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RESUMO EXECUTIVO
O monitoramento socioambiental da UHE Belo Monte no período de janeiro a março de
2022 (documental), com missão híbrida (alguns consultores foram a campo e outros
fizeram o acompanhamento por meio de conferências telefônicas) realizada entre os
dias 23 e 27 de maio 2022 (de 17 a 20 de maio para o componente indígena e para
SST), registrou as seguintes constatações:
A UHE Belo Monte está disponível para operação plena desde novembro/2019. Em
março a Usina teve seu maior pico de geração, com as 18 máquinas em operação
comercial.
O gerenciamento de resíduos sólidos dos Sítios Belo Monte e Pimental é realizado pela
Norte Energia (NE) desde o início de 2019, inicialmente por meio da empresa GRI
Koleta, entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022 pela empresa Cidade Limpa e,
atualmente, desde fevereiro de 2022, novamente pela GRI Koleta. A atual contratada é
responsável pela coleta, armazenamento temporário e destinação final dos resíduos
sólidos gerados nos Sítios Belo Monte e Pimental. Os resíduos sólidos comuns
(orgânicos/úmidos) e os recicláveis são destinados ao Aterro Sanitário da Prefeitura de
Altamira e os resíduos perigosos são destinados, conforme as suas características, para
empresas devidamente licenciadas em Belém. Conforme informado anteriormente, o
aterro sanitário do Sítio Belo Monte foi encerrado em novembro de 2021. Na Seção
6.2.3 são detalhados os resíduos gerenciados por esta empresa e a forma de destinação.
O tratamento de efluentes sanitários dos Sítios Belo Monte e Pimental é realizado pela
NE por meio da empresa Hidro Ambiente, a qual é responsável pela operação das ETEs
compactas, localizadas junto às casas de força de Belo Monte e Pimental, e pela ETE
Lagoas de Estabilização do Sítio Belo Monte, localizada entre os antigos alojamentos
do CMBM e o aterro sanitário/central de gerenciamento de resíduos.
O CCBM realizou a implantação da recuperação de áreas degradadas em 1.607,38 ha,
ou 95% do total geral previsto. A pequena diferença entre as áreas previstas e realizadas
justifica-se pela absorção, pela NE, de algumas áreas para o apoio das atividades de
manutenção e operação da UHE. Atualmente, a gestão do PRAD está sob a
responsabilidade da NE, sem qualquer participação do CCBM ou COMGEV. No
entanto, em razão das dificuldades impostas pela COVID-19, não foi realizada a 2ª
campanha de monitoramento e manutenção dos plantios de 2020 e as 1ª e 2ª campanhas
de 2021. Além disto, não foram realizados novos plantios nos anos agrícolas de
2020/2021 e de 2021/2022. A retomada da manutenção e monitoramento dos plantios já
realizados e a realização de novos plantios dependem da evolução positiva da pandemia
de COVID-19 e da contratação de novos fornecedores por parte da NE, uma vez que
atualmente não existem contratos vigentes para essas atividades. No entanto, durante os
meses de janeiro a maio de 2022, a NE preparou algumas áreas novas no Sítio Belo
Monte para o recebimento do PRAD, como por exemplo, os antigos alojamento e
refeitório do CONGEV, e está construindo um novo viveiro para produção de mudas.
As mudas do novo viveiro devem ser utilizadas na recuperação de APP (reservatórios e
TVR) e, também, nas áreas de PRAD.
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A supervisão ambiental dos serviços da operação e das obras remanescentes (principal,
do entorno e indígenas) é conduzida pela equipe da TETRA+ desde janeiro de 2022. No
37º RSAP foram apresentados o Relatório Trimestral da Fiscalização Ambiental das
Obras de Entorno e Indígenas – 1º Trimestre de 2022 e o Relatório Trimestral da
Fiscalização Ambiental das Obras de Entorno e Indígenas – 4º Trimestre de 2021
(Revisão 02) com informações do acompanhamento das atividades realizadas pelas
empresas contratadas para execução de obras no entorno e terras indígenas. Além disto,
foram apresentadas evidências do atendimento de recomendações de missões de
monitoramento anteriores a respeito do gerenciamento de passivos ambientais.
No período deu-se andamento às atividades do SGI, por meio da elaboração e revisão de
documentos, reuniões de trabalho e ações de divulgação. Foram mantidas as 22 pessoas
de diferentes superintendências envolvidas diretamente na implantação do SGI.
Até o final do período, incluindo ainda o mês de março de 2022, foram trabalhados 601
documentos, sendo 19 políticas, 6 manuais, 54 instruções normativas, 233 instruções de
processo e 289 instruções de trabalho.
O Processo de Gestão de Mudanças foi continuado, com a realização das reuniões
semanais do Grupo de Gestão de Mudanças.
Os Treinamentos e Diálogos de Meio Ambiente para as empresas contratadas foram
continuados no período. Ao todo foram realizados 56 Treinamentos e 162 Diálogos
Ambientais, com as equipes de operação, obras de entorno e indígenas, envolvendo
respectivamente 490 e 2117 participantes.
A formação de Agentes Multiplicadores encontra-se paralisada, uma vez que a Diretoria
está desenvolvendo um planejamento de reestruturação das áreas para a operação plena.
Assim que definidas as funções e colaboradores a serem envolvidos, será retomada a
formação de auditores internos e multiplicadores.
Em relação ao ESG, no período foram destacadas suas ações como Diagnóstico ODS
(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e Plano Macro, mapeamento e
estabelecimento de parcerias estratégicas, créditos de carbono, andamento do projeto
Energia Verde do Xingu, parceria com BNDES no projeto Floresta Viva e Ações
Sociais. O Relatório GRI de 2022 foi finalizado e será divulgado em junho de 2022.
Ainda nas ações de ESG, foi finalizado o inventário de Gases de Efeito Estufa seguindo
as diretrizes do GHG Protocol, incluindo escopos 1, 2, 3. O total de emissões calculadas
foi de 4065,28 (tCO2). O relatório será também divulgado na pagina web da Norte
Energia em junho de 2022.
A Eletronorte manteve sua rotina de monitoramentos mensais de efluentes industriais e
de esgoto doméstico, buscando sua conformidade com a legislação ambiental nacional.
Nenhum desvio em relação aos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA No
430/11 foi identificado no período. Melhorias nos sistemas de tratamento têm sido
realizadas em ações coordenadas entre a Norte Energia e a Eletronorte.
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Em relação à SST, a Norte Energia manteve as rotinas de gestão interna e de supervisão
das contratadas, conforme evidenciado no Relatório Gerencial Trimestral. Os destaques
no período decorrem da determinação de indicadores do nível de implantação das ações
vinculadas às pendências mapeadas pela Equipe de SST, as quais resultam num
resultado global adotado como objetivo do Sistema de Gestão Integrado. Além disso,
houve o início do contrato com a Dupont para o desenvolvimento da Cultura de SST; a
seleção dos softwares substitutos do Nexo CS (gestão de SST e interface com o eSocial)
e Sistema SST (para aplicação de listas de verificação e registros de desvios), os quais
começaram a ser implantados.
As reuniões mantidas com a equipe atestaram as informações contidas no relato que
endossam o esforço declarado para o desenvolvimento e aprimoramento do sistema de
gestão. A atual estratégia de gestão por riscos mantém efeito positivo ao direcionar os
esforços, inclusive distribuindo responsabilidades internamente na equipe e organizando
todas as ações em cronogramas factíveis. Com isso, os diagnósticos realizados
subsidiam robustos planos de ação para endereçamentos das pendências e oportunidades
de melhorias indicadas.
À parte do nível de implantação do Sistema de Gestão contemplando as questões de
segurança e saúde, a Equipe de SST continua demonstrando sua capacidade em gerir as
contratadas com foco nos aspectos mais relevantes, apresentando-se de forma coerente
frente aos desafios de se contratar empresas locais e com culturas variadas para
execução das suas atividades. A reformulação do procedimento de controle de acesso
tende a trazer maior segurança empresarial, justamente por incluir quesitos de validação
de documentos de SST para o ingresso de empresas contratadas e distinguir níveis de
acesso/permissão para seus funcionários. No mesmo sentido, a implantação de uma
ferramenta mais dinâmica para monitoramento das atividades (supervisão de SST)
permitirá realizar análises de dados mais completas, cruzando dados e definindo ações
mais abrangentes e robustas para corrigir fragilidades, bem como adotar ações de
melhoria.
Os principais elementos para a prevenção de acidentes e gestão da saúde ocupacional
dos colaboradores estão assegurados, mas, como indicado nos dois Relatórios de
Monitoramento anteriores, houve aumento das ocorrências de acidentes com e sem
afastamento (taxas de frequência superaram o valor máximo admissível definido).
Nesse contexto, as discussões recaem sobre o nível de efetividade da gestão atualmente
empregada. É esperado que as ferramentas de um sistema de gestão sejam assertivas,
capazes de medir/monitorar processos, de se autogerir e se corrigir, conforme se
analisam criticamente os resultados do monitoramento e medição. Além disso, é
importante adotar uma avaliação global da gestão de riscos adotada pelas empresas
contratadas muito além das cobranças por documentação para acesso/credenciamento e
de APRs nas frentes de trabalho.
Certamente a expectativa de melhor desempenho, do que aquele alcançado até o
momento recai nas ações de implantação do Sistema de Gestão Integrado com a
abrangência de toda a empresa, porém os resultados esperados não serão alcançados
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num curto ou médio prazo sem um profundo envolvimento da Alta Direção. Para tanto,
o projeto da Transformação Cultura de SST tende a ter fundamental importância.
O Plano de Segurança de Barragem (PSB) foi mantido conforme o previsto, sendo
realizado o conjunto de atividades relacionadas com a manutenção e o monitoramento
das estruturas e os reportes periódicos para a ANEEL. O Plano conta com especialistas
internos e consultores técnicos externos para realização de atividades pertinentes,
aquisição e tratamento de informações, elaboração de relatórios e identificação e adoção
de oportunidades de melhorias. O Plano de Atendimento a Emergências – Barragens
segue com ações em curso relacionada com a ampliação do Sistema de Notificação de
Emergência (SNE) e implantação de novos trechos de melhores caminhos e manutenção
dos existentes.
Permanece em andamento a Revisão Periódica dos projetos de engenharia, conforme
consta no conteúdo mínimo necessário do PSB previsto na Lei Federal 12.334/2010.
Esse trabalho deve ser concluído até agosto de 2022 e prevê a revisão ampla dos
projetos, dados de monitoramento e inspeção de todas as 36 estruturas, entre diques e
barragens, existentes nos sítios da barragem de Pimental, do Reservatório Intermediário
e da barragem de Belo Monte. Além disto, em complementação aos exercícios
simulados realizados entre os dias 09 e 30/11/2021 nas comunidades de Cana Verde,
Mangueiras, Tubarão, Santa Luzia, Pedrosa, Limão, Bambu, Chatinha, Timbiras,
Travessão 55 (Dique 19B) e Travessão 55 (Dique 14G), estão previstos para o 2º
semestre de 2022, a realização de novos exercícios simulados nas áreas de ampliação do
SNE (entorno do Travessão 55).
Na 36ª missão de monitoramento foi apresentado uma proposta complementar de
sistema de notificação de emergência que está em estudo e detalhamento por parte da
equipe da NE. Esse sistema apresenta o diferencial muito significativo de manter a
conectividade com modens e smartfone dentro da sua área de abrangência, independente
do sinal de telefonia celular das concessionárias de telecomunicações. É importante
destacar que a ampliação do SNE, que está em andamento, contempla a adoção das
novas ferramentas de conectividade, incluindo a possibilidade do envio e recebimento
de mensagens de texto.
Em relação à implantação do PBA Geral, a análise dos programas apresentada no
Capítulo 7.0 é feita sobre uma amostra de Programas e Projetos. As informações sobre
o andamento dos programas e projetos foram coletadas no 37º RSAP, nos 19º, 20º e 21º
RCs, nas reuniões presenciais, teleconferências e inspeções de campo com as equipes da
NE e nos documentos recebidos pós-missão.
A entrega do 21º RC foi efetivada em março de 2022, mas ainda se aguarda a
manifestação do IBAMA sobre o 20º RC, que solicitou a renovação da LO e apresentou
as atividades do 1º ano de execução de ações do Projeto Xingu+.
Em relação ao PBA-CI, a análise é apresentada na Seção 4.1 desse relatório.
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No desenvolvimento dos Programas e Projetos do Meio Físico, especialmente do Plano
de Acompanhamento Geológico/Geotécnico e de Recursos Naturais e do Plano de
Gestão de Recursos Hídricos, merece ser destacado que planos, programas e projetos
foram continuados no período, com a realização das atividades previstas, mas ainda com
adaptações devido à pandemia da COVID-19. As atividades/campanhas previstas,
incluindo as campanhas mensais e trimestrais (janeiro) foram realizadas sem problemas
e, na medida do possível, com participação de membros das comunidades interessadas
nas atividades (monitoramento participativo).
A síntese dos aspectos considerados mais relevantes em relação aos Programas do Meio
Físico é apresenta no Capítulo 7.0, incluindo o acompanhamento do atendimento das
exigências apresentadas pelo IBAMA por meio dos Pareceres Técnicos de avaliação dos
relatórios de consolidação (RC). No presente período merecem ser destacadas as
informações e ações para atendimento das observações, recomendações ou exigências
dos PT 193/2021-COHID/CGTEF/DILIC e PT 16/2022-COHID/CGTEF/DILIC.
Em relação aos Projetos relacionados à qualidade da água, conforme informado durante
a 37ª missão, foram realizadas todas as campanhas de campo previstas para o período.
Para o Projeto de Monitoramento e Controle de Macrófitas Aquáticas os resultados
indicam registros de vários pontos de infestação de macrófitas, mas não tem evidências
de descontrole dessas infestações. Não foram registrados bancos flutuantes que possam
causar prejuízo aos usos múltiplos do reservatório. Para o Projeto de Monitoramento
Limnológico e de Qualidade da Água Superficial, os resultados consolidados
demonstraram que as oscilações registradas na área estudada estiveram associadas,
principalmente, aos fatores ambientais de vazão e pluviosidade.
As atividades dos programas e projetos relacionados ao Meio Biótico seguiram em
andamento no 1º trimestre de 2022 em conformidade com o PBA e pareceres do
IBAMA, inclusive no âmbito do TCA N° 03/2021 (Xingu+). Em março, foi apresentado
ao IBAMA o 21º Relatório Consolidado com resultados atualizados dos projetos
relacionados à flora e fauna, com exceção do programa de recomposição vegetal da
APP, o qual será apresentado posteriormente.
Novamente, não há novos pareceres emitidos pelo órgão licenciador em relação ao 19º e
20º RCs; portanto, permanecem sem respostas as solicitações feitas pela Norte Energia
para encerramento de alguns projetos e de alteração de metas e objetivos de outros,
conforme havia sido proposto no 19º RC, tendo sido reiterado nos 20º e 21º RCs.
De forma geral, os resultados do 21º RC são semelhantes aos dois últimos relatórios.
Em relação à vegetação, não têm sido detectadas alterações significativas da riqueza e
diversidade, porém as taxas de mortalidade e ingresso têm sofrido alterações de forma
variada nas diferentes formações e compartimentos monitorados. Nas florestas de terra
firme tem ocorrido um aumento geral das taxas de mortalidade. Nas florestas aluviais,
houve uma redução da taxa de mortalidade entre 2019 e 2021 no Reservatório do Xingu
e à montante, após um aumento significativo entre 2017 e 2019.
Para a fauna terrestre, não têm sido detectadas alterações significativas que possam ser
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correlacionadas aos impactos do empreendimento para as comunidades monitoradas de
abelhas, avifauna terrestre e herpetofauna. Por outro lado, as espécies indicadoras de
herpetofauna têm apresentado um decréscimo na abundância ao longo do
monitoramento, ainda que estatisticamente significativas somente para algumas. Para a
mastofauna, tem ocorrido um aumento de riqueza e abundância de forma geral,
inclusive para as espécies indicadoras de qualidade de hábitat e as típicas de hábitats
abertos, que podem estar relacionadas também a outros fatores externos ao
empreendimento.
Para a fauna aquática, não têm sido detectadas alterações significativas que possam ser
correlacionadas aos impactos do empreendimento para as comunidades monitoradas de
avifauna aquática e crocodilianos. Por outro lado, para os mustelídeos foram registradas
alterações comportamentais e ecológicas, associadas à perda ou modificação do uso do
habitat e afugentamento da fauna. Os resultados dos monitoramentos de quelônios e da
ictiofauna também indicaram alterações na comunidade na área de influência da UHE
Belo Monte.
Quanto ao projeto de destinação madeireira, foi informado novamente que segue ativo o
grupo de trabalho formado para elaborar uma estratégia para destinação da madeira
proveniente da implantação da UHE Belo Monte, porém que ainda não há informações
para serem repassadas acerca das discussões que estão sendo feitas.
Quanto ao Meio Socioeconômico, a 37ª Missão envolveu inspeções de campo, reuniões
presenciais e remotas.
No período tiveram continuidade as atividades pactuadas entre NE e IBAMA no Termo
de Compromisso Ambiental - TCA, firmado em fevereiro de 2021, cujas atividades
compromissadas vêm sendo cumpridas. Os 14 projetos/ações sob a denominação Plano
de Ação Xingu + voltado ao Trecho de Vazão Reduzida da UHE Belo Monte, devem
atender às seguintes Linhas de Ação: Monitoramento; Biodiversidade; Saneamento;
Social; Comunicação; Saúde.
O acompanhamento do Plano de Ação Xingu + são informadas ao IBAMA por meio de
Relatórios Executivos Mensais; pelo Sistema Power BI e através de reuniões mensais.
Informações atualizadas para março de 2022 indicam que para o ano de 2022 existem
88 ações a serem cumpridas, sendo que, oito (9%) foram concluídas, 45 (51%) estão em
execução e 35 (40%) para iniciar.
Destaca-se no período o avanço das negociações com as Associações e Representantes
de Anapu. O Ofício recebido em janeiro de 2022 autorizou parte das ações em relação
ao Levantamento Socioeconômico de Atividades Produtivas, Saneamento e Ações de
Biodiversidade. Em 26 de abril ocorreu reunião de planejamento com lideranças, e ficou
acordado apoio das lideranças na interação com as famílias e acompanhamento logístico
(rotas) com indício de disponibilidade para escolha dos projetos produtivos após a
realização do LSE/Censo, de acordo com os critérios de elegibilidade definidos. Teve
avanço também na possibilidade de aceitação de algumas comunidades na instalação
das antenas satelitais de internet. Além disso, em abril, foi acordado apoio das
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lideranças na interação com as famílias e acompanhamento da revisão do diagnóstico de
poços e fossas e implementação das medidas.
Em relação ao eixo Social do TCA, em 2021 foi realizado o Levantamento Censitário e
Socioeconômico da área rural, permitindo identificar 214 famílias elegíveis para os
projetos produtivos. Em 07 de fevereiro de 2022 foi realizada reunião técnica com o
IBAMA acerca dos resultados do Monitoramento Social na Volta Grande do Xingu e do
Levantamento Socioeconômico (LSE). Todos os projetos foram identificados com as
famílias, tendo sido realizados os respectivos laudos de viabilidade. Além disso, até
março de 2022 tinham sido realizadas 14 oficinas de capacitação e treinamento,
envolvendo 313 participantes. Dentre outras ações em cursos são a elaboração de 25
mapas falados, visitas a cooperativas locais, 42 famílias visitadas para validação dos
projetos agrícolas e de criação de aves. Quanto aos projetos de Piscicultura do total de
60 famílias (87% das famílias visitadas), 9 famílias possuem outorgas processados e 8
pedidos de LO protocolados, enquanto que, 38 famílias estão com organização de
documentação para entrada processo de outorga.
Outro aspecto relevante dessas ações do eixo Social são a abertura e melhorias de
acessos. Foram executadas melhorias/aberturas de novos acessos em 270,94 km (apenas
Altamira não necessitou da abertura de novos acessos). Ao todo foram celebrados 5
convênios em 2021 e outros 4 previsto para o ano de 2022. No primeiro semestre de
2022 foi dado andamento as ações de coleta do Termo de Aceite por parte das
comunidades contempladas no ano de 2021, dos quais foram formalizados 16 Termos
de Aceite (55% do total de 29 trechos concluídos). Além disso, continuaram as
articulações junto aos municípios para definição de escopo das ações de manutenção a
serem executadas no ano de 2022 que incluem ações como novos acessos e manutenção
dos acessos existentes. Diante dessas ações, os resultados esperados são o aumento do
escoamento de produção terrestre com consequente redução de custo e a viabilidade e
melhoria da mobilização das famílias.
O eixo Saneamento tem a meta de revitalizar o sistema de esgotamento sanitário. Foi
realizado diagnóstico em cada localidade para entender a realidade de cada uma, e, a
partir dos resultados obtidos, alinhar as diretrizes para implantar as ações. O diagnóstico
foi feito nas 5 localidades e, em 2021, as intervenções foram finalizadas e foi dado
início às ações de operação e manutenção de esgotamento e abastecimento de água.
O compromisso para a área rural consiste em implantar fossas sépticas e poços
amazônicos. Foi feito vistoria em 112 unidades, sendo previstas vistorias em outras 106
unidades em 2022. Cerca de 95 famílias foram atendidas com implantação de poços
e/ou intervenção em fossas sépticas biodigestoras. Foi dada continuidade da prestação
de serviços de operação e manutenção para as localidades Ressaca, Ilha da Fazenda,
Garimpo do Galo (Área Urbana 1), e Belo Monte (Área Urbana 2). Continuar em
trâmite a contratação da execução das ações de revitalização do SES da localidade de
Belo Monte do Pontal (Área Urbana 2) em Anapu.
Sobre o eixo Saúde, os resultados da área são bastante favoráveis, exceto os
relacionados à entrega de equipamentos à Anapu. Das ações elencadas como
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compromisso no TCA em relação às reformas e reequipagem da Unidade Básica de
Saúde (UBS), foram concluídas as de duas unidades de Senador José Porfírio. Também
foram entregues 03 ambulanchas (Vitória do Xingu, Senador José Porfírio e DSEI).
Está prevista ainda a entrega de 04 ambulâncias aos municípios.
No período foram retomadas as negociações com a Prefeitura de Anapu visando dar
andamento às ações pendentes quanto a reforma das UBSs e entrega da ambulância. Foi
instalado um sistema de Telemedicina (ação adicional) em Senador José Porfírio e outro
está em processo de doação para UBS Vila Isabel em Anapu.
Quanto aos atendimentos nas UBSs, foram 2.221 atendimentos e 2.472 consultas
realizadas desde o início do projeto. No total 63 palestras foram realizadas (2021 e
2022) que contou com 1.107 participantes. Durante inspeções da 37ª Missão foram
observadas as excelentes condições das instalações das UBSs das comunidades Ressaca
e Ilha da Fazenda. As unidades de saúde possuem todos os equipamentos necessários ao
adequado atendimento aos pacientes. Também existem computadores com sistema
computacional que permite adequada gestão dos registros dos atendimentos. Um ponto
positivo a se destacar foi a contratação e treinamento de moradores locais para atuar
como agente de comunicação e de saúde.
Quanto as ações de controle da malária, continuam as ações junto ao Plano de Ação
Xingu + na Volta Grande do Xingu no trecho de Vazão Reduzida (VTR). Foram
realizados treinamentos das equipes do PACM de Anapu, Altamira e Vitória do Xingu
por técnicos da Coordenação Regional de Endemias da SESPA. Também continua em
curso a entrega regular das cotas de combustível, mosquiteiros impregnados com
inseticida, testes rápidos e lâminas para exames (Altamira, Anapu, Senador José
Porfírio, Vitória do Xingu, DSEI e SESPA). Em 2021, foi registrada redução de 98,7%
no registro de casos de malária na região do TVR. Ocorreram 03 casos durante o
período de funcionamento do TCA.
Para o eixo de Comunicação Social, havia 78 antenas satelitais a serem instaladas, com
a conclusão de 59 instalações em 2021, com meta de estabilidade do sinal para 93%,
mas com resultado de 99% para a média de julho a dezembro, resultado extremamente
positivo para o processo de inclusão das comunidades. Durante inspeções da 37ª Missão
foi possível visualizar as antenas instaladas nas comunidades Ressaca e Ilha da Fazenda,
assim como, constatou-se os benefícios de sinal de internet para operacionalização dos
postos de saúde e do núcleo de comunicação existentes nestas comunidades. Estão
previstos cursos de informática voltados a jovens e adultos a serem desenvolvidos nas
salas de informática dos Núcleos de comunicação.
Continuaram as ações de manutenção das antenas satelitais quando necessário e
continuidade do funcionamento do Núcleo de Comunicação do Rio das Pedras. Uma
ação não prevista no escopo do TCA, mas que foi realizada, consiste na instalação de 6
totens de energia nas comunidades que não possuem energia elétrica, sendo que outras
04 unidades serão instaladas em 2022. Essa unidade, até março de 2022, teve 159
atendimentos e 12 eventos que contou com 184 participantes.
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Além das atividades de comunicação social desenvolvidas tanto no âmbito do Projeto
Xingu +, também foi dada continuidade as ações do Programa de Comunicação Social.
Continuaram as atividades por meio do Canal 0800 (atendimento 24 horas), Rede de
Comunicação Popular – RCP, Núcleos de comunicação na Volta Grande do Xingu
(espaços de interação social instalados nas comunidades Ressaca e Rio das Pedras) e
encontros do Fórum de Acompanhamento Social da UHE Belo Monte – FASBM.
Atualmente encontra-se em fase de finalização da vigência de contrato com a empresa
Massmidia, responsável pela condução das ações do Programa de Comunicação. A
Norte Energia está em processo de recontratação de empresa que dará andamento as
ações planejadas para o ano de 2022. Para o ano de 2022 está previsto uma atuação
maior dos agentes de comunicação em campo, como era realizado antes do período de
pandemia. Apesar de uma eventual troca de empresa, reforça-se a importância de que
sejam mantidos os agentes comunitários que já atuam nas comunidades, estes que são
conhecidos pela população local. Além disso, recomenda-se manter empregados os
agentes dos núcleos de comunicação das Comunidades Ressaca e Rio das Pedras que
são moradores locais proporcionando um processo de capacitação continuada a essas
pessoas.
Destaca-se a consolidação da Rede de Comunicação Popular – RCP que atualmente é
importante mecanismo de interação com as comunidades locais. Se trata de uma
estrutura que permite estabelecer contatos, por meio do envio de informações via
ligações telefônicas, SMS e mensagens de WhatsApp que abrangem a Volta Grande do
Xingu. O público é formado por 2.791 participantes, dos territórios TVR, TRV, RUCs,
RAR e PACUERA/RX. No último trimestre foram realizadas 15.177 comunicações,
sendo: 5.798 referentes às alterações de vazão e orientações de saúde (Covid-19); 9.379
envios de comunicados e cards/vídeos em apoio às campanhas institucionais, Belo
Monte Comunidade e Projeto Ribeirinho; e foram enviados 07 cards, 01 vídeos
campanhas abrangendo o público da VGX, TRV, RAR, RRC, RX, e dos novos bairros
de Altamira.
Foi dada continuidade a produção de Websérie “Conheça Belo Monte”, destacando-se
como uma forma atrativa e de grande abrangência para divulgar o empreendimento na
atual fase que se encontra, além de divulgar as ações desenvolvidas que reforçam os três
pilares do posicionamento de Sustentabilidade da Companhia: (i) Geradora de energia
renovável; (ii) Empresa protetora da bacia do rio Xingu; e, (iii) Parceira do
desenvolvimento socioeconômico da região. No total são oito episódios disponíveis,
acerca da trajetória de vida de colaboradores da Norte Energia, oriundos de Altamira,
cuja vida foi positivamente modificada após a implantação da UHE Belo Monte.
Finalmente, como parte da sua estratégia de sustentabilidade, a NE tem implementado
projetos voltados às comunidades do entorno, que incluem: (i) Projeto Floresta Viva,
que visa ao financiamento de projetos voltados à Restauração Ecológica na Bacia do
Rio Xingu; (ii) Projeto Belo Monte Comunidade, cujos eixos de ação social incluem:
saúde preventiva, arte e cultura, Educação Ambiental, esporte, geração de trabalho e
renda, voluntariado e inclusão digital, e cujo público alvo é a AID com foco na Volta
Grande do Xingu; (iii) Projeto Energia Verde do Xingu, que visa levar acesso à energia
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elétrica de fonte renovável às comunidades indígenas e não indígenas, por meio da
geração solar fotovoltaica nas aldeias indígenas e no transporte fluvial, e instalação de
totens de geração autônoma fotovoltaica para atendimento às antenas satelitais em
comunidades e ribeirinhos isolados. Serão abrangidas 7 aldeias indígenas, totalizando
107 edificações, e 10 comunidades não indígenas, totalizando 299 famílias; (iv) Projeto
Centro de empreendedorismo da Amazônia (CEA), que visa formar uma nova geração
de empreendedores aptos desenvolver negócios sustentáveis na região do Baixo Xingu.
Tem sido dada continuidade ao encaminhamento mensal ao IBAMA dos relatórios
técnicos relativos ao Plano de Requalificação Urbana (PRU). Quanto ao Projeto de
Saneamento em Belo Monte e Belo Monte do Pontal, as obras do Aterro Sanitário e as
adequações nas estruturas solicitadas pela Prefeitura Municipal de Anapu foram
concluídas em 2021, assim como foi feita a entrega dos equipamentos, restando
somente o repasse formal da estrutura implantada. Continuam as tratativas para repasse
da obra.
Quanto à construção definitiva das escolas e posto de saúde para atendimento das
famílias ribeirinhas, continuam as tratativas entre o Conselho Ribeirinho, Secretarias
SEMED de Altamira e de Vitória do Xingu, Norte Energia, Ibama, Unidade Regional
de Ensino-URE, MPF/PA e MPE. Em 23/03/2022 ocorreu reunião entre as partes
interessadas que resultou no encaminhamento de visita a campo para averiguação dos
pontos propostos para a escola e posto de saúde, onde foi constatada a inviabilidade de
dois dos três pontos propostos, sinalizando a viabilidade do ponto proposto
anteriormente A1, reconsiderando a proposta de local inicialmente escolhida pelos
Ribeirinhos, reencaminhando projetos arquitetônicos, fotos, mapa e vídeo da atividade.
Quanto às ligações domiciliares, continuam as reuniões semanais do Grupo de Trabalho
– GT Saneamento com a Prefeitura de Altamira, iniciadas no mês de março de 2021. No
âmbito do 21º RC foi reiterada a solicitação de anuência do órgão para o status de
atendimento da condicionante 2.11 e do Projeto de Saneamento de Altamira (PBA
5.1.9).
Os Boletins periódicos de Análise Crítica registram os avanços, riscos e oportunidades
relativos à gestão ambiental e estratégica na etapa de operação plena da UHE Belo
Monte. A seguir destaque para os principais avanços relacionados aos principais
assuntos do meio socioeconômico.
•

Reassentamento urbano coletivo RUV Tavaquara: No ano de 2022 continuam as
tratativas com a nova administração da Prefeitura de Altamira sobre o
alinhamento do funcionamento dos serviços públicos no RUC Tavaquara. Foi
dado seguimento ao atendimento ao Ofício nº 53/2020-COHID/CGTEF/DILIC
tendo sido enviado em 16/03/2022 o 19º relatório mensal, que reforçou o pedido
ao IBAMA da autorização formal para realização das mudanças das famílias
para o RUC Tavaquara junto à Prefeitura de Altamira. Por meio deste
documento, a Norte Energia reiterou o recebimento de relatório técnico da
prefeitura de Altamira com considerações para operacionalização dos
equipamentos públicos do RUC Tavaquara, respondido pela CE 1056/2021-SSA

x

•

(SEI 11259053) de 09/11/2021, além de registrar a realização de reuniões com a
equipe técnica da Administração Municipal, para discussão e refinamento da
proposta. Em 09/03/2022, a Norte Energia encaminhou à Administração
Municipal documentação necessária para a coleta de assinaturas (CE 0228/2022SSA) referente as ligações elétricas do RUC Tavaquara, no intuito de juntar ao
processo aberto junto à empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia.
Durante inspeções da 37ª Missão observou-se os esforços da equipe da Norte
Energia e os avanços no processo de negociação com a Prefeitura de Altamira
para formalização de um Termo de Acordo e operacionalização dos
estabelecimentos de educação e do posto de saúde;
Reassentamento de ribeirinhos: No período tem sido dada continuidade ao
processo de alinhamento referente ao retorno das famílias ribeirinhas aos pontos
de moradia na APP. Em 07/01/2022 o Ibama oficializou (Ofício nº 1/2022COHID/CGTEF/DILIC) a necessidade de aguardo de posicionamento ao pedido
de DUP complementar à ANEEL, para maior segurança ao processo de
reassentamento, sendo um importante passo em busca da conclusão de aquisição
de terras para efetivação do tratamento previsto para as famílias ribeirinhas
atingidas pela implantação do empreendimento, além disso, informou que não
há restrições para a negociação amigável entre as partes e para aplicação do
caderno de preços, independente da resposta da ANEEL, o que já possibilita a
preparação, cotação para redesenho das áreas lindeiras da proposta básica e
divulgação dos parâmetros de negociação na região, visando possibilitar o
preparo das áreas de subsistência pelas famílias. Do total de 322 famílias
elegíveis, 134 já foram reassentadas e 23 possuem áreas disponíveis aguardando
processo de licenciamento ambiental no município para efetivar a mudança. O
processo de entrega do Kit construtivo para as treze famílias reassentadas na
segunda fase do Projeto foi concluído, com pagamento do auxílio mudança.
Durante a 37ª Missão foram visitas moradias recém construídas pelos moradores
beneficiados, que estão equipadas com eletromésticos como geladeira e
televisão. Foi possível observar uma família que instalou um sistema de placas
de energia solar em substituição ao antigo uso de gerador. Foi relatado que a
compra dos materiais foi feita com recursos próprios, e que, apesar de ser um
investimento alto, a família não terá mais os custos com os antigos geradores a
diesel. As próximas etapas consistem no fornecimento dos materiais e orientação
para implantação do sistema de fossa biodigestor, além da elaboração do Plano
Estratégico Familiar (PEF), visando à autorização do uso da área de
subsistência. Foi repassado ao Conselho Ribeirinho uma agenda de reuniões
entre os meses de janeiro e março de 2022 para a apresentação do Plano de
Ocupação e Uso da APP às famílias ribeirinhas, sendo posteriormente
prorrogado parte das reuniões a partir do mês de maio, devido aos Decretos
Estadual e Municipal, com ações de contenção da Pandemia da COVID-19. Em
09/02/2022, a CE 0061/2022-SSA enviada ao Conselho Ribeirinho, informou o
andamento das tratativas com os proprietários das áreas lindeiras à APP, para
aquisição das terras necessárias ao Projeto Ribeirinho, reiterando a necessidade
de constituição/regularização de uma entidade representativa dos ribeirinhos,
para possibilitar a continuidade das questões administrativas / legais envolvendo
a regularização das áreas vinculadas ao projeto. Seguem também as tratativas
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com as prefeituras acerca da possibilidade de implementação do processo de
licenciamento ambiental simplificado para as novas famílias ribeirinhas a serem
reassentadas no interior da APP, considerando a condição de ocupação de baixo
impacto por essas famílias. No dia 01/04/2022, a CE 0270/2022-SSA,
encaminhou ao Conselho Ribeirinho, com cópia ao Ibama, registro da
manifestação das 23 famílias Ribeirinhas acerca da demarcação do ponto de
moradia por 16 das 23 famílias, com as devidas coordenadas do ponto, o pedido
de troca do local de moradia inicialmente escolhido por duas famílias e o
declínio da opção pelo reassentamento por cinco famílias que, declararam
interesse em uma forma de tratamento alternativo. Ainda, sugeriu novos nomes
para ocuparem as vagas abertas no processo, pontuando que as áreas de lavoura
fora da APP, para estas novas famílias, serão áreas fruto do redesenho da APP.
Atividade pesqueira e pescadores: no primeiro trimestre de 2022 foram
retomadas as tratativas com as quatro colônias de pescadores, a Cooperativa de
Pescadores de Belo Monte – COOPPBM e entidades que representam a
atividade na região. Após a entrega do CIPAR – Centro Integrado de Pesca
Artesanal Altamira em maio de 2021, foi dado andamento aos processos de
licença de operação das instalações. O CIPAR possui oito licenças de operação e
manipulação de pescado a nível municipal, estadual e federal. Em janeiro de
2022 obtiveram o Selo de Inspeção Federal (SIF) da Cooperativa de Pescadores
de Belo Monte – COOPPBM / Centro Integrado de Pesca Artesanal – CIPAR.
Tem sido conduzidos os procedimentos para manutenção do Registro de
Estabelecimento junto a Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal DIPOA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). O
mercado do peixe ainda não está funcionando, estando ativo as operações da
fábrica de gelo. Foi informado que continuam as negociações quanto a
formalização de um convênio na qual a Norte Energia atenderá solicitações das
colônias de pescadores quanto a implementação de projetos em duas linhas de
ação, uma voltada para a assistência técnica para pesca no rio, e a outra, para a
construção de tanques rede de piscicultura como forma complementar de
geração de renda, além apoio para reforma das sedes das colônias e doação de
equipamentos e veículos. As ações referentes à Assistência Técnica, Pesca e
Pescadores têm sido expressas no âmbito do Projeto de Incentivo à Pesca
Sustentável (PBA 13.3.5-PIPS) e apresentadas nos Relatórios Consolidados,
atualizado no 21º RC emitido ao Ibama em 31/03/2022. Em 16/02/2022, a CE
0174/2022-SSA encaminhou ao Banco do Estado do Pará (BANPARÁ)
solicitação da continuidade das discussões já iniciadas, reiterando o interesse em
estabelecer a referida linha de crédito para colaborar com o setor pesqueiro da
região de influência da UHE Belo Monte, considerando a finalidade de
financiamento de Projetos Produtivos, a qual será mantida inicialmente pela
Norte Energia, para que os pescadores possam fortalecer as atividades de pesca,
cultivar culturas tradicionais, criar animais de pequeno porte e/ou investir em
empreendedorismo, reforçando que tal medida visa incrementar a renda desse
público de forma sustentável e perene. Contudo, ainda não conseguiram obter
linha de crédito para as associações.
Aspectos Construtivos das casas dos Reassentamentos Urbanos Coletivos
(RUCs): no período continuaram sendo enviados relatórios mensais, tendo sido
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enviado o 58º relatório mensal referente às atividades de dezembro em
07/02/2022 (CE 013/2022-SRICIOE/PR). Ao que concerne ao 1º trimestre de
2022, está em fase de validação uma proposta de reestruturação dos relatórios,
que será apresentado ao Ibama para anuência.
Jardim Independente I: Em 23/03/2022, o Ofício nº 111/2022COHID/CGTEF/DILIC (SEI 12198134) fez referência à reunião virtual de
dezembro de 2021, que tratou da realocação de famílias da lagoa do Jardim
Independente I, solicitando informações acerca das tratativas com a Prefeitura
Municipal de Altamira (PMA) visando a conclusão do tratamento às famílias.
Em 01/04/2022, a CE 0273/2022-SSA (SEI 12294704) recordou o envio da CE
036/2021-PR de 02/12/2021 à PMA com a proposta de Termo de Acordo e,
informou a continuidade das reuniões com a equipe técnica da Administração
Municipal, atualizando que está em construção um cronograma que contempla
as etapas necessárias para cumprir as realocações e negociações, com oferta de
tratamento emergencial às situações críticas.

No que diz respeito ao Componente Indígena, o período de janeiro a março de 2021 foi
marcado pela consolidação do novo modelo de gestão da Gerência Socioambiental
Indígena (GSI) que manteve os pilares: Fortalecimento da atuação por Rotas; Foco nos
compromissos do licenciamento; Adesão às definições das reuniões tripartites. O
atendimento por Rotas garante que as ações indigenistas cheguem a todos os contextos
indígenas da região, sejam as terras indígenas, aldeias-mãe, aldeias novas, associações
ou comunidades ribeirinhas. A regularidade das entregas e a presença das empresas
executoras nas aldeias têm garantido, em grande medida, o desenvolvimento das ações
do PBA-CI e o cumprimento dos acordos, conforme pactuado em 2019 com a mediação
da Câmara de Conciliação e Arbitragem. De outra parte, as reuniões periódicas com
indígenas e instituições contribuem com a construção do diálogo intercultural
estruturado, aproximando o nível de informação de indígenas e não indígenas,
fortalecendo, assim, as condições para a consulta e participação efetiva dos indígenas.
Sobre a participação indígena, o novo modelo de gestão suscita um ponto de atenção, a
saber, a dificuldade em mobilizar indígenas e instituições para a realização das reuniões
do Comitê Gestor Indígena. As reuniões deste comitê, exigidas no PBA-CI e nas
manifestações do MPF, deixaram de ocorrer em 2017. As reuniões tripartites, a
presença das executoras nas aldeias e os atendimentos das equipes da Rotas, garantem a
participação técnica, mas não substituem a natureza política das reuniões do Comitê.
Estes encontros, impossibilitados no período da pandemia, precisarão ser retomados na
agenda do licenciamento e a Norte Energia precisará estar preparada para discutir a
matriz de responsabilidades em escala regional. Como em outros momentos do
licenciamento, as reuniões do Comitê Gestor Indígena configuram-se como um desafio
para a Gerência Socioambiental Indígena.
Com relação às dificuldades registradas no período, seguem válidas as análises dos
relatórios anteriores que destacam a implantação do Plano de Proteção Territorial
(PPTMX) e o processo de revisão do PBA-CI. Esses são eixos estratégicos da atuação
da Norte Energia, com grande repercussão no relacionamento de longo prazo, que
dependem fortemente da interlocução com a FUNAI e outras instituições. Houve
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avanços com relação ao PPTMX, contudo faltam ainda as entregas das oito Unidades de
Proteção Territorial reformadas e a construção de três UPTs faltantes. Com relação à
revisão do PBA-CI, em fase de contratação, é importante considerar o desconhecimento
ou pouco conhecimento dos indígenas sobre esse processo que é condição-chave para o
planejamento de médio e longo prazo. A Gerência Socioambiental Indígena atua
permanentemente no enfrentamento a essas dificuldades na direção do fortalecimento
do indigenismo corporativo na estrutura administrativa da Norte Energia.
Em relação ao atendimento das condicionantes da LO 1317/2015, é possível observar,
no Quadro do Capítulo 3.0, que no período não houve emissão de parecer do IBAMA
que alterasse a situação de atendimento das condicionantes ainda pendentes. Permanece
o status do trimestre passado, apresentado no Capítulo 3.0.
No que diz respeito às condicionantes da FUNAI, da avaliação apresentada no Capítulo
7.0, permanece o status reportado em relatórios anteriores. Todos os tópicos já foram
objeto das ações da Norte Energia e são considerados atendidos, como demonstram as
ações relatadas e analisadas nos relatórios desde 2016.
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1.0
Introdução
Este documento consiste no 36º Relatório de Monitoramento Socioambiental
Independente do Projeto Hidrelétrico Belo Monte para o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, sob a responsabilidade da Norte
Energia S.A. (NE), referente ao período de janeiro a março de 2022.
O Relatório elaborado pela JGP (Consultor Socioambiental Independente - CSI),
incluindo todas as suas conclusões e recomendações, está baseado no escopo dos
trabalhos realizados e nas informações recebidas da NE por meio dos documentos
disponibilizados nesse período e durante as reuniões telefônicas. A JGP não se
responsabiliza pela validade ou precisão das informações recebidas e utilizadas no
desenvolvimento deste Relatório. A JGP poderá revisar este informe, incluindo as suas
conclusões e recomendações, se informação adicional for disponibilizada. Ressalte-se
também que o presente Relatório se destina aos Agentes Repassadores e tem função
específica, não sendo necessariamente adequado para utilização por outros públicos ou
para outras finalidades. Todas as interpretações e conclusões sobre o marco legal e/ou
contratual não devem ser consideradas como uma opinião jurídica.

2.0
Descrição das Atividades Realizadas na Vistoria e dos Documentos
Analisados
A informação de base para a elaboração do relatório é formada pelo 37° Relatório
Socioambiental Periódico (RSAP), pelos Relatórios Consolidados (RC) de Andamento
do PBA, principalmente o 21º RC, protocolado em 31 de março de 2022, pelos dados
obtidos durante a missão de campo e as reuniões presenciais e telefônicas realizadas no
período de 23 e 27 de maio de 2022, e pelos documentos complementares
encaminhados pela NE após solicitação da JGP.
Os principais documentos verificados na presente análise de conformidade estão
listados no Anexo 1.
O Quadro 2.0.a, no Anexo 2, apresenta a lista de reuniões realizadas nessa missão.

3.0
Conformidade Legal
Neste período, o acompanhamento do cumprimento das 36 condicionantes da LO nº
1317/2015, emitida em 24/11/2015 e retificada em 18/06/2019, foi feito com base no
Quadro disponibilizado no Anexo 18 do 37º RSAP, atualizado em 31/03/2022.
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O Quadro 3.0.a, no Anexo 3, sumariza a situação de atendimento às condicionantes
específicas estabelecidas pelo IBAMA na referida licença. Em relação às 5
condicionantes gerais, a 1.1 encontra-se atendida e as 1.2 a 1.5 são informativas; então,
foram excluídas do quadro.
A situação de atendimento às condicionantes estabelecidas pela FUNAI consta no
Capítulo 7.0. Em relação a estas últimas, a atualização é feita também com base nas
informações coletadas no 37º RSAP (Anexo 16).
Como se observa no Quadro 3.0.a, no Anexo 3, mais uma vez constatou-se que a
situação permanece sem avanços, sem emissão de parecer do IBAMA que alterasse a
situação de atendimento das condicionantes ainda pendentes.
Do total de 36 condicionantes da LO, as que têm apenas uma exigência e que são
avaliadas da mesma forma pelo IBAMA e pela NE são:
•
•

Condicionantes 2.8, 2.19 e 2.21 – consideradas atendidas;
Condicionantes 2.1, 2.2, 2.4, 2.18, 2.22, 2.23, 2.31, 2.33, 2.34 e 2.36 – consideradas
em atendimento ou com pendência.

Em relação às condicionantes que dispõem de duas ou mais exigências, a situação de
atendimento segue no Quadro 3.0.b, a seguir, havendo alguns casos de discrepância
entre a avaliação do IBAMA e da NE (itens destacados em vermelho). No mesmo
quadro são inseridas outras condicionantes de apenas uma exigência, em que também há
divergência de entendimento entre o órgão e a NE.
Quadro 3.0.b
Comparação do entendimento do IBAMA e da NE em relação ao atendimento de
algumas condicionantes da LO
Condicionante
2.6
2.10
2.14
2.16
2.17
2.20
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.32
2.35

IBAMA
NE
Alínea a
EA
EA
CP
EA
CP
A
EA
NP
EA
EA
EA
EA
A
A
A
A
EA
EA
A
A
PA
A
A
A
EA
EA
A
A
A
A

2.3
2.5
2.7

IBAMA
CP
EA
EA

Condicionantes com duas ou mais exigências
IBAMA
NE
IBAMA
NE
IBAMA
NE
Alínea b
Alínea c
Alínea d
CP
EA
EA
EA
A
A
CP
EA
EA
EA
A
A
A
A
EA
EA
NA
EA
A
A
EA
A
EA
EA
EA
EA
CP
EA
NA
NP
EA
EA
EA
EA
EA
EA
A
A
EA
EA
EA
EA
EA
EA
A
A
EA
EA
EA
NP
EA
NP
A
A
NE
EA
Condicionantes com apenas uma exigência

IBAMA
NE
Alínea e
EA
-

EA
-

NE
EA
A
A
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Quadro 3.0.b
Comparação do entendimento do IBAMA e da NE em relação ao atendimento de
algumas condicionantes da LO
Condicionantes com duas ou mais exigências
IBAMA
NE
IBAMA
NE
IBAMA
NE
IBAMA
NE
IBAMA
NE
Condicionante
Alínea a
Alínea b
Alínea c
Alínea d
Alínea e
2.9
CP
EA
2.11
CP
A
2.12
CP
A
2.13
EA
A
2.15
CP
EA
Legenda: A – Atendida; EA – Em atendimento; CP – Com pendência; NA – Não atendida; NE – Não exigível; NP –
análise não pertinente.

Situação de Multas e Autos de Infração
A atualização dos autos de infração recebidos pela NE foi feita com base no Anexo 22
do 37º RSAP (Relatórios de Autos de Infração e de Ações Judiciais – março/2022). Os
documentos enviados mostram o acompanhamento da evolução dos Processos
Administrativos instaurados em decorrência da emissão de Autos de Infração e ações
judiciais no período.
O Relatório de Ações judiciais tem ações em andamento desde 2011. No total, são 19
ações em andamento, duas a mais que no trimestre anterior. São elas:
•
•
•
•
•
•
•

13 Ações Civis Públicas: 02 de 2011, 01 de 2015, 04 de 2016, 05 de 2020 e 01 de
2021;
01 Ação de Obrigação de Fazer de 2019;
01 Notificação de 2019;
01 Ação Cautelar Antecedente de 2020;
01 Ação Ordinária de 2011;
01 Ação de Execução de 2013;
01 Ação Penal de 2019.

Em relação ao Relatório de Autos de Infração, o reporte de março de 2022 reflete a
mesma a situação do período anterior, com 64 Processos Administrativos resultantes de
Autos de Infração, dividido da seguinte forma, por ano e instituição que lavrou o Auto
de Infração:
•
•
•

IBAMA (DF e PA) – 39 Processos Administrativos, sendo 01 de 2012, 03 de 2013,
08 de 2014, 03 de 2015, 07 de 2016, 07 de 2017, 04 de 2018, 04 de 2019 e 02 de
2020;
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA) –
06 Processos Administrativos, sendo 01 de 2015, 01 de 2018 e 04 de 2019;
Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo de Altamira
(SEMAT) – 13 Processos Administrativos, sendo 01 de 2014, 01 de 2015, 03 de
2017, 03 de 2018 e 05 de 2019;
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•

SEPLAN - 06 Processos Administrativos, todos de 2017.

No Capítulo 7.0, na parte do Meio Socioeconômico, há um item Andamento de
processos jurídicos que apresenta maiores informações coletadas em reunião específica
realizada durante a missão.

4.0
Andamento dos Programas do PBA
Neste trimestre, a análise dos programas, apresentada no item Requisitos do
Licenciamento Ambiental, incluindo o Atendimento a Condicionantes das Licenças do
Capítulo 7.0, foi feita utilizando as informações disponíveis no 37º RSAP, no 21º RC
do IBAMA e aquelas coletadas nas reuniões com as equipes da NE e empresas
executoras realizadas na semana de 23 a 27 de maio de 2022.
A avaliação é feita por diferentes técnicos especialistas nas áreas dos meios físico,
biótico (ecossistemas aquáticos e terrestres) e socioeconômico.
O andamento da implementação do PBA-CI no período é apresentado na sequência, na
Seção 4.1.
4.1
Gerência de Assuntos Indígenas
Andamento dos Programas do PBA
O período de janeiro a março de 2022 foi marcado pela consolidação do novo modelo
de gestão da Gerência Socioambiental Indígena (GSI). Após experimentar vários
formatos, a GSI consolidou seu organograma, sua equipe e seus métodos de
relacionamento institucional e de atendimento com os indígenas. Nesse novo modelo, os
resultados são mais efetivos e mais visíveis, revelando o acerto no planejamento
estratégico e a potência do indigenismo corporativo que mantém os três pilares: Atuação
por Rotas; Foco nos compromissos do licenciamento; Adesão às definições das reuniões
tripartites. Desse modo, a GSI acompanha desde as pequenas ações nas aldeias até as
ações transversais que afetam a todos, especialmente, nas áreas de proteção territorial e
saúde. Gradativamente o indigenismo da Norte Energia supera a “lógica dos acordos” e
fortalece a relação com indígenas e instituições. O presente relatório analisa as
atividades realizadas, apresentando considerações sobre os tópicos: (i) Gerência e Plano
de Gestão, (ii) Atendimentos e (iii) Rotas. As informações e análises sobre o Programa
de Infraestrutura e o processo de Revisão do PBA-CI, que compunham os relatórios
anteriores, foram incorporadas nas seções sobre as atividades da Gerência e das Rotas.
O detalhamento das ações desenvolvidas consta dos anexos com as apresentações das
equipes entrevistadas.
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i. Gerência e Plano de Gestão
A Gerência Socioambiental Indígena está definitivamente integrada às outras gerências.
Suas atuações são organizadas a partir das Rotas e das ações transversais do Plano de
Gestão que abarcam os programas de proteção territorial (PPTMX), saúde (PISI) e
educação (PEEI), bem como o processo de Revisão da Matriz de Impacto e
Reelaboração do PBA-CI. Como ilustrado no organograma da Figura 4.1.a, a seguir.
Figura 4.1.a
Organograma ilustrativo da estrutura administrativa atual do indigenismo
corporativo da Norte Energia

Depois de sete anos sob a coordenação de homens, desde 2017 a gerência dos assuntos
indígenas vem sendo ocupada por gerentes mulheres. Entre 2017 e 2020 a gerência
esteve a cargo de uma antropóloga e desde 2020 passou a ser ocupada por uma gestora
ambiental, com experiência em outros empreendimentos em interface com povos
indígenas. É significativo que, sob o comando destas gerentes mulheres, o indigenismo
da Norte Energia tenha qualificado e estabilizado a relação com indígenas e instituições.
Efetivamente, a gerente antropóloga foi a primeira a realizar reuniões nas aldeias e,
assim, aproximar os indígenas da agenda de compromissos do PBA-CI. De modo
semelhante, a atual gerente conseguiu instituir as reuniões tripartites (Norte Energia,
indígenas e instituições) e realizar reuniões com todas as etnias fazendo prestação de
contas e planejamento, aproximando ainda mais os indígenas e instituições do PBA-CI.
É neste contexto que o novo modelo de gestão vem sendo implementado. Nesse sentido,
destaca-se a mudança da equipe da GSI para o escritório geral da Norte Energia, o que
proporcionou uma melhor integração das equipes, favorecendo a agilidade e a
organicidade dos encaminhamentos e contribuindo para o fortalecimento do
indigenismo corporativo.
Uma das ações da gerência, diretamente relacionada à identidade da empresa, tratou da
elaboração do planejamento estratégico e construção das diretrizes organizacionais da
Gerência Socioambiental Indígena. No período em análise foram realizadas reuniões e
discussões com a equipe visando à construção coletiva do texto da Missão, Visão e
Valores da GSI (Foto 01 do Registro Fotográfico, no Anexo 4). Estas reuniões,
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apoiadas por um consultor externo, foram realizadas fora do escritório. Embora os
textos ainda estejam em elaboração, nota-se que a Missão, Visão e Valores estão
internalizados pela equipe que, atualmente, é composta por 20 colaboradores. Ocupando
uma sala do escritório da Norte Energia, as equipes das Rotas atuam em grupo, em estações de
trabalho individuais. As equipes das Rotas são formadas por três a cinco colaboradores,
sendo um coordenador, analistas e técnicos. Na equipe da GSI há também um
coordenador geral de Rotas, que atua na mediação entre a equipe, a gerência e
instituições. As equipes das Rotas, que atuavam em salas separadas no antigo escritório,
agora estão juntas em apenas um ambiente, partilhando um método de trabalho. É
redundante, mas importante registrar: há muita colaboração entre os colaboradores.
Problemas comuns aos diferentes contextos são socializados e soluções integradas são
encaminhadas.
Recentemente, com a orientação da Gerência de Comunicação e Imprensa, as equipes
das Rotas produziram pequenos filmes sobre seu contexto de trabalho (Fotos 02, 03 e
04). O material, exclusivamente para divulgação interna, mostra a diversidade cultural e
as ações já realizadas nas aldeias. Esses pequenos filmes também contribuem para a
integração das equipes. Como detalhado neste relatório, as equipes da Rotas aprimoram
constantemente o controle sobre as ações indigenistas, alcançando melhores resultados
para as comunidades indígenas.
No âmbito do Plano de Gestão, a gerência da GSI faz a coordenação executiva e
institucional à frente das reuniões de alinhamento e avaliação. Desde 2020, a diretriz
geral para o relacionamento com os indígenas enfoca o cumprimento das obrigações do
licenciamento e a superação da “lógica dos acordos”. Neste sentido, a GSI mantém
espaços de diálogo estruturado entre a Norte Energia, indígenas e instituições, com
vistas a garantir, simultaneamente, a execução das ações do PBA-CI, as ações
estruturantes para os programas de saúde e de proteção territorial, bem como, as
entregas (doações) de veículos, equipamentos e construções conforme pactuado nas
reuniões mediadas pela Câmara de Conciliação e Arbitragem (CCA) em 2019.
Em 2021, em paralelo às ações nas aldeias, foram realizadas reuniões presenciais com
todas as lideranças de todas as terras indígenas. Essas reuniões individualizadas
oportunizaram o encontro, frente a frente, dos gestores da GSI com as lideranças,
reproduzindo, em parte, o ambiente dos Subcomitês realizados em 2017 e 2018. Nessas
reuniões foram definidos o planejamento para as próximas etapas, incluindo o
atendimento às pendências identificadas nas reuniões com a Câmara de Conciliação e
Arbitragem, e os termos para a continuidade das ações do PBA-CI. As entregas e
doações relativas aos acordos mediados pela CCA seguem o fluxo dos atendimentos
com as rotinas já conhecidas dos indígenas (os itens entregues estão especificados nas
apresentações do Anexo 5).
Com relação à continuidade das ações do PBA-CI, houve a renovação de quatro
contratos em andamento (Curuá, Iriri, Volta Grande e Bacajá) e uma nova contratação
(Citadinos e Ribeirinhos). Atualmente, está em andamento a seleção da executora para a
Rota Xingu (Foto 05). Como já analisado, a sincronia entre os contratos e a
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continuidade das ações não é mero detalhe administrativo, ao contrário, trata-se de
ponto chave para o relacionamento com os indígenas.
Além da agilização nas contratações, os novos contratos incluíram cláusulas de
compromisso das executoras na aquisição de insumos e de participação dos indígenas
na cogestão dos recursos a serem empregados nas ações em cada terra indígena. Essas
condições contratuais, que representam uma novidade para todos envolvidos na gestão
do PBA-CI, estão sendo experimentadas no momento atual e serão tratadas nos
próximos relatórios. De acordo com as coordenadoras das executoras, entrevistadas
durante a última missão, de fato, as discussões com os indígenas sobre as aquisições
têm sido um desafio. Segue, portanto, a expectativa de que essa experiência, chamada
por alguns de “Pedagogia das Aquisições”, inaugure uma nova fase no relacionamento
com os indígenas. Apenas na Rota Bacajá os indígenas Xikrin mantém discordância
com relação à empresa contratada. Este tema, que já foi objeto de reuniões específicas
no MPF, segue em discussão, pois os indígenas, embora tenham aceitado a executora,
seguem criando obstáculos ao andamento das ações.
As transformações nos contratos são o resultado concreto do reposicionamento da Norte
Energia construído através do diálogo com os indígenas e com as instituições
intervenientes. Esses espaços de diálogo estruturado, genericamente chamados de
reuniões tripartites, passaram a ser realizados periodicamente a partir de 2020, após a
conclusão das reuniões com a Câmara de Conciliação e Arbitragem, que encaminhou os
acordos para o atendimento de pendências geradas nas diferentes fases do
licenciamento. Desde então, as reuniões tripartites viabilizam a participação da GSI, de
gestores institucionais e de lideranças indígenas na discussão e encaminhamento dos
principais temas do PBA-CI. Trata-se de um espaço de participação qualificada dos
indígenas que, assim, conseguem influenciar o andamento das ações indigenistas da
Norte Energias e das instituições competentes.
É importante relacionar as reuniões tripartites com as reuniões dos subcomitês e do
Comitê Gestor Indígena (CGI). Ambas são espaços estruturados de diálogo. Contudo,
cada uma opera em um nível de articulação. As reuniões tripartites operam no nível
técnico e no plano das terras indígenas. As reuniões do CGI operam no nível político e
no plano da articulação regional, do conjunto das terras indígenas.
Conforme definido no PBA-CI, o Comitê Gestor Indígena é a principal instância de
participação em todo o processo de licenciamento. Os indígenas já deixaram esta
posição clara quando se manifestaram explicitamente em oposição ao MPF que cobrava
a inclusão de organizações indigenistas regionais no CGI – especificamente, os
indígenas se opuseram à participação da COIAB (Coordenação das Organizações
Indígenas da Amazônia Brasileira) e da FEPIPA (Federação dos Povos Indígenas do
Pará). Este é um posicionamento político que não encontra paralelo no plano da gestão
técnica das ações do PBA-CI. Cabe lembrar que após sua instalação em 2012, o Comitê
Gestor Indígena teve suas primeiras reuniões realizadas em 2014 como resposta à
pressão dos próprios indígenas. Estas grandes reuniões deram lugar às reuniões dos
Subcomitês, realizadas alternativamente em Altamira e nas terras indígenas. Em outubro
de 2016 foi realizada a última grande reunião do CGI. Em 2017, com organização do
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MPF, foi realizada uma grande reunião na cidade de Altamira, cumprindo, em parte, o
papel da reunião do CGI. Desde então, não houve mais reuniões do CGI. Entretanto,
houve reuniões técnicas e institucionais, seja no plano da Câmara de Conciliação e
Arbitragem, seja no plano das reuniões tripartites.
À margem do ambiente político do Comitê Gestor Indígena, a GSI tem construído o
espaço de diálogo estruturado que, na prática, viabiliza as ações do PBA-CI e o
cumprimento dos acordos mediados pela CCA. A pandemia, evidentemente, tornou
mais complexo ainda mais esse processo. Entretanto, as lições aprendidas com as
reuniões tripartites, com foco na gestão técnica das ações do PBA-CI, indicam, a todos
os stakeholders, que o Comitê é uma instância eminentemente política, cujas pautas
incluem temas, problemas e soluções que ultrapassam a responsabilidade da Norte
Energia. Ainda assim, o CGI é uma dimensão central para a gestão do PBA-CI e para o
relacionamento da Norte Energia com os indígenas. Considerando que o
empreendimento é marcado por um conturbado histórico de reuniões, seguramente, os
indígenas irão retomar as agendas políticas do Comitê Gestor Indígena. Nesta ocasião,
será importante a Norte Energia estar tecnicamente preparada e poder contar com os
melhores resultados do alinhamento institucional construído nos últimos anos.
Especificamente com relação à dimensão técnica das reuniões tripartites, os gestores da
GSI destacaram que além de avançar no relacionamento com os diferentes grupos
indígenas, essas reuniões têm sido fundamentais para fazer avançar as ações transversais
do Plano de Proteção Territorial e do Programa de Saúde Indígena.
Desde o início de outubro de 2021 o Plano de Proteção Territorial do Médio Xingu
(PPTMX) conta com um novo gestor que atua em apoio direto à gerente da GSI.
Atualmente, a atenção do gestor se concentra sobre dois pontos principais: a conclusão
as obras das Unidades de Proteção Territorial e a contratação de mão de obra. Os
compromissos do PPTMX surgiram em 2010 como uma condicionante da Licença
Prévia emitida pela FUNAI. Em 2015, com a Licença de Operação, o PPTMX foi
objeto do TC 0316/FUNAI-Norte Energia, que dividiu os compromissos em Ações de
Proteção e Ações de Monitoramento, como ilustrado no diagrama da Figura 4.1.b, a
seguir.
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Figura 4.1.b
Digrama PPTMX. Fonte: apresentação PPTMX, maio 2022

Das 11 Unidades de Proteção Territorial (UPT) a serem construídas (Figura 4.1.c), oito
já foram construídas e equipadas. Todas estão sendo utilizadas pelas equipes
contratadas. Embora já utilizadas, estas oito UPTs estão sendo reformadas para entrega
formal à FUNAI. No momento, a FUNAI está realizando a vistoria final para a recepção
destas UPTs. Em janeiro de 2022 a FUNAI definiu o local para a construção das UPTs
Ituna/Itatá, Rio das Pedras e Transiriri. Já foram contratadas as empreiteiras para a
construção destas três UPTs.
Com relação à equipe para atuar nas UPTs, a Norte Energia mantém 56 contratados, dos
quais 15 são indígenas. Seguem também contratados os 09 profissionais para a operação
do Centro de Monitoramento Remoto (CMR) (Figura 4.1.d).
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Figura 4.1.c
Localização das UPTs. Adaptado da apresentação PPTMX, maio 2022

Figura 4.1.d
Área de cobertura do CMR. Fonte: apresentação PPTMX, maio 2022

Terra Indígena
Amazônia Legal
Cena de Satélite

Figura 4: área de cobertura do CMR. Fonte: apresentação PPTMX, maio 2022.
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O CMR monitora, além das terras indígenas da área de abrangência da UHE Belo
Monte, todas as terras indígenas da Amazônia Legal, identificando com precisão os
eventos: Fogo em Floresta; Corte Raso; Áreas Degradadas; Desmatamento em
Regeneração. Embora estes e outros temas sejam tratados nas reuniões tripartites
semanais, que envolve a GSI, a FUNAI e as empresas contratadas, os detalhes das
informações de monitoramento não são repassados. Trata-se de informação estratégica
analisada exclusivamente pela FUNAI que orienta suas políticas governamentais de
proteção ambiental e territorial.
O Plano de Gestão também se ocupa de acompanhar diretamente o Programa Integrado
de Saúde Indígena (PISI). Este programa é responsável pela condução de ações
estruturantes que afetam a qualidade de vida dos indígenas. As reuniões tripartites sobre
a saúde indígena consolidaram o Grupo de Trabalho Interinstitucional GSI e DSEI
(Distrito Sanitário Especial Indígena), que mantém reuniões periódicas. Os resultados já
alcançados pelo PISI são, de fato, expressivos. Até o momento já foram construídas e
equipadas 31 Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI), localizadas em todas as
terras indígenas da região. O compromisso do PISI é construir e equipar 34 UBSI nas
terras indígenas, portanto, faltam ser construídas apenas três UBSI. Uma das quais já
está contratada. As UBSI construídas já estão sendo utilizadas pelas equipes do DSEI
que contam com 156 profissionais contratados pela Norte Energia através do Instituto
Ovídio Machado. Destaque-se que 81 profissionais contratados são identificados como
indígenas, ocupando, especialmente, as posições de Agente Indígena de Saúde (AIS) e
Agente Indígena Sanitarista (AISAN).
Além da construção das UBSI e das contratações, a Norte Energia mantém alugada e
equipada a Casa de Saúde Indígena (CASAI/Altamira), pagando mensalmente IPTU,
taxa de resíduos sólidos, energia elétrica e internet. Já foram definidos os locais para a
construção da nova sede da CASAI e do DSEI. De acordo com o gestor do Programa de
Infraestrutura (PIE), os dados técnicos já foram repassados para a contratação de
projetos arquitetônicos de cada edificação. Atualmente o início da obra depende de
autorização do IBAMA, pois a área escolhida para a construção da sede do DSEI está
localizada nas margens do reservatório.
Como nos meses de maio e junho foram instalados pontos de internet satelital nas 31
UBSIs, o projeto de Telemedicina foi ampliado com a instalação dos equipamentos nas
aldeias Laranjal, Kararaô, Kujubim, Tukamã, Kuruatxé, Irinapãne. Com isso, já são 11
equipamentos instalados, nas Rotas Volta Grande, Iriri e Curuá (Foto 06). Segundo a
gestora do PISI, esses equipamentos ainda não estão sendo operados, pois seguem as
dificuldades técnicas da equipe e instabilidades na internet. Portanto, o projeto de
Telemedicina ainda não apresentou os mesmos resultados positivos registrados na
Aldeia Juruna do Km 17. No período, o PISI também contribuiu com a testagem para
COVID19 dos colaboradores e realizou doações de material hidráulico para os sistemas
de abastecimento de água.
Ainda no escopo do Plano de Gestão, a gerência acompanhou a reforma e entrega da
Casa do Índio na cidade de Altamira. Por fim, o Plano de Gestão se ocupa também do
processo de Revisão da Matriz de Impacto e Reelaboração do PBA-CI. Cabe destacar
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que trata-se de um processo complexo, que após anos de atraso, segue com muitas
incertezas. Por um lado, os indígenas ainda não estão envolvidos. Na verdade, o
interesse e a atenção dos indígenas estão voltados para os projetos de curto e médio
prazo, desenvolvidos pelas executoras cujos contratos foram recentemente renovados.
Por outro lado, todo o processo depende de orientação, de autorizações e, ainda mais
importante, da participação da FUNAI que tem dificuldades operacionais para garantir o
envolvimento técnico qualificado que a revisão exige. Neste sentido, a revisão do PBACI, embora fundamental para os projetos de médio e longo prazo, ainda não mobilizou a
atenção nem dos indígenas nem da própria FUNAI, permanecendo como um ponto de
atenção central para a GSI. No período houve reuniões com a FUNAI para tratar
especificamente do tema (Foto 07).
ii. Atendimentos
Desde a criação da Gerência de Assuntos Indígenas, em 2011, até a pandemia, em 2020,
os atendimentos no escritório foram o principal palco do relacionamento entre indígenas
e Norte Energia. Os atendimentos eram, por assim dizer, o termômetro da relação. Por
vezes árida, violenta, protocolar, institucional e, mesmo, assistencialista, os
atendimentos no escritório tratavam desde as demandas pontuais de cada comunidade
até as projeções de longo prazo do licenciamento. No escritório da GAI, isolado dos
outros setores da Norte Energia, os atendimentos aos indígenas também seguiam um
protocolo isolado. Por conta desse isolamento, muitas vezes o antigo escritório foi
ocupado, invadido e mesmo vandalizado e os colaboradores pressionados. Na primeira
fase da pandemia os atendimentos passaram a ser realizadas exclusivamente no modo
remoto, via rádio, telefone e Whatsapp. O atendimento remoto não impediu a reposta a
todas as demandas dos indígenas e instituições. No entanto, a forma de atendimento
mudou.
Com a mudança de escritório para o escritório geral, com a mudança no posicionamento
da Norte Energia com relação à “lógica dos acordos”, com a reestruturação das equipes
das Rotas e com a nova modalidade dos contratos com as executoras, o escritório da
GSI deixou de ser o palco dos atendimentos presenciais aos indígenas. Neste novo
contexto, os atendimentos remotos, especialmente via telefone e WhatsApp, seguem
ocupando o dia a dia da equipe no escritório. Já os atendimentos presenciais ocorrem
nas executoras, na FUNAI, nos espaços de reunião e nas instalações do Programa de
Comunicação Indígena. Trata-se de uma mudança importante, com repercussão em
todas as ações indigenistas. Neste sentido, mesmo considerando que a dedicação da
equipe e a atual organização do trabalho estão produzindo resultados mais satisfatórios,
é fundamental que esse novo modelo não seja percebido pelos indígenas como um
distanciamento da Norte Energia de seus compromissos indigenistas.
No novo escritório, ao lado das equipes de outras gerências, as rotinas de atendimento
seguem com as equipes das Rotas: Xingu, Iriri, Curuá, Bacajá, Volta Grande e
Citadinos e Ribeirinhos. Os atendimentos são diários, constantes e tratam tanto das
demandas diretas dos indígenas, quando do acompanhamento do trabalho das empresas
executoras que desenvolvem ações específicas nas terras indígenas. Atualmente, estão
contratadas as executoras Verthic (Rotas Volta Grande e Bacajá), Synergia (Rota

26

Curuá), Unileya (Rota Iriri) e Tractebel (Citadinos e Ribeirinhos). Está em fase final de
contratação a executora para a Rota Xingu. A executora Maxgeo, que até março
cumpriu o contrato na Rota Xingu, foi mal avaliada pelos indígenas e pela própria Norte
Energia e não foi convidada para participar da nova seleção.
Os profissionais que compõem as equipes da Rotas são conhecidos dos indígenas, o que
favorece muito a comunicação e o andamento dos projetos. A maior parte dos
atendimentos está relacionada aos serviços de manutenção, entregas de combustíveis,
insumos e equipamentos nas aldeias e comunidades. As entregas nas aldeias já não são
acompanhadas pelo Exército. Embora os atendimentos não sejam mais realizados no
escritório da GSI, as equipes das Rotas mantém contato presencial com os indígenas,
seja na cidade de Altamira, no contexto das reuniões, seja nas oficinas ou fornecedores,
ou ainda nas aldeias por ocasião das entregas mensais.
Os contatos diários via rádio, telefone e redes sociais (WhatsApp) seguem sendo
registrados sistematicamente pelas equipes das Rotas no Sistema de Atendimento aos
Indígenas (SAI) e pela equipe do Programa de Comunicação Indígena (PCI). Apesar do
aumento no uso do WhatsApp, o atendimento via rádio ainda é amplamente utilizado. O
sistema de radiofonia mantém 94 estações de rádio instaladas em 86 aldeias, 04
comunidades ribeirinhas, 02 na área indígena Boa Vista, 01 na Associação AIMA e 01
no PCI. Para 2022 está prevista a instalação de 12 novos equipamentos em novas
aldeias. Entre os meses de outubro a dezembro foram realizadas 23 manutenções nas
Terras Indígenas das Rotas Xingu, Bacajá e Iriri.
De acordo com o Programa de Comunicação Indígena (PCI) entre janeiro e março
foram registradas 776 demandas dos indígenas, ao longo de 66 dias de comunicação,
das quais 33% foram respondidas no mesmo dia. As demandas que demoram mais
tempo para serem respondidas, em geral, dependem de respostas institucionais ou de
ações que ainda não foram concluídas. Este número se mantém similar ao registrado em
períodos anteriores.
As rotinas de comunicação seguem com dois informes diários. Como nos outros
períodos analisados, os grupos Araweté, Xikrin e Parakanã foram os maiores usuários,
sendo responsáveis por 75% das comunicações do sistema de rádio. A grande maioria
dessas comunicações está direcionada para a GSI. Como analisam os coordenadores e
técnicos da GSI, essa é uma forma dos grupos indígenas insistirem em suas demandas e
se fazerem notar acompanhando, constantemente, todas as ações. Com pequenas
variações entre as terras indígenas, os principais temas tratados são: motores e
equipamentos, entregas de combustível1, insumos para as atividades produtivas, obras
nas aldeias e comunicações institucionais FUNAI, DSEI e SEMEDs. Além das
comunicações, o PCI é local de reuniões onde se encontram os indígenas, os técnicos da
GSI e representantes institucionais (Foto 08).

1

As quantidades de combustível distribuída se mantém sem mudanças desde 2019, sendo: Gasolina:104055lts; Diesel:62211 lts;
Diesel S10: 1614lts; Turbo 15W40: 1596lts; SL 20W50: 1608lts; DT 30 500ml: 1989. (Fonte: Apresentação Administrativo,
Aquisição e Logística/Agosto 2020)
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Foram ampliadas as transmissões em língua indígena, que seguem sendo bem recebidas
pelos indígenas. Além das rotinas de comunicação e dos comunicados institucionais, o
PCI implantou a Rede de Comunicação Popular Indígena (RCPI) para estabelecer
contatos e envio de informações via ligações telefônicas, SMS, mensagens de
WhatsApp e e-mail, por meio do Sistema de Internet Satelital instalado em escolas e
UBSs das aldeias e comunidades indígenas. Na prática essa rede é formada por 32
números de telefone de indígenas que entre outubro a dezembro receberam 1536
informes via WhatsApp, 134 via rádio e 112 via e-mail.
iii. Rotas
Os programas e projetos do PBA-CI seguem sendo conduzidos pelas equipes das Rotas
que atendem diretamente aos indígenas, coordenam as empresas executoras, fazem a
mediação com a equipe do Programa de Infraestrutura, acompanham a gestão dos
contratos com fornecedores e participam das reuniões com a FUNAI e outras
instituições. As Rotas representam a linha de frente do indigenismo na estrutura da GSI
com participação direta nas ações realizadas e nas discussões sobre planejamentos e
pendências. Em todas as Rotas as atividades se concentraram na distribuição de
combustível, manutenção de motores, entregas (insumos, veículos e equipamentos),
orientações técnicas e acompanhamento de obras e projetos. À exceção da Rota Xingu,
que atrasou por dois anos o início de seus projetos, as demais Rotas apresentam
resultados bastante expressivos, com forte envolvimento com as atividades
desenvolvidas.
Na Rota Volta Grande, estão localizadas as terras indígenas Paquiçamba, Arara da
Volta Grande e Área Indígena Juruna do Km 17. Nessas terras indígenas estão
localizadas 12 aldeias onde vive uma população de 696 pessoas ou 212 famílias.
Entre outubro e dezembro foram realizados 88 atendimentos via telefone e WhatsApp,
12 via rádio e 13 incursões em campo. As principais atividades realizadas no período
estão relacionadas aos programas de Atividades Produtivas (PAP), Gestão Territorial
(PGTI), Cultura (PPCMI), Educação (PEEI) e Fortalecimento Institucional (PFI).
O Programa de Atividades Produtivas (PAP) atuou fortemente nas orientações no apoio
à coleta de castanha, vacinação do gado, orientações para o cultivo de cacau, horta
comunitária e projeto dos tanques redes que resultou na comercialização de 6555 quilos
de pescado (Fotos 09, 10 e 11). Além destas atividades o PAP esteve envolvido na
elaboração da matriz de responsabilidades e levantamento de insumos que serão
adquiridos pela executora, como definido pelo novo modelo de contrato. Além dos
insumos, equipamentos, motores, embarcações e ferramentas entregues (Fotos 12 e 13),
o PAP, na interface com o programa de infraestrutura, acompanhou a conclusão de
diversas obras nas aldeias, tais como: depósitos de ração, casa de farinha, estufa para
cacau, paiol de castanha, curral, aviários, balsa para manutenção dos tanques rede.
O Programa de Fortalecimento Institucional (PFI) manteve o apoio jurídico e contábil
às associações e orientou a emissão de notas fiscais relativas à venda de pescado.
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O Programa de Gestão Territorial Indígena (PGTI) seguiu com os monitoramentos
participativos de caça e pesca e apoiou a participação de um indígena de cada TI na
reunião com a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas. Nesta reunião foi
discutida a regulamentação da profissão de agente ambiental indígena. O Programa de
Patrimônio Cultural Material e Imaterial (PPCMI) realizou novas oficinas para a
transmissão de saberes e continuou com o curso de formação de videoastas. O Programa
de Educação Escolar Indígena (PEEI) acompanhou o início do ano letivo e conduziu as
discussões sobre os projetos políticos pedagógicos nas escolas.
A Rota Iriri, formada pelas Terras Indígenas Cachoeira Seca, Arara e Kararaô, onde
vivem 670 indivíduos divididos em 15 aldeias, é caracterizada pela complexidade
territorial, étnica, linguística e cultural. Efetivamente, são grupos que pertencem a três
troncos linguísticos diferentes (Caribe, Tupi e Jê) que, além das visões de mundo muito
diversas, possuem diferentes relações com a sociedade nacional (os Arara de recente
contato, os Xipaya e Kuruaya com contato que remonta ao século XVIII e os Kararaô,
um subgrupo Kayapó, contatados em meados do século XX).
Entre janeiro e março foram realizados 291 atendimentos via rádio, telefone e
Whatsapp. Os principais temas tratados foram as entregas, as obras de infraestrutura,
combustíveis e manutenção de motores. De acordo com a equipe da Rota, o período foi
marcado pela conclusão da primeira fase das obras do programa de atividades
produtivas que incluíram a construção de casas de farinha e aviários (Foto 14). Além
destas atividades a equipe destacou a instalação do equipamento de Telemedicina e as
discussões com as comunidades sobre a matriz de responsabilidade e organização das
atividades no contexto dos novos contratos (Foto 15 e 16).
A Rota Curuá é formada pelas Terras Indígenas Kuruaya e Xipaia, onde vivem 529
indígenas em 09 aldeias. No período de janeiro a março foram realizados 32
atendimentos via radiofonia e 149 via Whatsapp. Os principais temas seguem sendo as
entregas de insumos, manutenção de motores e combustíveis nas aldeias. Segundo a
equipe da Rota, foram entregues 6098 itens entre materiais, ferramentas e equipamentos
para apoiar as atividades nas roças, coleta de castanha e extração do látex (Fotos 17 e
18). No âmbito do PAP e do PFI houve o apoio à comercialização de 815 caixas de
castanha, que totalizaram R$ 89.705,00. Destaca-se, também, a finalização da
construção da cantina e aviário na aldeia Tukamã e a entrega da balsa com cobertura
para manejo do tanque rede na aldeia Irinapãne. No período também foram realizadas as
reuniões de alinhamento com a nova executora, quando foi discutida a matriz de
responsabilidades no contexto dos novos contratos (Fotos 19 e 20).
Na Rota Xingu estão localizadas as Terras Indígenas Koatinemo, Araweté e
Apyterewa, onde vivem 1687 indígenas das etnias Asurini, Araweté e Parakanã,
distribuídos em 45 aldeias, todos falantes de línguas Tupi. Nesta Rota estão
concentradas aproximadamente 50% das aldeias atendidas pela Norte Energia. A grande
maioria foi fundada recentemente, demonstrando que os indígenas têm um projeto
próprio de expansão demográfica e distribuição em seus territórios e que a Norte
Energia é parte dessa nova realidade indígena. Entre os anos de 2019 e 2021 os
indígenas não autorizaram a entrada de executoras em suas terras, com isso, houve não
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apenas um atraso nas ações, mas, sobretudo, um atraso no processo de engajamento dos
indígenas com os projetos do PBA-CI. A contratação da empresa MAXGEO para
assumir as ações do PBA-CI não teve bons resultados. Indígenas, instituições e a
própria Norte Energia não aprovaram o trabalho realizado. Deste modo, com o
encerramento do contrato, a empresa não foi convidada para apresentar nova proposta.
A nova executora está sendo selecionada neste momento. As empresas pré-selecionadas
são as mesmas que atuam nas outras Rotas, portanto, já conhecem o contexto e se
relacionam com os indígenas da região. Apesar dos problemas com a executora, as
aldeias da Rota Xingu seguem sendo atendidas com apoio ao escoamento da castanha, e
também com as entregas de combustível, equipamentos, insumos para as atividades
produtivas, além de participarem da comunicação diária e das reuniões tripartites (Foto
21).
A Rota Bacajá é a única formada por apenas uma terra indígena, onde vivem 1150 (267
famílias) indígenas Kayapó Xikrin, falantes da língua Jê, distribuídos em 21 aldeias.
Apesar da marcada unidade étnica e territorial, esse é um contexto muito complexo,
pois os Kayapó Xikrin são um grupo muito organizado, com uma atuação constante
junto às instituições e ativos nas diferentes etapas do licenciamento, sempre com ações e
resultados destacados no contexto indígena regional. No período de outubro a dezembro
foram 167 comunicações via rádio e 312 atendimentos via telefone. Os principais temas
nos atendimentos foram: manutenção e entrega de equipamentos, motores geradores,
perfuração de poços artesianos, manutenção de estradas e obras do programa de
atividades produtivas. Em março foi entregue a balsa para as aldeias Pukayako e
Kamok-tiko (Fotos 22 e 23). Em janeiro foram entregues 10 camionetes Hillux. Com
isso, foram concluídas as obrigações definidas nas reuniões com a CCA em 2019 (Foto
24).
Como nas outras Rotas, na TI Trincheira Bacajá, as atividades da executora foram
iniciadas com a discussão, apresentação e validação do plano de trabalho em reuniões
realizadas nas aldeias. No Programa de Fortalecimento Institucional foram realizadas
reuniões de planejamento dos intercâmbios com a participação das associações
indígenas. No âmbito do Programa de Atividades Produtivas o período se concentrou no
escoamento da castanha, que totalizou 322 sacas, aproximadamente 20 toneladas,
comercializadas por R$ 66.850,00 junto à Rede de Cantinas em Altamira. Além do
apoio às atividades produtivas, a executora desenvolveu com os indígenas o exercício
da matriz de responsabilidades para qualificar a gestão dos recursos no contexto dos
novos contratos.
A Rota Citadinos e Ribeirinhos é composta por cinco associações indígenas da cidade
de Altamira e cinco comunidades localizadas às margens do rio Xingu na região da
Volta Grande e proximidades de Altamira. Formada, majoritariamente, por indígenas
das etnias Xipaia, Kuruaya e Juruna, essa população soma 3474, segundo dados
autodeclarados das associações e dados do Censo do DSEI de dezembro de 2021.
Entre os meses de janeiro a março foram realizados 97 atendimentos via WhatsApp, 03
via rádio e 11 inserções em campo. Os temas tratados forma, principalmente, as
entregas insumos e equipamentos. No âmbito do PFI foram realizadas 06 assembleias
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nas associações, 07 capacitações em contabilidade, acompanhamento de projetos
inscritos em editais como o Fundo Casa e Premear, além de oficinas para o
associativismo e cooperativismo e o mapeamento de parceiros. Com relação às
atividades produtivas foram selecionados três projetos (criação de suíno, gado e
exploração do babaçu) para serem desenvolvidos com as famílias e comunidades
ribeirinhas. À semelhança dos outros grupos, foram feitas entregas de insumos,
equipamentos e ferramentas para os citadinos e ribeirinhos (Fotos 25 e 26).

5.0
ESG e Sistemas de Gestão
5.1
Implantação do ESG
A implementação da cultura e de ações do ESG (Environmental and Social
Governance) vem ocorrendo, sendo os avanços registrados no período apresentados
nesta Seção.
Durante a semana de monitoramento foi realizada uma reunião específica sobre o tema,
na qual foram apresentados e discutidos os avanços do período.
Conforme exposto pelo time de ESG, as atividades da Norte Energia estão incorporando
os conceitos, diretrizes e princípios da sua Política de Sustentabilidade dentro da agenda
ESG (Environment, Social and Governance), e aderentes aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), com atuação
do Comitê de Sustentabilidade e do Conselho Consultivo para orientar as ações da
Companhia neste âmbito.
Além de estabelecer e monitorar metas e indicadores voltados ao desenvolvimento
sustentável e à contribuição ao combate às mudanças climáticas, a Superintendência
passou a gerenciar projetos relevantes e promover outras iniciativas, em destaque a
definição do atual Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e do
Relatório de Sustentabilidade 2021 da Norte Energia, que trará pelo segundo ano
indicadores da Global Reporting Initiative (GRI).
Além disso, reitera-se a importância das ações voluntárias voltadas à geração de energia
renovável (Energia Verde no Xingu), proteção da Amazônia com foco na bacia do rio
Xingu (Floresta Viva) e desenvolvimento socioeconômico da região em que está
instalada a UHE Belo Monte, além do projeto de responsabilidade social, intitulado
Belo Monte Comunidade.
No período destacam-se as seguintes atividades:
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Diagnóstico ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e Plano Macro
•

Definição de Plano Macro para a agenda ESG da Norte Energia no contexto da
Bacia do Xingu com objetivos, metas e indicadores de desempenho, modelo de
gestão e a identificação de ações estratégicas com horizonte de longo prazo (além de
2040), mas com detalhamento até 2030, justificado pela convergência estratégica à
Agenda 2030 da ONU.

•

Alavancar a agenda ESG no contexto do desenvolvimento sustentável da bacia do
Xingu e aprimorar o gerenciamento de riscos socioambientais.

•

Utilização de diferentes índices na composição do diagnóstico (IDF, IFDM e IPS).

Parcerias Estratégicas
•
•

Continuidade de agenda da sustentabilidade;
Prospecção de futuras parcerias.

A Figura 5.1.a, a seguir, apresenta as instituições por ora identificadas como parceiros:
Figura 5.1.a
Parcerias Firmadas e Pretendidas
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Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa 2021
Conforme relatado no período anterior, foi dado andamento ao levantamento para o
inventário dos Gases de Efeito Estufa-2021, sendo que o mesmo foi concluído em abril
de 2022.
O processo passou pela verificação independente pela Bureau Veritas, segundo a NBR
ISO 14064 e especificações do Programa Brasileiro GHG Protocol. Essa verificação
teve conclusão em maio de 2022.
Além disso, a NE irá aderir ao Programa Brasileiro GHG Protocol, devendo ter o
Relato no Registro Público de Emissões até dia 24/06/2022.
Os resultados do inventário foram os seguintes:
Escopo 1: 644,99 tCO2
•
•

Geração de eletricidade, calor e vapor: 68,79 tCO2;
Transporte de materiais, produtos, resíduos, empregados e passageiros: 521,19 tCO2

Escopo 2 (indiretas): 57,39 tCO2
Escopo 3: 3362,90 tCO2
•
•
•
•

Atividades relacionadas a energia e combustíveis: 1.754,49 tCO2
Transporte e distribuição de energia: 1.312,352 tCO2
Viagens a negócios: 243,28 tCO2
Transporte de empregados: 52,71 tCO2

Total de emissões: 4065,28 (tCO2)
Emissões Biogênicas de CO2: 655,72

Créditos de Carbono
Foi informado ainda que a NE está buscando o desenvolvimento de projeto de créditos
de carbono da UHE Belo Monte devido à redução de emissões de GEE (emissões
evitadas) pela geração de energia renovável.
Os projetos serão balizados na ACC (Aproved Carbon Credits), no âmbito do Global
Carbon Council (GCC), que é uma iniciativa da Gulf Organization for Research and
Development (GORD) e verificação do projeto por entidade operacional designada
(EOD) credenciada no GCC. Buscar-se-á a comercialização no Mercado Voluntário.
Energia Verde do Xingu
A NE no escopo do ESG deu continuidade ao Projeto Energia Verde do Xingu, e
apresentou os seguintes resultados:
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•

•
•

•

Usina fotovoltaica em teste: 124 painéis flutuantes de 405 watts cada; um contêiner
posicionado em solo com baterias de lítio com capacidade para 50,22 quilowatts
pico (kWp); sistema para monitoramento e comando remoto; e comunicação e
acesso à internet via satélite.
Sucesso nos testes da unidade-piloto;
Projeto então iniciado: processo de instalação das usinas nas aldeias Terrawangã e
Guary-Duan, na Terra Indígena Arara da Volta Grande. Essa primeira etapa do
projeto considerou as aldeias que não dispunham de energia elétrica suprida pela
concessionária local, dependendo unicamente de geradores a diesel, que operam
somente algumas horas/dia.
Planejamento: no decorrer de 2022, estão previstas instalações nas aldeias Itekoun,
Jaguá, Reserva Boa Vista, comunidade Jericoá II e comunidade Kaniamã.

Parceria com BNDES - Floresta Viva
Foi realizada a parceria com o BNDES no programa Floresta Viva, e a declaração de
interesse no Bioma Amazônico, no recorte territorial Bacia do Xingu. O Parceiro Gestor
será a Funbio, e já foram estabelecidos os prazos para a elaboração de propostas e do
contrato. Está em estudo uma nova parceria para Qualificação Profissional.
O projeto espera alcançar entre 16 mil e 33 mil hectares de área restaurada, com a
remoção de aproximadamente 9 milhões de toneladas de carbono da atmosfera,
considerando um ciclo de 25 anos de crescimento da floresta.
O programa já conta com uma parceria inédita das instituições e empresas como,
BNDES, Petrobras, Coopercitrus, Energisa, Grupo Heineken, Itaipu, Governo de Mato
Grosso do Sul, Philip Morris Brasil e Vale, por meio do Fundo Vale.
Outras Iniciativas
•
•
•

P&D Sistema Inteligente de Gestão Eficiente de Mobilidade Elétrica Multimodal
(Sima) - primeiro corredor verde do Pará que ligará os campi Castanhal ao Guamá
com autopostos para abastecimento de veículos elétricos;
Voadeiras elétricas;
P&D para desenvolvimento de Metodologia de cálculo de emissões líquidas de
Gases de Efeito Estufa (GEE) de reservatórios hidrelétricos, tendo Belo Monte
como principal estudo de caso.

Social
Conforme consta no Relatório de Sustentabilidade, publicado recentemente no endereço
eletrônico da empresa, o ano de 2021 foi o período em que “a Norte Energia avançou no
aprimoramento de diretrizes e ações nos aspectos social, ambiental e de governança
(ESG)” criando sua “Política de Sustentabilidade, e reforçou sua abordagem relacionada
ao tema Direitos Humanos, que ocorre transversalmente, em diferentes instâncias.”
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Com base nessas diretrizes, durante o período referente a esta 37ª missão, o tema
Direitos Humanos foi abordado em encontros de treinamento dos colaboradores,
denominado de Trilha de Aprendizagem: Sensibilidade Organizacional, com o tema
central sobre Povos Indígenas Conhecer e Respeitar.
Foram planejados seis encontros com os seguintes temas e datas:
•
•
•
•
•
•

13/05 - A presença indígena na região do Médio Xingu e alguns conceitos
antropológicos.
20/05 – Povos indígenas e a formação da cidade de Altamira (Xipaya e Kuruaya).
27/05 – Povos indígenas na Volta Grande do Xingu (Juruna e Arara da VGX).
03/06 – Xikrine Kararaô: subgrupos do povo Kayapó (Xikrine Kararaô).
10/06 - A presença indígena para além do Médio Xingu (Parakanãe Assurini).
24/06 – Povos “isolados” e de “recente contato” (Arara, Araweté, Parakanãe
ItunaItatá).

A elaboração do conteúdo ficou a cargo de especialistas antropólogos da equipe da
Norte Energia que trabalha com os indígenas. Houve inscrição de 40 pessoas da área de
Gestão de Pessoas e a repercussão foi muito positiva.
A equipe pretende elaborar um curso para a Diretoria da empresa e um curso para ser
executado nas escolas.
Outro projeto em desenvolvimento é destinado ao público jovem da região, para o qual
foi firmada a parceria com o Centro de Empreendedorismo da Amazônia (CEA) que é
uma instituição sem fins lucrativos cujo objetivo é atuar na promoção e articulação de
negócios sustentáveis na Amazônia.
O objetivo principal desse projeto é formar uma nova geração de empreendedores aptos
a desenvolver negócios sustentáveis (nature-based business) na região do Baixo Xingu,
no Pará.
Os objetivos específicos são:
1) Despertar: Formar 800 a 1 mil jovens em empreendedorismo sustentável.
2) Pré-Aceleração: Pré-acelerar 60 a 80 ideias de negócios para transformá-las em
modelos de negócios validados com protótipo (MVP)
3) Aceleração: Apoiar a criação de 15 a 20 startups e a transição para empresas
formalizadas (consultoria técnica + capital semente).
Foi feito levantamento sobre os temas de interesse do público-alvo e identificados:
Produtos extrativos; Turismo; Agrofloresta, com ênfase no cacau; Pesca e piscicultura;
Economia criativa: moda sustentável. O nome do Programa é Belo Monte Empreende.
Resultados esperados: Transformar modelos de negócios validados em empresas
formalizadas. O objetivo é formar de 10 a 20 startups, contemplando as cadeias
produtivas mapeadas.
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O projeto prevê a realização das atividades de PLANEJAR nos meses de maio, junho e
julho, nas localidades: Aldeia Boa Vista; Comunidade Rio das Pedras; Comunidade
Ressaca; Aldeia Furo Seco; RUCs Jatobá, Água Azul, Laranjeiras, Casa Nova, São
Joaquim e Tavaquara.
Nessa fase de PLANEJAR foi considerada a execução das ações de: Contratação da
equipe do CEA; Ajustes do processo entre a Norte Energia e o CEA; Definição do nome
do programa; Start na identidade visual e peças de comunicação; Start na documentação
suporte ao programa (editais, autorizações de uso de imagem, LGPD, entre outros) e
Parcerias locais.
No mês de agosto terá início a fase de DESPERTAR com ações nas localidades Aldeia
Boa Vista; Comunidade Rio das Pedras e RUC Jatobá.
Em setembro, estão previstas ações de DESPERTAR nas localidades Comunidade
Ressaca; Aldeia Furo Seco; RUC Água Azul e na sede de Altamira.
Em outubro, ações de DESPERTAR estão previstas para as localidades RUCs
Laranjeiras, Casa Nova, São Joaquim e Tavaquara.
A fase de Pré-acelerar será desenvolvida em todas essas localidades nos meses de
novembro e dezembro de 2022 e entre janeiro a maio de 2022.
A fase de ACELERAR será desenvolvida a partir de junho de 2023, com previsão do
fechamento do programa em abril de 2024.
Belo Monte Comunidade
O Projeto Belo Monte Comunidade mobilizou moradores dos cinco novos bairros de
Altamira e introduziu ações na Volta Grande do Xingu com população ribeirinha,
pescadores e indígenas, com:
•

•

Ações em Altamira:
− Futebol Social com jovens dos RUCS;
− Eletricista nos RUCs, avaliando a possibilidade de ser executado nas escolas
desses bairros.
Cursos profissionalizantes na Volta Grande do Xingu, em parceria com o Senai,
sendo:
− Corte e Costura previsto para Belo Monte do Pontal.
− Informática na Comunidade Ressaca;
− Ações sociais na Comunidade Ressaca;
− Ações sociais na Vila Ceará.

Belo Monte Comunidade Apoia FEMEMT
No Dia Internacional da Mulher (08 de março de 2022), em Altamira, foi lançada a I
Feira Multivozes de Empreendedorismo das Mulheres da Transxingu (FEMEMT),
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evento organizado pela Universidade Federal do Pará (UFPA) na Casa de Memória
Transxingu.
O evento contou com mesa redonda e debates sobre a formação e qualificação
profissional do público feminino da região do Médio Xingu.
Durante o lançamento da feira, a cantora paraense e embaixadora do Belo Monte
Comunidade, Joelma Kláudia, destacou a importância do empoderamento da mulher
empreendedora. A 2ª etapa do evento, prevista para agosto/2022, terá na programação
oficinas, exposição e venda de produtos de empreendedoras locais.
Belo Monte Comunidade Apoia Conselho Municipal da Criança e Adolescente
No dia 18 de maio, dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual contra
crianças e adolescentes a Norte Energia apoiou o evento com participação da mesa de
debates e fornecimento de material de identidade visual.
5.2
Sistema de Gestão da NE
A atualização do andamento da implementação do SGI da NE foi feita considerando
como data de corte documental o período de janeiro a março de 2022, utilizando
informações do 37º RSAP e do 10° Relatório Gerencial Trimestral Sistema de Gestão
Integrado. Também foram utilizadas as informações obtidas durante a missão ocorrida
entre os dias 23 a 27 de maio de 2022.
No período, a implantação/manutenção do SGI na NE evoluiu de acordo com a
demanda das áreas já atendidas e continua a implantação na Diretoria de O&M, assim
no período os recursos utilizados foram para o atendimento de demandas pontuais como
elaboração de novas instruções, revisões, identificação de novos processos e apoio as
áreas na manutenção do SGI.
A chegada de novos gestores e movimentações de pessoal fez com que algumas áreas
fossem provocadas a revisar seus documentos já elaborados.
Com a criação da área de Sustentabilidade foi identificada a necessidade de elaboração
de novas instruções e adequações da documentação já elaborada conforme os preceitos
do ESG. Um estudo foi realizado para estabelecimento de um plano de trabalho para
atendimento dessas adequações.
Equipe de Implantação do SGI
Atualmente, 22 pessoas estão envolvidas diretamente na implantação do SGI, conforme
apresentado Quadro 5.2.a:
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Quadro 5.2.a
Equipe de implantação do SGI
Superintendência
Gerência
Cargo/função
Nome
Gente e Gestão
Gente e Gestão
Superintendente
Isabel Lela
Gente e Gestão
Assuntos ADM e SST
Gerente
Myron Tramontinni
Gente e Gestão
Assuntos ADM e SST
Analista
Remington Alencar
Gente e Gestão
Assuntos ADM e SST
Técnico de Segurança
Ravachiro Felipe
Gente e Gestão
Assuntos ADM e SST
Técnico de Segurança
Sara Patrícia
Gente e Gestão
SGI
Coordenador SGI
Thiago Nasi
Socioambiental/Indígena
GAI
Coordenador administrativo
Marcus Porta
Socioambiental/indígena
NGIS
Especialista gestão de projetos
Esdras Leite
Socioambiental/Indígena
GPS
Coordenador
Roberto Leandro
Socioambiental/indígena
GPS
Especialista
Benedito Marcio
Socioambiental/Indígena
GAI
Analista
Jonas Stumpf
Denise
Jurídico
Sustentabilidade
Superintendente
Albuquerque
Auditoria Interna
Auditoria Interna
Superintendente
Marco Milani
Antonia Nunes
Auditoria Interna
Auditoria Interna
Especialista
Brito
Daniel Webster
Auditoria Interna
Auditoria Interna
Especialista
Araujo
Compliance
Compliance
Superintendente
Alexandro Pimenta
Operação
Operação
Superintendente
Wagner Lelis
Operação
Engenharia
Gerente
Anthony Santos
Suprimentos
Suprimentos
Gerente
Mário Cerejo
Suprimentos
Contratos
Gerente
Igor Rita
Manutenção
Controle da manutenção
Gerente
Dante da Silva
Manutenção
Controle da manutenção
Engenheiro
Samuel Carmozine

O quadro da equipe passou por pequena alteração, mas sem prejudicar os trabalhos
atualmente em curso. Considerando as demandas atuais do SGI, a equipe apresentada
mostra-se, em quantidade e qualificação, adequada e suficiente para dar andamento às
ações previstas.
Ressalta-se que ainda se encontra pendente a formação de agentes multiplicadores nas
diferentes áreas da empresa, os quais irão compor o time futuramente, atuando no dia a
dia como facilitadores das ações do SGI. A constituição de agentes multiplicadores
ainda ocorreu no período, uma vez que uma revisão sobre cargos e funções ainda está
pendente pelo RH.
A seguir são apresentados os avanços do SGI para os temas Ambientais (Seção 5.2.1) e
de SST (Seção 5.2.2), a exemplo dos relatórios anteriores.
5.2.1
Sistema de Gestão Integrado - Temas Ambientais
Na missão de monitoramento socioambiental independente ocorrida em maio de 2022
foram apresentados os avanços que foram possíveis nas questões do SGI. Nesta seção
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são apresentadas as evidências do andamento dos procedimentos de gestão voltados
para as questões ambientais.
No Relatório Gerencial Trimestral Sistema de Gestão Integrado do período foram
relatados os avanços do SGI nos seguintes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboração e atualização de documentos;
Comunicação Interna;
Objetivos e Metas;
Realização de Treinamentos em Temas de Meio Ambiente;
Requisitos Legais;
Levantamentos de Aspectos e Impactos e Perigos e Riscos;
Gestão de Mudanças;
Auditorias Internas.
Desvio e Não Conformidades.

Documentação do SGI
Ao final do período avaliado foram trabalhados 601 documentos, sendo:
•
•
•
•
•

19 políticas;
6 manuais;
54 instruções normativas;
233 instruções de processo;
289 instruções de trabalho.

Segundo a lista fornecida pela NE, os documentos do SGI têm o status apresentado no
Quadro 5.2.1.a, a seguir.
Quadro 5.2.1.a
Status dos documentos do SGI
Qtd.

30

Status
Instruções
Normativas/Política em
Aprovação com Grupo de
Verificação e Diretoria
Em elaboração

255

Em aprovação

283

Aprovados

31

Cancelados

02

Descrição
Documento está para avaliação do Grupo de Verificação (Jurídico,
Auditoria Interna e Compliance). Documentos estão para avaliação
dos diretores.
Documentos estão sendo elaborados.
Estão com status “Em Aprovação” novos documentos relacionados
a requisitos legais que recentemente foram incluídos no sistema e
aguardam avaliação quanto à sua pertinência ou não para a fase de
Operação de Belo Monte.
Documentos já estão aprovados e disponíveis para consulta.
Documentos elaborados anteriormente, mas que foram eliminados
ou substituídos.

Devem ser destacados alguns pontos referentes ao status dos documentos:
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•
•
•

O status Aprovado incorpora os documentos com treinamento específico solicitado
pelos gestores de áreas;
Os documentos quando aprovados são divulgados para as equipes responsáveis e
público definidos para o gestor;
Estão com status “Em Aprovação” novos documentos relacionados a requisitos
legais que recentemente foram incluídos no sistema e aguardam avaliação quanto a
sua pertinência ou não para a fase de Operação de Belo Monte.

Figura 5.2.1.a
Status dos documentos do SGI, em porcentagem
1%
5%

5%
Aprovado
Em aprovação

47%

42%

Em elaboração
Verificação e
Diretoria

Os documentos vêm sendo divulgados internamente, com controle dos responsáveis
pelo SGI e pelos Gestores das áreas. Os documentos quando aprovados são divulgados
para as equipes responsáveis e o público definido para o gestor. A revisão e a
contribuição para os documentos e processos estão sendo realizadas pela plataforma
OpenText Content Suite, implantada no período. A Figura 5.2.1.b ilustra a plataforma
de divulgação interna de documentos do SGI.
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Figura 5.2.1.b
Plataforma de Divulgação de Documentos do SGI

Comunicação Interna
Com o objetivo de aumentar o indicador de documentos atualizados o SGI elaborou
uma campanha de comunicação para incentivar as áreas a revisarem suas instruções de
acordo com a IN-DAFRI-001 – Controle de Normas. Assim foram estabelecidos prazos
para os gestores das áreas revisem os seus documentos, dando maior celeridade à
aprovação dos documentos. A Figura 5.2.1.c ilustra a divulgação realizada
internamente.
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Figura 5.2.1.c
Exemplo da Comunicação Interna para Assuntos do SGI

Reuniões de Alinhamento
No período foram mantidas as reuniões mensais com Diretoria de Produção e
Implantação, para tratar de assuntos relacionados à gestão ambiental da operação da
UHE Belo Monte.
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Objetivos e Metas do SGI
Uma estrutura de acompanhamento dos indicadores de processo está em fase de
elaboração para melhor apresentação à Diretoria. Em paralelo as áreas estão em
discussão para definição desses indicadores.
Até o momento só foram pré-estabelecidos duas metas gerais, sem a proposição de
metas específicas por aérea, processo ou decorrente do levantamento de aspectos e
impactos, ricos e perigos, por exemplo.
Assim, por ora o SGI definiu metas para os processos de revisão de documentos e
monitoramento dos requisitos legais, sendo estas:
•
•

Manter 80% dos documentos aprovados e revisados;
Manter 85% dos requisitos legais (geral) avaliados e gerenciados.

A Figura 5.2.1.d mostra o status atual dos objetivos a serem alcançados em 2022.
Figura 5.2.1.d
Objetivos e Metas para 2022 e Status ao final do período

Reitera-se a necessidade de estabelecimento dos objetivos e metas claras, resultantes do
processo de avalição de aspectos e impactos e perigos e riscos, entre outros. A falta de
definição dos objetivos e metas claras do SGI pode prejudicar a sua implantação,
principalmente quanto à definição de prioridades de ações e mensuração de seu
desempenho. Entende-se que esta atividade deve ser prioritária, bem como o
planejamento de ações para os objetivos definidos. Os objetivos e metas a serem
definidos devem ser divulgados e conhecidos pela alta direção e por aqueles que estão
envolvidos na implantação do SGI.
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Dentro das ações para a implantação de uma gestão nos moldes do ESG, os objetivos e
metas da NE já foram definidos, assim como os alvos a serem alcançados. Entende-se
que apesar de serem esferas de governança diferentes, as ações de implantação do SGI e
do ESG devem ser complementares, e que os objetivos e metas do SGI podem
convergir, em grande parte, para aqueles já definidos na Matriz de Materialidade do
ESG.
Treinamentos
Durante o período foram realizados treinamentos e diálogos de meio com todas as
empresas terceirizadas da NE. Os treinamentos em Meio Ambiente da Equipe da NE
não ocorreram
Os temas do Diálogos e Treinamentos foram os seguintes:
•
•
•
•
•
•
•

Saúde Ambiental para Redução dos Riscos à Saúde Humana.
Saneamento e saúde.
Consumo Sustentável.
Cuidados com o Ambiente no dia a dia.
Desenvolvimento urbano e mobilidade sustentável.
Os problemas da Poluição e seu impacto na Saúde.
Os maiores acidentes ambientais da história do Brasil.

A seguir, os Quadros 5.2.1.b a 5.2.1.g apresentam os quantitativos dos diálogos de
meio ambiente e treinamentos ocorridos com as equipes de O&M, Obras de Entorno e
Obras Indígenas.
Quadro 5.2.1.b
Diálogos de Meio Ambiente – Operação e Manutenção
Item
Janeiro
Fevereiro
Março
Total

Quantidade
14
12
14
40

Carga horária (min)
210
180
208
598

Participantes
141
77
132
350

Quadro 5.2.1.c
Treinamentos de Meio Ambiente – Operação e Manutenção
Item
Janeiro
Fevereiro
Março
Total

Quantidade
4
5
5
14

Carga horária (min)
170
210
228
608

Participantes
25
16
25
66
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Quadro 5.2.1.d
Diálogos de Meio Ambiente - Obras do Entorno
Item
Janeiro
Fevereiro
Março
Total

Quantidade
34
23
28
85

Carga horária (min)
465
330
495
1290

Participantes
481
445
517
1443

Quadro 5.2.1.e
Treinamentos de Meio Ambiente - Obras do Entorno
Item
Janeiro
Fevereiro
Março
Total

Quantidade
15
08
07
30

Carga horária (min)
485
255
260
1000

Participantes
156
59
94
309

Quadro 5.2.1.f
Diálogos de Meio Ambiente - Obras Indígenas
Item
Janeiro
Fevereiro
Março
Total

Quantidade
12
15
10
37

Carga horária (min)
180
225
270
675

Participantes
88
100
136
324

Quadro 5.2.1.g
Treinamentos de Meio Ambiente - Obras Indígenas
Item
Janeiro
Fevereiro
Março
Total

•

Quantidade
06
04
02
12

Carga horária (min)
195
460
130
785

Participantes
62
29
24
115

Treinamentos SGI

Treinamentos SGI A Diretoria possui um planejamento de estruturar as áreas para a
operação plena, planejamento que está em final de execução, assim que as cadeiras
estiverem estabelecidas a formação de auditores internos e multiplicadores será
aplicada. Após o trabalho de definição de cargos e funções a área de Gestão de Pessoas
iniciou a elaboração da IN de treinamentos para a adequação desse processo.
Requisitos Legais – Meio Ambiente
O processo de atualização da Planilha Cal está em fase final, onde as áreas técnicas
preenchem os requisitos e incluem evidências de atendimento aos mesmos. Os planos
de ação propostos para os requisitos não atendidos também foram atualizados levando
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em consideração o momento da companhia. Este é um processo de atendimento
contínuo onde as áreas mantem o sistema a cada atualização das normas sob sua
responsabilidade.
Foi incorporado ao relatório o escopo de Responsabilidade Social em mais uma ação de
integração do SGI com o ESG.
No Relatório de Gestão do SGI do período foi apresentado o status de atendimento aos
requisitos da Planilha CAL para os temas de Meio Ambiente, SST e Responsabilidade
Social, conforme ilustrado nas Figuras 5.2.1.e a 5.2.1.g.
Figura 5.2.1.e
Status dos requisitos legais e atendimento de MA

Figura 5.2.1.f
Status dos requisitos legais e atendimento de SST
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Figura 5.2.1.g
Status dos requisitos legais e atendimento de Responsabilidade Social

Conforme se observa na Figura 5.2.1.e que todos aplicáveis de MA foram verificados e
ao final período 149 itens de MA ainda não atendidos, frente a 328 atendidos, sendo um
número ainda considerado alto de não atendimento, o que corresponde a cerca de 45%
de não atendimento aos requisitos de meio ambiente.
Em relação à SST, o n° de itens de não atendimento (291) é menor em relação aos itens
atendidos (855), o que corresponde a 34% de não atendimento. Contudo é importante
ressaltar que 398 itens legais de SST ainda necessitam ser avaliados. O mesmo se dá
com os requisitos legais associados a responsabilidade social, em que cerca de 20% de
itens se encontram atendidos, contudo, ainda resta uma grande de itens a serem
avaliados (140) quanto à sua aplicabilidade.
Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais

Conforme informado anteriormente, os levantamentos de aspectos e impactos
ambientais haviam sido concluídos anteriormente e aguardava-se, a validação final com
os gestores das áreas de Operação, Manutenção e Segurança de Barragens.
Antes da validação final, foi realizada uma nova avaliação e elaboradas novas Planilhas
de LAIAS incluindo novas atividades e novas áreas.
Durante a missão de monitoramento foi reforçada a necessidade de fechamento e
aprovação do levantamento de aspectos e impactos, e o estabelecimento de novos
controles e dos objetivos e metas de cada área para o que ciclo completo do SGI seja
finalizado.
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Levantamento de Perigos e Riscos
Na Seção 5.2.2 (Sistema de Gestão Integrado - Temas de SST) são apresentadas e
discutidas com maior detalhe as ações de implantação do Plano de Gerenciamento de
Riscos-PGR.
Gestão de Mudanças
O grupo de Gestão de Mudanças permanece reunindo-se semanalmente para discutir os
projetos de mudanças que são transversais nas áreas da companhia. Atualmente, alguns
projetos discutidos no grupo foram aprovados e passam para a etapa de execução.
As Figuras 5.2.1.h e 5.2.1.i apresentam exemplos de projetos em pauta e discutidos
pelo Grupo de Gestão de Mudanças.
Figura 5.2.1.h
Exemplos de projetos em Andamento no Grupo de Gestão de Mudanças
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Figura 5.2.1.i
Exemplos de Projetos Gerais em Pauta no Grupo de Gestão de Mudanças

Auditorias Internas
Auditoria do SGI
A Superintendência de Controles Internos, Riscos e Compliance realizou um
diagnóstico no processo de SGI com o objetivo de levantar os pontos de auditoria para
que, em 2022, a área entre no Programa aprovado pelo Conselho.
Auditoria de Meio Ambiente
A última auditoria de meio ambiente foi realizada em 2021 e apontou como
recomendação “Realizar elaboração de projeto, aquisição e instalação dos
equipamentos de medição e controle nas Caixas Separadoras de Água e Óleo, ETEs
e ETAS sob responsabilidade da Eletronorte na UHE Belo Monte e Pimental”.
A recomendação encontra-se em atendimento e tem o prazo de conclusão junho de
2022. A próxima auditoria de MA está prevista para setembro de 2022.
Conforme informado no Relatório Gerencial Trimestral do SGI, a baixa ocorrência de
atividades no período não proporcionou nenhuma Não Conformidade no âmbito do
SGI, desvios relacionados as áreas técnicas são tratadas conforme metodologia
estabelecida.
Para esse período são aguardados os Relatórios de Auditoria Interna com os desvios que
serão tratados adequadamente.
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A companhia contratou uma ferramenta que proporcionará a aplicação de checklist
específico de Sistema de Gestão nas áreas técnicas. Esse processo de verificação de
eficácia passará a ocorrer a partir do segundo semestre de 2022.
Planejamento do SGI
•

Foram apresentadas pela NE as seguintes ações previstas para o próximo período:

•
•
•

Continuação da Avaliação e Atualização da Planilha CAL;
Migração da base de instruções para o ECM (Workflow);
Manutenção do SGI nas áreas (Verificação de Adesão/Alinhamento com
Gestores/Treinamentos/Nova Estrutura);
Revisão e elaboração das Instruções da Operação/Manutenção e Demais Áreas
conforme cronograma;
Continuidade do Plano de Comunicação;
Definição dos multiplicadores do SGI;
Definição dos Objetivos e Metas Operacionais Ambientais.

•
•
•
•

5.2.2
Sistema de Gestão Integrado - Temas de SST
No período (1T22), a Equipe de SST da NE manteve avanços nos temas definidos como
prioritários considerando as fases estabelecidas para o ciclo de implantação e melhoria
estão apresentadas na sequência, juntamente com os temas posicionados em cada uma
das fases. A maior parte dos itens teve avanços, ainda que sua fase não tenha alterado
desde a missão anterior.
•

Diagnóstico (Gap Analysis):
− Apreciação de Riscos - NR-12: inalterado desde a última missão;
− Incêndio e Explosão (Inflamáveis): inalterado desde a última missão:
− Movimentação de carga: inalterado desde a última missão;
− Energia incidente: inalterado desde a última missão;
− Áreas classificadas: inalterado desde a última missão;
− NR-10 – Relatório Técnico das Instalações (2º ciclo): novo item (1T222).

•

Avaliação de Riscos:
− Riscos Ambientais (LTCAT): inalterado desde a última missão;
− Insalubridade: retornou da fase “Validação e melhoria” para melhor
alinhamento com os grupos homogêneos de exposição. Esse retorno é visto
como positivo, pois demonstra a capacidade de análise crítica da Equipe em
prol de uma melhor gestão/controle.

•

Plano de Ações:
− Trabalho em Altura: inalterado desde a última missão;
− Espaço Confinado: avançou de fase desde a última missão;
− Ergonomia: avançou de fase desde a última missão.
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•

Validação e melhoria:
− Periculosidade: inalterado desde a última missão.

A gestão de vasos de pressão (NR-13) já está equacionada e a Equipe de Manutenção da
NE trabalha na implantação de Programas de Manutenção Periódica (PMP) exclusivos
para os vasos de pressão, já que será a responsável por esta tarefa.
Em relação à sinalização horizontal e vertical, a NE estabeleceu diretrizes e as tem
implantado, porém não mais como um tema em separado, mas dentro dos controles
previstos no inventário de risco. De acordo com as informações da Equipe de SST, o
tema segue avançando e apresenta bons resultados. Com base nas missões de
monitoramento realizadas, a JGP confirma essa informação.
Em paralelo à essas ações em curso, a NE trabalha na Implantação da Cultura de SST,
cujo contratação foi aprovada no final de 2021. O início dos trabalhos ocorreu em
março/2022. O prazo de implantação continua em 18 meses. Durante o 2T22, estão
previstas a execução das atividades relacionadas com a Mobilização e Diagnóstico. A
partir do diagnóstico serão 3 etapas simultâneas.
De acordo com a NE, a Dupont aplicou uma pesquisa por meio de check-list online
(com apoio da Comunicação), mais especificamente foi encaminhado um link para
acessar a lista de questões para avaliação da percepção (respostas de 1 a 5). Essa
atividade teve como duração pouco mais de 2 semanas. Alguns prestadores de serviço
também participaram. Na sequência, foram programadas entrevistas, ainda que tenham
sido parcialmente prejudicadas por outras atividades, tais como mudança de diretoria e
outras (atualmente, maio, estão conduzindo essas entrevistas, algumas presenciais e
outras virtuais). O primeiro entregável corresponderá a um diagnóstico.
No 4T21, houve a decisão sobre a descontinuidade de implantação do Software Nexo
CS que abarcaria diversas ferramentas de apoio à gestão de SST, sendo motivada por
atrasos nas solicitações de ajustes e análise de divergências que estavam sendo
apontadas pela equipe de implantação da NE. Neste período (1T22), a Equipe de SST
indicou que o contrato ainda está na fase de análise para posterior assinatura. A reunião
de abertura do contrato será realizada, possivelmente, em junho/2022. Depois deverá
ocorrer a parametrização do sistema para receber os dados. A promessa do SOC é
menor do que a do Nexo, mas cumpre tende a cumprir as funções básicas de gestão.
No RGT-SST correspondente ao período a NE demonstrou de forma temática os
principais temas de processos que têm sido acompanhados nas missões de
monitoramento.
O formato adotado para atualização de cada item/tema considerou as ações previstas,
descrição do cenário/contexto, apresentação de evidências, análise dos resultados e
próximos passos. A atual proposta continua alinhada com a realidade por considerar
diversas ações em curso em prol da implantação e/ou melhoria de processos
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A NE indicou no RGT-SST que no período (1T22) foram aplicados treinamentos e
outras formas de divulgação, conforme abaixo:
•
•
•
•
•
•
•
•

118 horas/homem hora de treinamento sobre procedimentos operacionais internos e
com contratadas;
Formação da NR 35 – 4 empregados;
Reciclagem da NR-33 – 6 empregados
Formação da NR-33 – 7 empregados
Reciclagem de NR 10 (Básico) – 1 empregado;
NR 10 (Básico) – 2 empregados;
NR 10 (SEP) – 2 empregados;
Diversas orientações e Diálogos Diários de Segurança com contratadas e efetivo
interno.

No final de março/2022, a NE iniciou a aplicação de uma sequência de treinamentos
relacionados com o Programa de Ergonomia, o que resultará numa carga de 10 horas
por funcionário participante.
De acordo com a Equipe de SST, o contrato de prestação de serviço da Brigada de
Emergência foi renovado no período (1T22) e manteve basicamente o escopo anterior,
ainda que tenha ocorrido redução do total de integrantes.
O contrato do serviço médico e operacionalização do ambulatório também foi renovado
no período.
A NE indicou ter firmado contrato com a empresa fornecedora do Check list Fácil, que
substituirá o atual sistema. Segundo o relato, já ocorreram duas reuniões e estão
trabalhando na estrutura de organização da nova ferramenta. O Sistema de SST
continua sendo utilizado, enquanto não ocorre a migração.
Como próximos passos, as Equipes de SST e SGI declaram os seguintes pontos a serem
trabalhados nos próximos meses:
•
•
•
•
•
•

Conclusão, aprovação e implantação do procedimento de controle de acesso de
funcionários e prestadores de serviço (sem previsão de finalização);
Continuação dos treinamentos e apoio na elaboração de procedimentos de outros
setores que mantenham relação com SST (constante);
Ajustes para melhor alinhamento entre o PGR/GRO, LTCAT e APRs de campo;
Lançamento das medições atualizadas do Laudo Técnico das Condições Ambientais
do Trabalho (LTCAT);
Realização de novas inspeções para atualização do Relatório Técnico das
Instalações (RTI) referente à NR-10;
Busca de software alternativo ao SGNR-10 que fora descontinuado em função das
limitações de desempenho que apresentou, ainda que as principais funcionalidades
estejam preservadas;
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•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

Eliminação de pendências construtivas do sistema de combate a incêndio na Usina
Belo Monte; Pagamento da Taxa de Vistoria da Usina Belo Monte; Vistoria do
CBMPA na Usina Pimental; e Vistoria do CBMPA na Usina Belo Monte (sem
previsão indicada). O prazo continua para 30/06/2022, ainda que seja uma vistoria
técnica do Corpo de Bombeiros;
Continuação do atendimento das pendências de atendimento dos requisitos legais na
Planilha CAL (sem previsão de finalização);
Continuação da implantação da Sinalização Horizontal e Vertical definitiva (sem
previsão de finalização);
Avanço na implantação da Cultura de SST, cuja contratação da Dupont foi
finalizada e os trabalhos iniciados em março/2022 (com duração prevista para 18
meses);
Criação do Grupo de Trabalho de Ergonomia a partir de março/2022 para tratar os
apontamentos das Análises Ergonômicas da Tarefa (AET) finalizadas no período
coberto por este relatório (previsão de conclusão das ações previstas em 2023);
Cadastramento, pela Equipe de Manutenção da NE, dos Programas de Manutenção
Preventiva (PMP) dos vasos de pressão no sistema da NE para garantia de
acompanhamento das ações periódicas dos equipamentos (sem previsão, porém
ainda em 2022), entre outros ajustes;
Elaboração de Plano de Ação para os pontos apontados no relatório de Gap Analysis
da NR-33 (postergado para o próximo período de restrição hídrica, que possibilita
atuação nos equipamentos) e correções correspondentes para 2023. A própria
empresa que fez o diagnóstico foi contratada no período (1T22) para efetuar os
ajustes identificados;
Contratação de empresa especialista para diagnóstico, avaliação e definição de ações
para a segurança de equipamentos e máquinas, considerando os requisitos da NR-12
(postergado para o 2º semestre de 2022); já a implantação das correções deverá
ocorrer ao longo de 2023; a empresa selecionada foi a Soluind;
Execução dos simulados planejados para 2022;
Planejamento para executar o estudo de energia incidente para 2023, considerando
que não entrou no orçamento de 2022;
Conclusão das ações planejadas para melhoria da gestão de treinamentos pelo RH da
NE;
Avanços no tratamento das recomendações da consultoria especializada em
Trabalho em Altura; de acordo com a Equipe de SST entre 2021/2022 deverão ser
realizados os projetos, entre 2022/2023 deverá ocorrer o fornecimento, e entre
2023/2024 deverá ocorrer a implantação;
Avanço no detalhamento do escopo de trabalho no diagnóstico de lacunas com
inclusão da manutenção dos equipamentos de movimento de carga (previsão de
contratação remanejada para maio/2022 e emissão do plano de trabalho em
julho/2022); a empresa selecionada foi a Rigging;
Início e conclusão do diagnóstico de áreas classificadas, remanejado para
agosto/2022 e emissão do plano de ação até novembro/2022; a empresa selecionada
foi a Project-Explo;
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•

Início e conclusão do diagnóstico relacionado com o armazenamento de
inflamáveis, remanejado para julho/2022 e emissão do plano de ação até
outubro/2022. A empresa selecionada foi a Loss Control.

Nota: ainda que existam pendências, a Equipe de SST garante que possui mapeamento
das suas fragilidades e adota meios alternativos para evitar a exposição dos funcionários
a riscos, seja proibindo a atividade, o uso de alguns equipamentos, entre outras
possibilidades.
Gestão interna de Saúde e Segurança do Trabalho
A Gestão de SST da NE manteve as ações de controle e gestão para processos internos
que objetivam garantir a segurança e atendimento de requisitos legais aplicáveis aos
funcionários próprios. Dentre as ações, estão a emissão e a manutenção do Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR) e Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
(PCMSO). Também está mantida a gestão da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA), gestão dos treinamentos legais de funcionários próprios, controle da
entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Em resumo os principais
compromissos legais estão assegurados para os funcionários da Norte Energia.
5.2.3
Estrutura Organizacional
MA
Para a condução do SGI, foram mantidos os 22 colaboradores de 8 diferentes
superintendências, como já apresentado no Quadro 5.2.a. Esta estrutura deverá ser
ampliada após a formação de agentes multiplicadores, que ainda está pendente.
Destaca-se ainda que a NE conta com a empresa SG4 como apoio operacional fixo nas
demandas de revisão e elaboração de novos procedimentos.
SST
A gerência e a equipe de gestão de SST da NE são compostas pelos profissionais
apresentados no Quadro 5.2.3.a, a seguir, que compara as equipes nos períodos anterior
e atual.
Quadro 5.2.3.a
Composição da Equipe de SST
Função
Gerente de Assuntos Administrativos e SST
Analista de SST
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Técnicos de Segurança do Trabalho – Gestão
Técnicos de Segurança do Trabalho – Campo

Quantidade
Outubro a
Janeiro a
dezembro/2021
março/2022
1
1
2
2
1
1
1
1
4
4
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Quadro 5.2.3.a
Composição da Equipe de SST
Função
Enfermeira do Trabalho
Assistente administrativo
Brigadistas (distribuídos em turnos nas duas usinas)

Quantidade
Outubro a
Janeiro a
dezembro/2021
março/2022
1
1
1
1
52
48

Não houve alteração da estrutura da Equipe de SST no primeiro trimestre (1T22), porém
o Engenheiro de Segurança do Trabalho deixou a equipe em abril/2022 e deverá ser
substituído em breve.
Do conjunto de funcionários envolvidos na Brigada, 8 funcionários correspondem ao
Centro de Comunicação (CECOM), cujo contrato foi firmado com a empresa FAST,
porém no 2T22. O contrato principal de atendimento a emergência continuou com a
Resgate.
5.3
Sistema de Gestão Aplicável à Operação
5.3.1
Sistema de Gestão da Operação - Temas Ambientais
A NE tem manteve para gestão ambiental das suas atividades, sua estrutura que
contempla representantes diretos da Eletronorte (Gerente e Coordenador de Meio
Ambiente) e outros técnicos.
Essa equipe possui a responsabilidade de gerenciar os resíduos sólidos gerados nas
etapas de comissionamento, manutenção e operação das plantas, efetuar os
monitoramentos dos efluentes – industriais e sanitários, e da água tratada utilizada no
sistema hidráulico das usinas – pias, chuveiros e demais pontos que possam a vir a
utilizar a matriz em tela, tendo como parâmetros norteadores a Legislação Vigente.
A empresa Eletrobras Eletronorte vem procedendo ao acompanhamento dos processos
de licenciamento de suas atividades e dos fornecedores de materiais.
Para apoiar todo o processo de gestão ambiental em busca de reforçar a conscientização
ambiental dos trabalhadores nas frentes de serviço, são realizados DDMA com assuntos
como: educação ambiental, coleta seletiva, reciclagem, reutilização de materiais,
proibição de caça e pesca, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis,
procedimentos da empresa e o respeito à comunidade que envolva a conscientização
ambiental dos trabalhadores.
Para os treinamentos são abordados assuntos como: manipulação de produtos químicos,
uso de bandejas para contenção de vazamentos de produtos químicos medição de
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fumaça preta, atendimento a emergências ambientais e demais temas que envolvam a
sua capacitação.
A Equipe da Eletronorte envolvida no controle ambiental das atividades de operação é a
seguinte:
Quadro 5.3.1.a
Equipe ambiental para as atividades de operação da Eletronorte
Profissional
Antonio Marcio Monte

Formação Exigida em
Contrato
Nível Médio

Cleuson dos Santos Viana
Denis Marques de
Oliveira
Felipe Gomes Rodrigues
Mayko de Sousa Menezes
Marcos Barradas
Gonçalves
Nayana da Silva Vieira
Shislena Botelho Galvão
Sassi
Walter Raleigh
Benchimol Da Rocha
Willington Lima Gomes

Nível Médio
Nível Médio Técnico
Nível Médio
Nível Superior
Área Química

Função no contrato
Assistente Administrativo
Consultor Mecânico de
Transporte
Operador de Produção
UTE/UHE
Auxiliar de Saneamento

Atividades
Exercidas
Coordenador
Apoio Técnico
Apoio Técnico
**

Analista de Laboratório

Apoio Técnico

Nível Médio

Auxiliar de Saneamento

**

Nível Médio
Nível Superior
Área Engenharia

Auxiliar de Saneamento

**
Gestão do
Processo

Gerente de Departamento

Nível Médio Técnico

Técnico Operacional

Apoio Técnico

Nível Superior
Área Química

Analista de Laboratório

Apoio Técnico

Dentre os profissionais envolvidos no controle ambiental da operação destacam-se os
auxiliares de Saneamento e o Técnico de Produção, que exercem as seguintes
atividades:
Auxiliar de Saneamento
•

•
•
•

•

Serviços ininterruptos de tratamento físico, químico e bacteriológico da água a ser
consumida, e abastecimento do sistema de prevenção e combate a incêndio,
interligada com a rede de água potável, manutenção, recuperação e desobstrução de
redes de água e de esgoto;
Serviço ininterrupto de tratamento de esgotos sanitários provenientes dos escritórios,
prédios e demais instalações existentes na estrutura de apoio;
Remoção periódica, sempre que houver necessidade dos esgotos armazenados em
fossas sépticas, situadas em locais que não possuam redes de esgotos sanitários e
transportá-los para a Estação de Tratamento de Esgoto;
Execução do controle de qualidade da água bruta e potável, bem como, dos
efluentes sanitários em conformidade com a OMS – Organização Mundial de Saúde,
Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05 do Ministério da Saúde e com a
Resolução Conama no 357 de 17 de marco de 2005 e Resolução Conama no 430 de
13 de maio de 2011;
Inspeção a focos de mosquitos promovendo a eliminação e controle epidemiológico;
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•
•

Controle de roedores – inspeção a focos de roedores;
Lavagem e desinfecção de reservatórios.

Técnico de Produção
•
•
•

Gestão de Resíduos, monitorando e registrando as quantidades geradas e verificando
os equipamentos e materiais adequados para acondicionamento e armazenamento
dos mesmos além de acompanhar até a destinação final;
Gestão dos kits de Emergência Ambiental, verificando também o uso, disposição e
estoque de materiais necessários para esse controle;
Monitoramento das CAIXAS SAO, conforme Procedimentos e cronogramas
específicos para a atividade.

Conforme exposto, a Eletronorte tem mantido profissionais alocados diretamente no
projeto, responsáveis principalmente pela gestão de resíduos, pelo tratamento da água
de abastecimento, pelo tratamento de efluentes gerados nas áreas operacionais, e pelo
atendimento a emergências ambientais.
A Eletronorte manteve implementados os seus procedimentos de gestão documental e
de operação, bem como os monitoramentos de efluentes, resíduos, e de organização e
limpeza. Tem também monitorado periodicamente a qualidade da água, os efluentes das
ETEs de BM e Pimental, e realizado o armazenamento e manuseio de substâncias
perigosas, a gestão de resíduos sólidos e o monitoramento das emissões por meio da
técnica de opacímetro na aplicação da Escala de Ringelman em sua frota. Todas as
evidências de sua gestão ao longo do trimestre foram apresentadas nos Relatórios
Mensais de Meio Ambiente (RMA).
Desvios identificados têm sido alvos de ações corretivas em todos os momentos e são
evidenciados nos Registros de Desvios anexos ao RMA. Os desvios do período são
abordados na Seção 6.2.3 deste relatório.
Os desvios são alvo de investigação e das correções necessárias. Para isso, a Eletronorte
tem aplicado seu procedimento interno de Abertura de Não Conformidades e o Plano de
Ação Corretiva. O procedimento de Abertura de Não Conformidades inclui os seguintes
elementos:
•
•
•
•

Descrição da Não conformidade;
Ação Imediata;
Investigação da Causa;
Plano de Ação, com as seguintes descrições: O que? Quem? Onde? Quando? Como?
Por quê?
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5.3.2
Sistema de Gestão da Operação - Temas SST
Metodologia de gestão
A Superintendência de Operação da NE apresentou os avanços obtidos na elaboração e
implantação dos procedimentos e instruções de trabalho para a operação das usinas de
Pìmental e de Belo Monte. De acordo com as informações, existem 189 documentos
previstos, dos quais já foram entregues 148 (contra 168 planejados para a data da
entrevista). Na avaliação do Superintendente, não existe preocupação com atraso, já que
será possível cumprir o prazo de entrega (julho/2022). A intenção é continuar com
alguns consultores até o final de 2022 para auxiliar na implantação.
Considerando a necessidade de divulgação e capacitação dos funcionários nos
procedimentos, a NE implantará plataforma própria para a tomada de conhecimento e
contará com a aplicação de uma avaliação da retenção de conhecimento. De acordo com
as informações, a ANEEL pode cobrar a comprovação dessa dinâmica.
A Equipe de Operação demonstrou a metodologia da IP-DOM-204/2021 – Liberação
de Equipamentos que garante a disponibilização dos equipamentos para o requerente e
formaliza os passos até o retorno para a operação. De acordo com as informações
recebidas, ainda não houve reflexo na emissão das Análises Preliminares de Risco
(APR) a partir da emissão do inventário de risco (atrelado ao PGR).
O procedimento de resgate de peixes está em sua 14ª revisão (28/01/2022) e, de acordo
com a Equipe de Operação e de SST, considerou todas as lições aprendidas no período.
De qualquer forma, todas as oportunidades de melhoria que porventura sejam
identificadas serão discutidas e, se for o caso, incluídas numa próxima revisão. No
período, considerando o período de disponibilidade hídrica, não houve qualquer resgate.
Dentre os itens avaliados durante esta Missão de Monitoramento, está a Gestão de
Produtos Perigos. Certamente, as diversas equipes da NE adotam práticas que cobrem o
tema, porém não há um procedimento compartilhado entre os setores que agrega as
responsabilidades, rotinas e experiências desses setores. Nesse sentido existem brechas
para ajustes de campo sem que exista um planejamento prévio ou aprovação superior do
método empregado, o que pode acarretar acidentes pessoais ou ambientais. Nesse
sentido, foi recomendado que as equipes de SST e de Manutenção envolvam quem
julgarem relevante para o processo e definam uma metodologia consolidada para o
gerenciamento de produtos perigosos, quem sabe até incluindo questões relacionadas à
especificação, seleção, aquisição, recebimento e armazenamento desses materiais.
Plano de Atendimento a Emergência – PAE
O Plano de Atendimento a Emergência (PAE) da UHE Belo Monte para os demais
cenários de emergência (segurança do trabalho, saúde ocupacional e ambiental)
encontrava-se revisado em decorrência de publicação da revisão da legislação estadual
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em 2019 e estava para ser analisado/aprovado pela diretoria. Até o momento o
documento não foi aprovado; porém, encontra-se totalmente operacional/implantado.
O cronograma de simulados estabelecido para 2022 prevê 12 simulações no total, dos
quais foram realizados 2 nesse 1T22. Os eventos realizados no período estão listados a
seguir:
•
•

Acidentes envolvendo Produtos Químicos – março/22;
Vazamento de Produto Químico no solo – março/22.

Em paralelo à gestão dos equipamentos instalados em campo, a Equipe de Manutenção
da NE trabalha para equacionar as pendências da etapa de montagem, para garantir que
todos os sistemas de proteção de incêndio estejam funcionando e de acordo com o
projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros. O atual prazo definido pela
Superintendência é junho/2022, ainda que seja apenas uma vistoria preliminar do Corpo
de Bombeiros. A situação mais avançada é a da UHE Pimental, que já está apta a
receber a vistoria.
O novo contrato com a empresa Resgate prevê a entrega de relatórios de análise crítica,
o que poderá ser conferido na próxima missão (agosto/2022).

6.0
Desempenho Ambiental, Social e de Saúde e Segurança do Trabalho
O presente Capítulo tem por objetivo apresentar o desempenho socioambiental e de
saúde e segurança principalmente das atividades de operação da UHE Belo Monte, no
período de janeiro a março de 2022.
A análise de desempenho Ambiental, Social e de Segurança do Trabalho baseou-se nos
resultados reportados no 37º RSAP, nos dados coletados nas vistorias de campo e nas
reuniões presenciais e teleconferências realizadas entre 23 e 27 de maio de 2022, além
dos documentos complementares solicitados e enviados pela NE (ver Lista de
Documentos Analisados no Anexo 1 e Reuniões Realizadas no Anexo 2).
6.1
Sumário do Status da Construção / Operação
6.1.1
Status da Construção
6.1.1.1
Obras Principais
Com a finalização do período construtivo do empreendimento, foram realizadas as
desmobilizações dos consórcios construtivos e montador, mas permanecem algumas
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pendências de resolução passivos ambientais na área de apoio do consórcio montador.
As atividades do PRAD foram assumidas, desde o início de 2020, pela própria NE.
6.1.1.2
Obras do Entorno
As informações sobre o avanço das Obras do Entorno (OE) no período foram obtidas no
37º RSAP.
Conforme ressaltado pela NE, as obras do entorno estão associadas às condicionantes
2.10 (obras de saneamento nos municípios de influência), 2.11, 2.12 e 2.13 (Saúde e
Educação) da Licença de Instalação (LI) nº 795/2011 e, na Licença de Operação (LO) nº
1317/2015, condicionantes 2.1, 2.10 (requalificação urbana), 2.11 e 2.12 (ligações
domiciliares).
Em relação aos equipamentos sociais relacionados à saúde e à educação, o Parecer nº
02001.003622/2015-08 COHID/IBAMA, o PT nº 58/2018 e o PT nº 76/2019COHID/CGTEF/DILIC, além da própria emissão da LO, ratificam o cumprimento da
condicionante relacionada. Não obstante, ainda encontram-se pendentes algumas ações:
•
•
•

Seguem as tratativas relacionadas às escolas para atendimento do público ribeirinho;
A NE aguarda assinatura do Termo de Compromisso para iniciar o processo de
contratação da empresa para elaboração do Projeto Executivo do Hospital Materno
Infantil;
Continuidade das ações de controle da Malária no âmbito do Plano de Ação Xingu+.

Em relação às obras de saneamento, com a vistoria da secretaria de Meio Ambiente de
Anapu em julho de 2021, encerrou-se a pendência que havia para adequação do aterro.
No que tange à transferência das famílias para o RUC Tavaquara (antigo Pedral), a CE
0242/2022-SSA, de 16/03/2022, encaminhou ao IBAMA o 19º Relatório referente ao
atendimento ao Ofício nº 53/2020-COHID/CGTEF/DILIC, informando ao órgão o
reforço do pedido da autorização formal para realização das mudanças das famílias para
o RUC Tavaquara junto à Prefeitura de Altamira, reforçando a realização de reuniões
com a equipe técnica da Administração Municipal para alinhamento dos variados temas
relacionados com o licenciamento ambiental da UHE Belo Monte. Ainda, registrou o
recebimento do Relatório Técnico encaminhado pela prefeitura, acerca da
operacionalização dos equipamentos públicos, em 21/09/2021, respondido pela Norte
Energia junto à CE 1056/2021-SSA, protocolada em 09/11/2021.
6.1.2
Status da Operação
As empresas executoras que atuam na operação e manutenção do Complexo Belo
Monte são:
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•
•
•
•
•

Eletronorte – responsável pela operação e manutenção do Complexo Belo Monte e
sistemas de controle ambiental das Casas de Força, como ETE, ETA e Caixas SAO;
Manserv – responsável pela operação e manutenção da ETE e ETA do Complexo
Belo Monte, excetuando as Casas de Força;
GRI Koleta – responsável pelo gerenciamento dos resíduos sólidos gerados no
empreendimento, com contrato renovado para o período de 01/02/2022 a
31/01/2024;
Zavattaro Engenharia – responsável pela manutenção e conservação das estruturas de
terra e rocha (diques, barragens, canal de derivação e canais de transposição),
estradas e vias de acesso e atendimento de situações emergenciais nas estruturas;
Construtora Andrade Araujo – responsável pela patrulha mecanizada (com
operadores/motoristas, combustível e materiais), para serviços de manutenção
(conservação/recuperação) de estradas e vias de acesso.

Já as empresas envolvidas nas obras indígenas e nas obras do entorno no período (as
que geraram Relatórios de Meio Ambiente - RMA no período) são:
•

Executoras envolvidas nas obras indígenas: SM Transportes, Iriri, Projetar, FA
Navegações (2 contratos), LB Transportes, Tontini e GSS Locações.

•

Executoras envolvidas nas obras do Entorno: GSS Locações, Projetar (2 contratos),
Valecam (3 contratos), HMC Frugone, Oceano Serviços de Construção Civil, Hidro
Ambiental (3 contratos), CEL Construtora.

6.2
Desempenho Ambiental
Com a finalização do período construtivo do empreendimento, passaram a ser
apresentados, nesta Seção, os resultados de desmobilização de áreas, com parte do
encerramento do Programa de Controle Ambiental Intrínseco (PCAI), e da implantação
do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, ambos programas que compõem o
PAC. A atualização dos dados no período foi realizada com informações do 37º RSAP,
das videoconferências, reuniões presenciais e inspeções de campo (missão de
monitoramento) realizadas entre 23 e 27/05/2022 e dos documentos recebidos no
período pós-missão.
6.2.1
Programa de Controle Ambiental Intrínseco (PCAI)
6.2.1.1
Controles Ambientais das Obras Principais
Nesta Seção são apresentadas ações remanescentes do encerramento da construção e
desmobilização dos canteiros de obra.
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•

Gestão de resíduos sólidos

O gerenciamento de resíduos sólidos nos Sítios Belo Monte e Pimental é realizado
desde fevereiro de 2022 pela empresa GRI Koleta; no período anterior estava sendo
realizado pela empresa Cidade Limpa. O gerenciamento dos resíduos sólidos contempla
a coleta, armazenamento temporário e destinação final de todos os resíduos produzidos
nas áreas operacionais da NE. A destinação dos resíduos comuns e recicláveis é
realizada para o Aterro Sanitário da Prefeitura de Altamira e os demais resíduos
(perigosos e contaminados) é realizado, conforme as suas características,
preferencialmente para empresas licenciadas em Belém (PA).
O aterro sanitário de Belo Monte foi encerrado em novembro de 2021. Atualmente, a
NE mantém as atividades de monitoramento da estabilidade, dos efluentes gerados e
monitoramento da água subterrânea. Não foram identificados problemas de estabilidade
ou vazamento de efluentes no período; no entanto, para o monitoramento das águas
subterrâneas restava com não atendido uma recomendação de revisão dos poços de
monitoramento e do procedimento de coleta de amostras nos aterros sanitários dos
Sítios Pimental e Belo Monte.
Com relação aos poços de monitoramento da água subterrânea dos aterros sanitários dos
Sítios Pimental e Belo Monte, a NE informou que concluiu a contratação de uma
empresa especializada para instalação de novos poços de monitoramento, análise da
água subterrânea e elaboração de novo estudo hidrogeológicos. Essa medida atende as
recomendações que estavam pendentes sobre esse assunto, mas é necessário
apresentação dos relatórios finais e/ou parciais destas ações nos próximos RSAP.
Com relação ao monitoramento de água subterrânea nos aterros sanitários dos Sítios
Belo Monte e Pimental, a NE forneceu uma planilha com os resultados obtidos para as
amostras coletadas no período. A seguir são destacados alguns aspectos do
monitoramento no período:
−

−

As amostras realizadas no período foram coletadas em 25/01/2022, atendendo a
periodicidade trimestral do monitoramento. Nesta campanha foram obtidas
amostras em 4 poços no Sítio Belo Monte (Poços 01, 02, 04 e 05) e em 4 poços no
Sítio Pimental (Poços 01, 02, 03 e 04).
Os resultados das análises mostram que os padrões de qualidade para consumo
humano definidos no Anexo I da Resolução CONAMA 396/2008 não foram
ultrapassados para nenhuma das amostras. No entanto, os parâmetros DBO, DQO e
turbidez, para os quais não existem padrões estabelecidos, continuaram a ser
obtidos valores acima dos esperados para água subterrânea.

•

Desmobilização de Estruturas do Canteiro de Obras

As empresas da fase de construção, especialmente o CCBM e o COMGEV,
desmobilizaram as estruturas, equipamentos e instalações de apoio que restavam nos
Sítio Belo Monte, Pimental, Canais e Bela Vista.
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Desde o 19º RSAP vêm sendo evidenciadas as atividades de desmobilização,
desativação e descontaminação nas áreas de apoio classificadas como ambientalmente
críticas, incluindo áreas do CCBM, da Andritz (apenas para o Sítio Pimental) e
COMGEV. Na 31ª missão de monitoramento foram encaminhados 10 relatórios de
desmobilização, os quais encerraram as referidas atividades nas áreas de
responsabilidade do CCBM.
−

No 31º RSAP também foram apresentados os documentos “Relatório de
Investigação Confirmatória – Área 03 – Central de Triagem de Resíduos do
COMGEV, revisão 01”, “Relatório de Investigação Confirmatória – Área 01 Galpão de Decapagem do COMGEV, revisão 01” e os laudos de análises
14870/2020.0.A e 14871/2020.0.A, da área da Central de Resíduos, e
14866/2020.0.A e 14868/2020.0.A. Com relação aos documentos, foi recomendada
a complementação das análises para verificação de contaminação por metais
pesados Central de Resíduos e da verificação de contaminação no limite oeste do
Galpão de Decapagem, próximo do local onde existia uma estação de tratamento do
líquido de ataque ácido realizado nas peças.

No 37º RSAP foi apresentado o Relatório de Investigação Complementar de Áreas
Ambientalmente Críticas, de março de 2022, elaborado pela STCP Engenharia de
Projetos para NE. Neste relatório foram apresentados os resultados obtidos nas 3
amostras complementares realizadas na antiga central de resíduos (CR1, CR2 e CRB) e
nas 3 amostras realizadas no antigo Galpão de Decapagem (CD1, CD2 e CDB); as
amostram não apresentaram valores acima dos padrões de qualidade de solo mais
restritivos previstos na Resolução CONAMA 420/2009. Essa medida atende as
recomendações que estavam pendentes sobre esse assunto.
•

Observações das Inspeções de Campo da Auditoria Independente

Na presente missão de monitoramento foram realizadas inspeções de campo da
auditoria independente para verificação das condições de estabilidade das áreas
diretamente afetadas pela construção e as condições da recuperação de áreas
degradadas. Para isso, foram selecionados pontos considerados relevantes para
verificação da efetividade dos serviços de desmobilização e recuperação do canteiro de
obras, da recuperação de áreas degradadas e, também, da manutenção de obras de terra
e construções definitivas, conforme segue relacionado.
Sítio/UHE Pimental:
−
−
−
−

Antiga oficina mecânica de veículos e equipamentos pesados
Pedreira da margem direita
Áreas de empréstimo de solo da margem direita
Antigos alojamentos da Andritz (atual reserva de pedra e areia para manutenção)

Sítio Canais:
−

Bota-foras (BF) 36 e 37
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−
−

Antigos alojamentos do CCBM
Bota-foras (BF) 27 e 28

Sítio/UHE Belo Monte:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Antigo canteiro industrial do CONGEV
Central de gerenciamento de resíduos
Aterro sanitário
Estação de tratamento de efluentes sanitários (lagoas de estabilização)
Antigos alojamentos e refeitório do CONGEV
Pátio de enterro de restos de madeira de construção civil (embalagens, escoras e
formas)
Antigo canteiro pioneiro do CCBM
Praia artificial no Rio Xingu a montante do canal de restituição
Vila Operária
Estação de Transbordo de Carga (ETC) e entorno
Bota-fora (BF) 5A e entorno
Área de empréstimo a jusante da Barragem Santo Antônio

Com os mesmos objetivos foram realizadas inspeções de campo ou visitas rápidas em
obras em andamento ou já concluídas na cidade de Altamira; foram visitados os
seguintes locais:
−
−
−
−
−
−
−

RUC Tavaquara (infraestrutura, residências, escola, creche, UBS e rampa de
barcos)
RUC São Joaquim e Jatobá
Hospital Geral
Parque o Igarapé Ambé
Parque Orla do Rio Xingu
CIPAR
Jardim Independente I e II

Os Anexos 6, 7 e 8 apresentam os Registros Fotográficos dos locais e instalações
inspecionados, respectivamente, nos Sítios Pimental e Canais, no Sítio Belo Monte e na
cidade de Altamira.
Com relação aos aspectos observados em campo merecem ser destacados as seguintes
situações para atenção da NE:
−

Em Pimental e Canais foi observado que as áreas de PRAD apresentam proteção
superficial muito eficiente, sendo poucos os trechos de solo exposto remanescentes.
No entanto, não foi possível verificar a situação dos plantios de mudas em razão da
presença das plantas invasoras agressivas (capim e trepadeiras), mas especialmente,
porque são necessários levantamentos sistemáticos e tratamento estatístico. É
necessário retomar as atividades de monitoramento e manutenção das áreas de
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−

−

plantio para verificar quais foram os prejuízos do período da pandemia e quais são
as atividades necessárias para recuperar esses prejuízos.
Nos Sítios Belo Monte e Pimental merece atenção o acompanhamento do pósencerramento dos aterros sanitários, pois é necessário verificar a estabilidade das
áreas de aterro, o funcionamento dos elementos de drenagem de gases e efluentes e
a integridade das fundações e da manta de proteção do solo e do aquífero.
As obras em andamento na área urbana de Altamira são bastante simples,
constando apenas a revisão de itens de acabamento das construções já realizadas, e
não inspiram preocupações de caráter ambiental.

6.2.1.2
Supervisão Ambiental da Norte Energia na Operação, Obras do Entorno e Obras
Indígenas
A empresa ENGESEMBRA atuou, até 13/10/2022, como coordenadora da supervisão
ambiental do PCAI, das obras do entorno e indígenas e da Gestão Ambiental da
Operação e Manutenção da UHE Belo Monte.
No período de outubro e dezembro de 2021 a supervisão ambiental das obras do entorno
e em Terras Indígenas foi assumida pela NE, sendo que os resultados obtidos foram
consolidados no Relatório Trimestral da Fiscalização Ambiental das Obras de Entorno e
Indígenas – 4º Trimestre de 2021. Esse relatório, apesar de seguir a mesma máscara e
estrutura do relatório do 3º Trimestre, demonstra que houve uma descontinuidade no
processo de acompanhamento ambiental destes contratos, especialmente quanto à
realização das atividades de Integração de Meio Ambiente (Seção 5), Protocolo
Ambiental (Seção 6) e Registros de Desvios e Não Conformidades Ambientais (Seção
7). Em razão disto, foi solicitada a revisão do relatório como forma de uniformizar o
tratamento das questões da supervisão ambiental durante o ano de 2021.
A empresa TETRA+ assumiu em janeiro de 2022 a Supervisão Ambiental do PCAI, das
obras do entorno e indígenas e da Gestão Ambiental da Operação e Manutenção da
UHE Belo Monte. No 37º RSAP foram apresentados os seguintes relatórios de
consolidação:
•
•

Anexo 11: Relatório Trimestral da Fiscalização Ambiental das Obras de Entorno e
Indígenas – UHE Belo Monte – 4º Trimestre de 2021 (revisão 2, conforme
informado na reunião de 25/05/2022).
Anexo 17: Relatório Trimestral da Fiscalização Ambiental das Obras de Entorno e
Indígenas – UHE Belo Monte – 1º Trimestre de 2022.

As informações apresentadas nesses relatórios são comentadas a seguir.
Revisão dos Resultados da Supervisão das Contratadas de Obras de Entorno e
Indígenas, 4º Trimestre de 2021, com base na revisão 2 do relatório trimestral da NE e
mensais dos fornecedores
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Por ocasião da 34ª missão foi informado que os serviços executados pelos fornecedores
das obras do entorno e indígenas seriam verificados com a adoção do “Protocolo
Ambiental”, o qual seria o “antigo check list” específico para cada contrato.
No Relatório Trimestral da Fiscalização Ambiental das Obras de Entorno e Indígenas,
enviado no 36º RSAP, foram apresentados, em gráficos, os resultados obtidos nos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2021 (4º Trimestre), sendo que a
demonstração da melhoria progressiva no desempenho ambiental das contratadas ficou
prejudicada pela descontinuidade do contrato com a ENGESEMBRA, sem que um novo
fornecedor para Supervisão Ambiental tivesse sido contratado. Por exemplo, no
relatório é informado que os índices de conformidade apurados ficaram em 100% para
todas as empresas avaliadas e em todos os meses do período. Durante a missão de
monitoramento ficou evidenciado que o protocolo ambiental não foi aplicado no
período, sendo que o índice de conformidade apurado ficou restrito apenas à verificação
da apresentação ou não do RMA (Relatório de Meio Ambiente) pelas empresas
avaliadas.
Com relação à revisão 2 do Relatório Trimestral é necessário informar que:
•
•

•

•

Empresas/contratos avaliados passaram de 51 (36 de obras do entorno e 15 de obras
indígenas) para 40 (26 de obras do entorno e 14 de obras indígenas).
A aplicação do Protocolo Ambiental foi revisada, sendo que os indicadores apurados
passaram a ter um comportamento semelhante ao histórico dos demais relatórios
trimestrais. Deve ser destacado que com a nova apuração dos indicadores vários
surgiram contratos com conformidade ao redor de 50%, especialmente nas obras do
entorno.
Os contratos acompanhados, conforme a nova apuração de indicadores, tiveram no
período o seguinte desempenho:
−
PR-S-279/2021 – VALECAM para construção do prédio do Ministério
Público Estadual (MPE): maior que 90% nos 3 meses.
−
PR-S-361/2021 - OCEANO SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL para
construção do Fórum de Altamira: maior que 80% nos 3 meses.
−
PR-S-515/2021 – VALECAM para abertura de 23 acessos terrestres e
limpeza da área para construção de residências em pontos de ocupação no
reservatório Xingu da UHE Belo Monte a serem destinados a famílias
ribeirinhas em processo de relocação pela NE: esse contrato saiu da lista de
“contratos monitorados”.
−
PR-S-064/2021 – VALECAM para abertura de acessos terrestres e limpeza
da área para construção de residências em pontos de ocupação no reservatório
Xingu da UHE Belo Monte a serem destinados a famílias ribeirinhas em
processo de relocação pela NE: esse contrato não apresentou indicador de
desempenho do Protocolo Ambiental, apesar de permanecer na lista de
“contratos monitorados”.
Os registros de desvios e não conformidades ambientais não foram alterados, pois,
no 4º Trimestre, não foram realizadas novas observação pela verificação de novos
desvios ou pelo atendimento dos desvios mais antigos. Os dois desvios apontados no
relatório referem-se a não regularização, por parte da F A Navegações, de termos,
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declarações e manifestos necessários para transporte por embarcação de cargas
perigosas junto à Capitania dos Portos.
Desta forma, pode ser considerado que a recomendação de revisar o 4º Relatório
Trimestral foi atendida, apesar das limitações inerentes a inexistência da contratada para
Supervisão Ambiental no período e algumas inconsistências, como por exemplo, a falta
de indicadores do contrato PR-S-515/2021 – VALECAM.
Resultados da Supervisão das Contratadas de Obras de Entorno e Indígenas, 1º
Trimestre de 2022
•
•

•
•
•

Empresas/contratos avaliados no trimestre foram 32 (20 de obras do entorno e 12 de
obras indígenas).
A TETRA+ resgatou de maneira eficiente a proposta de fiscalização ambiental das
obras de entorno e indígenas. No relatório são apresentadas informações
consistentes do acompanhamento de contratos, gestão de resíduos sólidos, diálogos
e treinamento ambientais realizados pelas contratadas com seus funcionários,
integrações e reuniões com as empresas contratadas, gestão de desvios (RDs) e
apuração de indicadores de desempenho (Protocolo Ambiental).
No 1º Trimestre de 2022, foram emitidos 25 Registros de Desvios (RDs), sendo 11
para Obras do Entorno (6 concluídos, 4 vencidos e 1 em verificação de eficácia) e
14 para Obras Indígenas (10 concluídos, 2 vencidos e 2 em verificação de eficácia).
Os RDs das obras de entorno referem-se aos aspectos formais de licenciamento
ambiental, alvarás de funcionamento e outros documentos.
Os RDs das obras indígenas referem-se a não apresentação de relatórios mensais
(RMA); Além disto, existem RDs de períodos anteriores referentes aos documentos
para transporte fluvial de cargas perigosas.

6.2.2
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
O PRAD foi realizado principalmente pelo CCBM, que foi responsável pela
movimentação do solo e rocha durante todo o período construtivo. As atividades de
recuperação de áreas degradadas foram previstas no Programa 3.2 do PAC.
O PRAD nas áreas anteriormente ocupadas pelo COMGEV, conforme foi informado nos
relatórios das missões de monitoramento anteriores, seria realizado a partir do ano agrícola de
2020/2021 diretamente pela NE. No entanto, em razão das dificuldades enfrentadas em razão
da pandemia de COVID-19, não foram realizadas novas áreas em 2020/2021 e, também, não
estão previstas para 2021/2022, incluindo aquelas do COMGEV.
Desde a desmobilização do CCBM e do COMGEV, as atividades do PRAD passaram a
ser responsabilidade da NE. Desta forma, toda a programação de manutenção e
monitoramento de 2021 já seria realizada pela NE, diretamente ou por meio de
subcontratação.
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Entre outubro de 2020 e março de 2022 não foram realizados os serviços de manutenção
e monitoramento das áreas de PRAD. Isso ocorreu por decisão da NE, em razão da
dificuldade de colocar as equipes em campo durante a pandemia de COVID-19.
A presente Seção foi atualizada com as informações obtidas na inspeção de campo de
25/05/2022 com a equipe da NE como parte da 37ª missão de monitoramento
socioambiental. O 37º RSAP praticamente não tratou de assuntos relacionados com o
PRAD, pois não foram realizadas novas atividades. O 21º RC, apresentado ao IBAMA
em março de 2022, também não apresentou novas informações sobre o PRAD. As
informações sobre o PRAD são fornecidas ao IBAMA nos relatórios da metade do ano,
ou seja, a próxima consolidação de informações será em julho de 2022. Na prática, não
houve atualização de quantitativos de áreas ou de evolução dos plantios, pois as
atividades do PRAD (preparação de áreas, plantios, monitoramento e manutenção)
foram interrompidas em outubro de 2020. No entanto, em decorrência da continuidade
dos serviços de desmobilização do canteiro de obras do Sítio Belo Monte foram
regularizadas 2 novas áreas para plantio de mudas florestais; são elas o Antigo
Alojamento/Refeitório do CONGEV, com 6,3 ha, e o Depósito de Caixaria (enterro de
restos de madeira da construção), com 2,8 ha.
A Tabela 6.2.2.a, a seguir, apresenta os quantitativos de áreas previstas e recuperadas
nos vários anos de implantação do PRAD.
Tabela 6.2.2.a
Quantitativos de áreas previstas e recuperadas - PRAD
Ano Agrícola
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
Total

Quantitativo Previsto a Recuperar
(ha)
0,5
186,32
95,45
561,76
215,91
199,81*
251,28*
188,29
0
0
9,1
1.708,42*

Quantitativo de Áreas Recuperadas
(ha)
0,62
145,54
203,14*
580,41*
192,90*
123,56
198,91**
145,01
0
0
1.607,38

(*) valores atualizados com informações do Quadro 2.5.1 – Balanço Geral de Áreas plantadas acumuladas por Ano
Agrícola, apresentado no RGM-E PRAD, de março de 2019.
(**) valores atualizados com informações do Quadro 2.5.1 – Balanço Geral de Áreas plantadas acumuladas por Ano
Agrícola, apresentado no RGM-E PRAD, de março de 2020.

A Tabela 6.2.2.b apresenta os quantitativos efetivamente realizados entre os anos de
2012 a 2021. Com relação a esses quantitativos, é interessante relatar que no ano
agrícola de 2019/2020 foi realizada a recuperação de 77% das áreas previstas. Isso se
deve à destinação, pela NE, de uma parte das áreas para armazenamento estratégico de
rocha e para apoio da operação. Apesar disto, o quantitativo global de áreas recuperadas
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é muito satisfatório, tendo sido implantado PRAD em 95% do total de áreas estimadas
para recuperação.
Tabela 6.2.2.b
Quantitativos efetivamente realizados – 2012 a 2020
Ano
Agrícola

Hidrossemeadura
(ha)

2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
Totais

0,00
0,00
16,28
38,02
42,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97,17

Plantio
com
herbáceas
(ha)
0,00
16,04
186,86
542,39
150,03
122,30
216,20
145,01
0,00
0,00
1378,83

Plantio de
Arbóreas /
Metodologia
Quincôncio (ha)
0,62
96,78
3,42
36,89
27,40
95,36
209,73
5,55
0,00
0,00
565,75

Plantio de
Arbóreas /
Metodologia
Nucleação (ha)
0,00
32,72
177,54
505,50
104,60
8,82
0,0
0,00
0,00
0,00
829,18

Área Total
Recuperada
(ha)
0,62
145,55
203,14
580,41
192,90
123,56
216,20
145,01
0,00
0,00
1607,39

A Tabela 6.2.2.c mostra a relação das demais áreas que ainda devem ser recuperadas,
todas localizadas no Sítio Belo Monte. A previsão era realizar os plantios nestas áreas
no ano de 2020/2021. No entanto, conforme já informado, estes plantios permanecem
com a sua realização postergada. Essas áreas também não são compreendidas pelo
Antigo Alojamento/Refeitório do CONGEV e o Depósito de Caixaria (enterro de restos
de madeira da construção) que foram previstos na Tabela 6.2.2.b, como previstos para
2022/2023.
Tabela 6.2.2.c
Áreas remanescentes para o PRAD no Sítio Belo Monte (em ha)
Unidades Construtivas
ETE
Acessos e serviços
Áreas de escritórios e apoios centrais
Total

Área a Recuperar
0,63
0,43
3,81
4,87

A Tabela 6.2.2.d apresenta os resultados de sobrevivência de mudas apurados nas
campanhas de monitoramento realizadas nos vários anos de implantação do PRAD. É
importante ressaltar que a 2ª campanha de 2020, as 1ª e 2ª campanhas de 2021 e a 1ª
campanha de 2022 não foram realizadas em razão das dificuldades de mobilização das
equipes devido à COVID-19. No entanto, a NE informou que pretende retomar a
manutenção e monitoramento de todas as áreas de PRAD no fim de 2022.
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Tabela 6.2.2.d
Áreas remanescentes para o PRAD no Sítio Belo Monte (em ha)
Ano
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Campanha de monitoramento e
manutenção
1ª campanha
2ª campanha
1ª campanha
2ª campanha
1ª campanha
2ª campanha
1ª campanha
2ª campanha
1ª campanha
2ª campanha
1ª campanha
2ª campanha
1ª campanha
2ª campanha
1ª campanha
2ª campanha
1ª campanha
2ª campanha

Porcentagem de sobrevivência de mudas
67,5
85,4
77,5
74,5
75,7
75,7
74,9
63,4
88,7
86,2
84,0
79,1
81,5
Não foi realizada devido à pandemia
Não foi realizada devido à pandemia
Não foi realizada devido à pandemia
Não foi realizada devido à pandemia
Prevista

Em 21/05/2020 foram emitidos o Ofício 310/2020/COHID/CGTEF/DILIC e o Parecer
Técnico 28/2020/COHID/CGTEF/DILIC, que resolveram algumas questões que se
arrastavam desde a análise dos 11º a 15º RC (Parecer Técnico 109/2019
COHID/CGTEF/DILIC). Foi aceito o uso, nos próximos plantios, de espécies herbáceas
exóticas de adubação verde, mas deve ser dada preferência para as espécies nativas do
Bioma Amazônico. Por outro lado, foi vedado o uso de gramíneas exóticas nos
próximos plantios e devem ser adotadas práticas de controle e erradicação de gramíneas
e herbáceas exóticas na manutenção de plantios já realizados.
No 20º RC foi apresentado ao IBAMA um quadro da situação de atendimento dos
pareceres especificamente voltados à análise do PRAD, a saber, PT 11/2019, 28/2020 e
74/2020/COHID/CGTEF/DILIC. Deste quadro, que consta no item 3.2.4 do relatório
“3.2 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas”, destacam-se os seguintes itens:
•

•
•

Diversidade: o IBAMA recomendou que os plantios fossem realizados com
diversidade de 150 espécies/ha. A NE informou que os próximos plantios seriam
realizados com mudas produzidas pelo viveiro do programa de recomposição da
APP, que já havia alcançado 125 espécies. No entanto, também ressalvou que vários
fatores poderão ocasionar variação anual no quantitativo de espécies disponíveis.
Herbáceas e gramíneas: o IBAMA aceitou o uso de espécies herbáceas exóticas para
adubação verde, mas não admitiu a utilização de espécies de gramíneas exóticas.
Espécies invasoras: o IBAMA exige que a NE adote práticas de controle, ou mesmo
de erradicação, quando notar um comportamento de espécie ruderal invasora,
gramíneas ou herbáceas exóticas, que tenham sido utilizadas no PRAD. A NE se
comprometeu a manter os procedimentos de controle de espécies exóticas
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•

competidoras e invasoras e, quando necessário, desde que fora de APP, o controle
utilizará métodos e produtos que causem o menor impacto possível, sendo que
possível erradicação dar-se-á apenas se justificada tecnicamente e em locais e
situações em que outros métodos não surtam efeito.
Espécies ameaçadas de extinção: o projeto executivo que vem sendo executado deve
apresentar a relação das espécies ameaçadas de extinção nativas do bioma
amazônico e que estão sendo utilizadas nos plantios. A NE informou que a lista de
espécies ameaçadas de extinção utilizadas no PRAD tem sido apresentada nos RCs,
a partir do 18º RC. No entanto, essa informação não foi encontrada no 20º RC.

Durante as teleconferências de 17/08/2021 e 10/02/2022 (34ª e 36º missões de
monitoramento) e nas inspeções de campo de 10/11/2021 e 25/05/2022 (35º e 37º
missão), o principal assunto tratado foi a suspensão das atividades do PRAD. A equipe
da NE manteve o entendimento de que, apesar de atividades semelhantes não terem sido
totalmente suspensas nos projetos de recuperação de APP, foi considerada prudente a
suspensão das atividades nas áreas de PRAD. As principais dificuldades enfrentadas
foram o transporte dos trabalhadores até o local das atividades, a necessidade de
afastamento preventivo da equipe sempre que surge um caso suspeito e o baixo
rendimento das equipes reduzidas. Além disto, a pouca produtividade dificulta a
sustentabilidade das atividades por parte do fornecedor contratado.
No entanto, conforme já informado neste documento, a NE tem previsão de retomar as
atividades de manutenção e monitoramento de todas as áreas de PRAD até o fim de
2022. Além disto, a NE tem previsão de plantio de 9,1ha de novas áreas no Sítio Belo
Monte e está construindo um viveiro de produção de mudas florestais no Sítio Belo
Monte, o qual irá atender aos plantios e replantios do PRAD e da recuperação de APP
dos reservatórios (RI e RX) e TVR.
6.2.3
Operação e Manutenção
No período, conforme mencionado na Seção 6.2.1.2, a supervisão ambiental das
empresas de O&M, OEs e OIs foi feito pela TETRA+, contratada para substituir a
ENGESEMBRA.
Durante o período foram mantidos profissionais qualificados (ver Quadro 5.3.1.a) e
que foram responsáveis pela gestão e controle ambiental das atividades da operação,
principalmente aqueles voltados para a gestão de resíduos, pelo tratamento da água de
abastecimento, pelo tratamento de efluentes gerados nas áreas operacionais, emissões, e
pelo atendimento a emergências ambientais.
Registros de Desvios
Como mencionado na Seção 6.2.1.2, desde janeiro de 2022 a supervisão das empresas
relacionadas à operação e manutenção da UHE Belo Monte (OP), às Obras do Entorno
(OE) e às obras indígenas (OI) passou a ser realizada pela empresa TETRA+.
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Foram enviados como anexo ao 37º RSAP os Relatórios Trimestrais da Fiscalização
Ambiental das Obras de Entorno e Indígenas do 4° Trimestre de 2021, resgatando os
resultados da supervisão feita pela própria NE no período de transição entre a
desmobilização da ENGESEMBRA e de mobilização da TETRA+, e o referente ao 1º
Trimestre de 2022.
A supervisão no trimestre de janeiro a março de 2022 resultou no registro de um total de
25 Registros de Desvios-RDs, sendo 11 para Obras do Entorno (6 concluídos, 4
vencidos e 1 em verificação de eficácia) e 14 para Obras Indígenas (10 concluídos, 2
vencidos e 2 em verificação de eficácia). O resultado detalhado da supervisão, com o
total de RDs e RNCs registrado por empresa, a situação de atendimento e as principais
categorias, encontra-se no Capítulo 7.0, no item Supervisão Ambiental da NE –
Operação, Obras do Entorno e Obras indígenas (OP, OE e OI).
Reuniões de coordenação
O Relatório Trimestral do 1º Trimestre reportou as reuniões ocorridas no período com
as Subcontratadas. As reuniões de coordenação ocorreram nas seguintes datas e com as
seguintes empresas (Quadro 6.2.3.a).
Quadro 6.2.3.a
Reuniões Mensais de Coordenação
Data

Empresas
Fevereiro

25/02
25/02
07/03
07/03
09/03
21/03
22/03
23/03
28/03
28/03

RN Peres Dias
Palheta Engenharia
Projetar
RN Peres Dias
Usitech
Oceano Construtora
Palheta Engenharia
Valecam
Valecam
Valecam

25/02
08/03
22/03

FA Navegações
Usitech
FA Navegações

Abrangência

OE

Março
OI

Fonte: Relatório Trimestral da Fiscalização Ambiental das Obras de Entorno e Indígenas do 1° Trimestre de 2022.

O RGME de março reportou ainda as seguintes reuniões técnicas mensais ordinárias e
extraordinárias:
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Quadro 6.2.3.b
Reuniões mensais técnicas mensais ordinárias e extraordinárias
Empresas
Manserv
Andrade Araujo
Zavattaro
Valecam
Usitech
Projetar
Oceano Construtora
Palheta Engenharia
Valecam
Usitech
FA Navegações
Valecam
Valecam

Abrangência
OP

OE

OI
Xingu +

Gestão de Resíduos
Eletronorte
Para viabilizar a gestão dos resíduos sólidos, estão sendo seguidas as diretrizes do
procedimento PGRS - Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, baseado na
metodologia já definida para identificação, quantificação, triagem e acondicionamento
dos resíduos sólidos gerados, na sistemática da coleta seletiva e das coletas especiais, na
forma de armazenamento temporário, no transporte e na destinação ou disposição final
de resíduos e rejeitos.
A gestão dos resíduos começa nas frentes de serviço, onde ocorre a coleta seletiva e a
triagem inicial, e posteriormente os resíduos são encaminhados para acondicionamento
provisório em baias específicas localizadas no canteiro administrativo da empresa.
Tanto na UHE Belo Monte quanto na UHE Pimental, o armazenamento provisório de
Resíduos não perigosos é realizado em contêineres localizados no piso do
estacionamento existente ao lado do edifício comando das respectivas usinas. A
destinação final é realizada conforme as classes dos resíduos, em locais devidamente
identificados, de acordo com a Resolução CONAMA Nº 307/2002 e a Lei Nº
12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
Os coletores atendem à padronização estabelecida nos procedimentos internos e nos
requisitos legais aplicáveis. Os resíduos gerados são segregados e armazenados
provisoriamente, logo após serem gerados pelos processos das UHEs BM e PI. São
então classificados e encaminhados para o gerenciamento da GRI Resíduos, gerenciada
pela Norte Energia (NE), sendo adequadamente monitorados de acordo com os
requisitos propostos pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos em cumprimento aos
diplomas legais identificados como aplicáveis.
As diversas frentes de serviço em Operação são responsáveis por implementar e manter
o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, bem como de seguir as diretrizes de
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identificação e classificação, ponto de geração, forma de coleta, meio de
acondicionamento, meio de transporte interno, meio e local de armazenamento
intermediário, meio de transporte externo e disposição final.
Todos os recipientes contendo resíduos gerados pelos processos de Operação e
Manutenção desenvolvidos pela Eletrobras Eletronorte são identificados de forma clara
e visível em todos os estágios de manuseio, desde a coleta até o armazenamento
temporário, onde ficam aguardando a disposição final. Quando são destinados, há a
emissão de Manifesto de Carga para cada tipo de resíduos, conforme Manifesto de
Carga de Resíduos Sólidos.
No período, a destinação dos resíduos da Eletronorte voltou a ser realizada pela empresa
GRI Koleta. Assim, os volumes e a forma de destinação dos resíduos gerados no
trimestre nas unidades de Belo Monte e Pimental são apresentados a seguir, no Quadro
6.2.3.c, com dados reportados nos RMA mensais da GRI.
Durante a inspeção foi informado e verificado que os óleos usados da Unidade de Belo
Monte são acondicionados em tambores e posteriormente destinados ao re-refino estão
sendo armazenados provisoriamente no Pátio do Almoxarifado (GP2). Cumpre ressaltar
que a NE já conta com uma área controlada para armazenamento deste tipo de resíduo
na CMD - Central de Materiais Descartados. Recomenda-se que estes resíduos sejam
levados diretamente para esta área, afim de se evitar áreas adicionais de armazenamento
de produtos perigosos, o que demandaria adequação das mesmas quanto ao controle de
poluição com aumento de riscos de acidentes ambientais.
Outras empresas executoras
GRI Koleta
A GRI Koleta foi novamente contratada para transporte de resíduos classe II, com
contrato vigente entre 01/02/2022 a 31/01/2024. A coleta pela GRI ocorre nas Usinas de
Belo Monte e Pimental (resíduos gerados na Operação – Eletronorte), e também
abrange as empresas Ichtyology, Manserv e NE.
Apresenta-se no Quadro a seguir o balanço dos resíduos destinados por esta empresa no
trimestre.
Quadro 6.2.3.c
Destinação dos resíduos pela GRI Koleta
Forma de
destinação*
1
1
1
2
2
2
3

Tipos de resíduos

Jan

Fev

Mar

Resíduos Biodegradáveis de Cozinhas e Cantinas
Outros Resíduos urbanos e equiparados, incluindo mistura de
resíduos
Misturas de gorduras e óleos, da separação de óleo e água,
contendo apenas óleos e gorduras alimentares
Papel e Cartão
Plásticos
Metais
Pneus inservíveis /usados de automóveis

0,00

3.560,00

3.520,00

0,00

4.080,00

5.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178,50

315,00

0,00

0,00

0,00
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Quadro 6.2.3.c
Destinação dos resíduos pela GRI Koleta
Forma de
destinação*
4
5

Tipos de resíduos

Jan

Fev

Mar

Sucata Metálica Não Ferrosa
0,00
650,00
1.230,00
Madeira
0,00
0,00
330,00
Misturas de cimento, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais
6
0,00
1.680,00
0,00
cerâmicos
Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de
7
0,00
50,00
277,00
luz mista
Bateria e acumuladores elétricos a base de chumbo e seus
7
resíduos, incluindo os plásticos provenientes da carcaça
0,00
0,00
62,00
externa da bateria
Outros Resíduos (incluindo misturas de resíduos) do
7
tratamento mecânico de resíduos, contendo substancias
0,00
350,00
443,02
perigosas
7
Solos e Rochas contendo outras substâncias perigosas
0,00
0,00
0,00
Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência
7
à saúde, que não contenha sangue ou líquidos corpóreos na
0,00
0,00
30,00
forma livre
8
Outros combustíveis (incluindo misturas)
0,00
150,00
0,00
* 1 - Destinação final no Aterro Sanitário, conforme as diretrizes do manual de operação e procedimento operacional.
2 - Acondicionamento temporário em baias da CMD - Central de Materiais Descartados do empreendimento, para
posterior destinação final ambientalmente correta. O resíduo passa pelo processo de segregação, reduzindo
consideravelmente o estoque final acondicionado in loco.
3 - O referente resíduo não faz parte da gestão contratual da GRI KOLETA. Porém caso haja necessidade de coleta e
transporte, será acondicionado e/ou destinado conforme orientação da contratante NE.
4 - O referente resíduo não faz parte da gestão contratual da GRI KOLETA. Os resíduos coletados no período foram
acondicionados temporariamente em pátio no empreendimento conforme orientação do cliente.
5 - O referente resíduo não faz parte da gestão contratual da GRI KOLETA. Porém caso haja necessidade de coleta e
transporte será acondicionado e/ou destinado conforme orientação da contratante NE.
6 - Destinados no aterro municipal da cidade de Altamira-PA.
7 - Acondicionamento temporário na CMD, até que se complete carga para destinação para a Incineração pela
empresa Cidade Limpa - LO-10532/2017.
8 - Acondicionamento Temporário em tambores dentro das baias da CMD - Central de Materiais Descartados. Vale
ressaltar que o material que se encontra acondicionado nas baias da CMD terá sua destinação final realizada pela
empresa Cidade Limpa.

Seguem as informações das demais empresas que não têm gestão realizada pela GRI.
Quadro 6.2.3.d
Destinação dos resíduos pelas demais empresas
Empresa
Zavattaro
Andrade Araújo
Valecam

Hidroambiental

Projetar
GSS Locações
Eletromarc
Transportes Fluviais

Forma de Destinação informada nos RMA
OEs
Resíduos Classes IIA e IIB: aterro de Altamira. Classe I e contaminados:
destinados pela Ecofire.
Aterro sanitário instalado no Município de Altamira – PA.
Resíduos Classes IIA e IIB: Aterro Sanitário de Altamira. Classe I e
contaminados: destinados pela Ecofire.
Contratos PR-S-429-2021 e PR-S-499-2021: Resíduos Classes IIA e IIB:
aterro sanitário de Altamira ou empresa licenciada ou doação. Resíduos
Classe I: empresa licenciada.
Contrato PR-S-539-2021: Aterro licenciado, empresa licenciada. Lodos:
Leito de secagem/ aterro sanitário.
DLP e aterro municipal.
Aterro Sanitário de Altamira, Ecofire Incineração e AML obras e eventos
Ainda sem destinação. Armazenados provisoriamente. Recicláveis serão
destinados para a empresa V C Souza Moreira Comércio EIRELI
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Quadro 6.2.3.d
Destinação dos resíduos pelas demais empresas
Empresa
Oceano
CEL Construtora
SM Transportes
Iriri
Projetar
L B Transporte
F A Navegação
LB Transporte
Tontini
GSS Locação

Forma de Destinação informada nos RMA
“RECICLE.
Resíduos Classes IIA e IIB: aterro de Altamira e empresa licenciada.
DLP
OIs
Resíduos Classes IIA e IIB: Armazenados provisoriamente. Resíduos Classe
I: empresa licenciada.
Resíduos Classe I e recicláveis: destinados pela IRIRI Construtora, e os
resíduos orgânicos e sanitários: aterro sanitário de Altamira-PA.
Aterro Sanitário de Altamira.
Coletados pela empresa RECICLE
Contratos PR-S-381-2021 e PR-S-422-2021: Coletados pela empresa
RECICLE, armazenados e orgânicos destinados aos indígenas para
alimentação de animais.
Resíduos não contaminados e recicláveis destinados pela empresa V C Souza
Moreira Comércio EIRELI “RECICLE.
Resíduos Classes IIA e IIB: aterro de Altamira. Classe I: Ecofire Incineração.
Resíduos Classes IIA e IIB: aterro de Altamira. Classe I: Ecofire Incineração.

Departamento de Limpeza Pública (DLP)

Gestão de Efluentes
Como parte da rotina da inspeção, foram mantidos os monitoramentos das Estações de
Tratamento de Efluentes (ETEs) e das Caixas Separadoras Água-Óleo (CSAO).
Em relação às ETEs, as informações sobre eficiência no período foram verificadas no
documento “Avaliação Eficiência ETE / Março 2022”, enviado como anexo ao 37º
RSAP. Conforme mencionado neste documento, o Tratamento de Efluentes da UHE
Belo Monte – UHE BM, dimensionado para 400 pessoas/dia, para um consumo de água
de 100 L/dia por pessoa, é composto por:
•

Duas ETEs - uma localizada na margem esquerda e outra na margem direita, com as
seguintes características:
− ETE 1, na margem esquerda, que contempla duas EBEs - Estações de
Recebimento e Bombeamento de Esgoto Sanitário, denominadas de EBE 1 e
EBE 2, destinadas para atender à carga gerada por 160 pessoas/dia, 80
pessoas/dia para cada EBE;
− ETE 2, na margem direita, que contempla três EBEs - EBE 3, EBE 4 e EBE 5,
com capacidade para atender à carga de esgoto gerada por 240 pessoas/dia - 80
pessoas/dia para cada EBE.

O Tratamento de Efluentes da UHE Pimental – UHE PI, por sua vez, foi dimensionado
para 50 pessoas/dia, para um consumo de água de 80 L/dia por pessoa. Contempla uma
ETE e uma EBE.
No Quadro 6.2.3.e, a seguir, são apresentados os volumes de efluentes gerados no
período, considerando as duas ETEs de UHE Belo Monte e a ETE de Pimental.
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Quadro 6.2.3.e
Volume dos Efluentes Sanitários Gerados
Período

UHE

Leitura Hidrômetro
(m³)

Volume Tratado (Projetado) ETE
Eletronorte (m³)

Volume Total
(m³)

Início (Dia) Fim (Dia)

Jan/22

Fev/22

ETA
2.660,59
1 BM (22/12/21)

2.807,55
(31/01)

113,89 m³ (ETA) ≈ 91,11 m³ (ETE)

ETA
6.705,37
2 BM (20/12/21)

6.942,68
(31/01)

175,16 m³ (ETA) ≈ 140,13 m³ (ETE)

PI

1.051,26
(29/12/21)

1.187,00
(27/01)

127,51 m³ (ETA) ≈ 102,01 m³ (ETE)

ETA
1 BM

2.807,55
(31/01)

2.971,59
(24/02)

191,38 m³ (ETA) ≈ 153,10 m³ (ETE)

ETA
2 BM

6.942,68
(31/01)

6.966,39
(07/02)

23,71 m³ (ETA) ≈ 18,97 m³ (ETE)

PI

1.228,07
(08/02)

1.304,55
(25/02)

125,97 m³ (ETA) ≈ 100,77 m³ (ETE)

ETA
1 BM

2.980,52
(03/03)

3.074,27
(30/03)

93,75 m³ (ETA) ≈ 75,00 m³ (ETE)

PI

1.316,61
(01/03)

1.403,80
(16/03)

Mar/22

333,25

272,84

144,75
87,19 m³ (ETA) ≈ 69,75 m³ (ETE)

Acumulado 2022

750,84

Nota: Para o lançamento dos valores de volume de efluentes sanitários foi utilizada a metodologia desenvolvida pelo
CEPEL/ELETROBRAS através do Volume de Água tratada nas ETAs de cada UHE.

O monitoramento das ETEs instaladas nas UHEs Pimental e Belo Monte ocorre
mensalmente através de coleta de amostras para análises físico-químicas e de coliformes
totais e Escherichia Coli. O objetivo é avaliar a eficiência do tratamento de acordo com
os parâmetros e padrões previstos na Legislação Ambiental – Resolução CONAMA
430/11.
A situação do monitoramento dos efluentes no período foi verificada nos Relatórios
Mensais de Meio Ambiente - RMA da Eletronorte de janeiro, fevereiro e março de
2022.
Os resultados obtidos nos monitoramentos dos sistemas de tratamentos de efluentes e
CSAO de Pimental e Belo Monte no trimestre são apresentados nos Quadros 6.2.3.f e
6.2.3.g, que incluem também a comparação dos parâmetros aos padrões da Resolução
CONAMA No 430/2011.
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Quadro 6.2.3.f
Resultados das Unidades de Tratamento de Efluentes - Belo Monte
Situação do efluente frente à
CONAMA 430/2011

Sistema de tratamento
Estação de Tratamento de Esgoto Belo
Monte ETE 1 (margem esquerda) - Saída

Todas atenderam a Resolução
430/11.

Estação de Tratamento de Esgoto Belo
Monte ETE 2 (margem direita) - Saída

Todas atenderam a Resolução
430/11.

Caixa Separadora Água-Óleo CSAO 1-Pátio
de Transformadores

Todas atenderam a Resolução
430/11.

Saída da Caixa Separadora Água-Óleo
CSAO-2-Casa de Força (UGH’s-1 a 8)

Todas atenderam a Resolução
430/11.

Saída da Caixa Separadora Água-Óleo
CSAO-3-Subestação

Todas atenderam a Resolução
430/11.

Saída da Caixa Separadora Água-Óleo
CSAO-4-Casa de Força (UGH’s-9 a 18)

Todas atenderam a Resolução
430/11.

Data das Coletas
19/01/22
02/02/22
09/03/22
19/01/22
02/02/22
09/03/22
19/01/22
02/02/22
09/03/22
19/01/22
02/02/22
09/03/22
19/01/22
02/02/22
09/03/22
19/01/22
02/02/22
09/03/22

Quadro 6.2.3.g
Resultados das Unidades de Tratamento de Efluentes - Pimental
Situação do efluente frente à
Conama 430/2011
Janeiro e Março - Todos os
parâmetros atenderam a
Resolução 430/11.
Fevereiro – DBO acima do limite

Sistema de tratamento

Estação de Tratamento de Esgotos-Saída

Caixa Separadora Água-Óleo CSAO-01UGH’s

Todas atenderam a Resolução
430/11.

Saída da CSAO-2
Transformadores

de

Todas atenderam a Resolução
430/11.

Caixa Separadora Água-Óleo CSAO-3Subestação

Todas atenderam a Resolução
430/11.

do

Pátio

Data da Coleta
20/01/22
03/02/22
09/03/22
20/01/22
03/02/22
09/03/22
20/01/22
03/02/22
09/03/22
20/01/22
03/02/22
09/03/22

Atendendo ao solicitado anteriormente, e visando à melhoria contínua nos sistemas de
tratamento de efluente domésticos, foram adquiridos e instalados os equipamentos do
sistema de medição de vazão exemplo, fluxômetro e horímetro. Além disso, um grupo
de trabalho com representantes da Norte Energia e Eletronorte foi estabelecido, e está
focado em buscar melhorias nos sistemas de tratamento de efluente. Durante os
trabalhos já foram identificadas oportunidades de melhoria e ações corretivas estão em
curso.
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Outras empresas executoras
Seguem as informações sobre gerenciamento de efluentes realizado pelas demais
empresas das O&M, OE e OI.
Quadro 6.2.3.h
Forma de destinação dos efluentes pelas demais empresas da operação e
manutenção
Empresa
Manserv
GRI Koleta
Zavattaro
Andrade Araújo

Forma de Destinação informada nos RMAs
Efluente sanitário
Efluente industrial
Lagoas facultativas em Belo Monte. ETE
Não gera
compacta em Pimental.
ETE do empreendimento. A limpeza da fossa
CSAO, com
séptica, o transporte e destinação são de
monitoramento
responsabilidade da NE/Manserv
Sistema séptico composto de fossa séptica, filtro Sistema de CSAO
e sumidouro (inclusive banheiros químicos).
(efluente é monitorado)
1 banheiro químico, e sanitários da própria
Não gera
usina.

Quadro 6.2.3.i
Forma de destinação dos efluentes pelas empresas das OE e OI
Empresa

Valecam

Hidroambiental

Projetar

Oceano

Forma de Destinação informada nos RMAs
Efluente sanitário
Efluente industrial
OEs
Contrato PR-S-279-2021: Banheiro fixo, ligado à rede
pública de coleta de esgoto.
Contrato PR-S 444/2021): banheiros químicos com
efluentes direcionados para caixa de acumulação e
posteriormente coletados e destinados por empresa
especializada e licenciada e banheiro fixo do
Não gera
alojamento.
Contrato 445/2021: banheiros químicos com efluentes
direcionados para caixa de acumulação e
posteriormente coletados e destinados por empresa
especializada e licenciada e banheiro fixo da pousada.
Contratos PR-S-429-2021 e PR-S-499-2021: Caixa de
acumulação e posteriormente para os sistemas de
tratamento de efluentes da própria ETE.
Não gera
Contrato PR-S-539-2021: banheiros existentes na
estrutura do local, com efluentes direcionados para a
ETE do município.
Contrato PR-S-240/2021: Caixa de acumulação e
posteriormente sistemas de tratamento de efluentes
(sistema séptico existente nas comunidades).
Não gera
Contrato PR-S-370/2021: banheiros químicos dispostos
nas frentes de serviço e com manutenções e limpezas
realizadas pela empresa AML Serviços.
Rede pública de esgoto do município.
Sistema de tratamento do
efluente de água
residuária de concreto,
recirculado para o
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Quadro 6.2.3.i
Forma de destinação dos efluentes pelas empresas das OE e OI
Empresa

GSS Locações
Eletromarc
Transportes
Fluviais
CEL
Construtora

SM Transportes
Iriri
Projetar
FA Navegações

LB Transporte
Tontini
GSS Locação

Forma de Destinação informada nos RMAs
processo.
Caixa de acumulação e posteriormente sistemas de
tratamento de efluentes de empresa terceirizada Não gera
devidamente licenciada.
Banheiros e pias localizados na oficina e o tratamento
dos efluentes gerados na oficina, com efluentes Não gera
destinados à rede pública.
Banheiros químicos e existentes na estrutura, com
efluentes direcionados para caixa de acumulação e
posteriormente para a ETE do município de Vitória do Não gera
Xingu – PA e por empresas terceirizadas devidamente
licenciadas.
OIs
Não gera. Usa banheiros de instalações existentes.
Não gera
Não gera. Usa banheiros de instalações existentes.
Não gera
Efluentes destinados a fossa séptica.
Não gera
Contratos PR-S-381-2021 e PR-S-422-2021: efluentes
vão para caixa de acumulação e posteriormente são
Não gera
coletados trimestralmente pela empresa PES GARCIA
LOCAÇÃO EIRELI, para tratamento em sua ETE.
Não gera. Usa banheiros de instalações existentes.
Não gera
Efluentes destinados a sistema de tratamento tipo Não gera
fossa-sumidouro.
Efluentes destinados a sistema de tratamento tipo Não gera
fossa-sumidouro.

Controle de Emissões Atmosféricas
Eletronorte
Conforme informado nos Relatórios Mensais Ambientais, o monitoramento de fumaça
preta é realizado em 100% da frota, entre equipamentos móveis e fixos movidos a
diesel. Caso os veículos monitorados apresentem resultados insatisfatórios, os mesmos
são paralisados e enviados para manutenção corretiva, sendo substituídos por veículos
em condições regulares.
As medições são realizadas pelo Técnico e ou pessoa devidamente treinada da própria
Eletrobras Eletronorte. O Quadro 6.2.3.j apresenta os resultados do monitoramento de
emissões de fumaça preta em outubro e novembro, já que o RMA da Eletronorte
informa que em dezembro não foi realizada a medição.
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Quadro 6.2.3.j
Resultados do monitoramento de emissões de fumaça preta no trimestre pela
Eletronorte
Período
01/2022
02/2022
03/2022
Total

Nº Laudos
07
07
07
21

Insatisfatório
0
0
0
00

Satisfatório
07
07
07
21

Eficiência
100%
100%
100%
100%

A NE concluiu no período o Inventário de Gases de Efeito Estufa, e os seus principais
resultados estão descritos na Seção 5.1.
Outras empresas executoras
Seguem as informações sobre medição de emissões realizada pelas demais empresas das
O&M, OE e OI.
Quadro 6.2.3k
Resultados do monitoramento de emissões de fumaça preta no trimestre pelas
demais empresas das O&M
Empresa
Manserv
Zavattaro
GRI Koleta
Andrade Araújo

Realiza / Não realiza – % da
frota
100% dos veículos e
equipamentos com motor a diesel
Realiza - 100% da frota
Realiza - 100% da frota
100% dos veículos e
equipamentos com motor a diesel

No de laudos no
período

Resultados

3

100% de eficiência

95 (31+32+32)
2

100% de eficiência
100% de eficiência

2

100% de eficiência

Quadro 6.2.3.l
Resultados do monitoramento de emissões de fumaça preta no trimestre pelas
demais empresas das OE e OI
Empresa

Valecam

Hidroambiental

Projetar
Oceano
GSS Locações

Realiza / Não realiza – %
No de laudos no período
Resultados
da frota
OEs
4 (contrato PR-S-2792021)
Realiza - 100% da frota
100% de eficiência
6 (PR-S 444/2021)
5 (contrato 445/2021)
6 (Contrato PR-S-4292021)
Realiza - 100% da frota
100% de eficiência
12 (PR-S-499-2021)
3 (PR-S-539-2021)
Não foram apresentados laudos de nenhum mês
Realiza - 100% da frota
do período
Realiza - 100% da frota
4
100% de eficiência
Não foram apresentados laudos de nenhum mês
Realiza - 100% da frota
do período

81

Quadro 6.2.3.l
Resultados do monitoramento de emissões de fumaça preta no trimestre pelas
demais empresas das OE e OI
Empresa
Eletromarc
Transportes Fluviais
CEL Construtora

SM Transportes

Realiza / Não realiza – %
da frota

No de laudos no período

Resultados

Realiza - 100% da frota

3

100% de eficiência

2

100% de eficiência

5

100% de eficiência

Realiza - 100% da frota
OIs
100% dos veículos e
equipamentos com motor a
diesel

Iriri
Projetar
FA Navegações
LB Transporte

Tontini
GSS Locação

Realiza - 100% da frota

Não foram apresentados laudos de nenhum mês
do período
Não foram apresentados laudos de nenhum mês
do período

Não aplicável às
embarcações
100% dos veículos e
equipamentos com motor a
diesel
Realiza - 100% da frota
Não utiliza veículos

10

100% de eficiência

3

100% de eficiência

Inventário de Gases de Efeito Estufa
Neste relatório, diferentemente dos anteriores, o tema dos GEE está sendo tratado na
Seção 5.1.
6.2.4
Fiscalização Externa – Entidades Oficiais
Não há informações de vistorias de órgãos e entidades oficiais no período.
As inspeções do Ministério do Trabalho são tratadas na Seção 6.3.3 deste Relatório.
6.3
Desempenho de Saúde e Segurança do Trabalho
6.3.1
Operação e Manutenção - Eletronorte
A NE manteve em curso as práticas de supervisão de empresas contratadas de forma
agrupada, não distinguindo suas contratadas. Esse conjunto de prática abrange a
Eletronorte de forma indistinta. A NE apresenta as quantidades de registros das 10
contratadas que tiveram mais pendências; no entanto, a Eletronorte não apareceu neste
grupo.
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Desde o 2º trimestre de 2021 a ELN já vinha sendo questionada sobre a emissão do
Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), o que teve o prazo postergado de
agosto/2021 para 03/janeiro/2022. Na 35ª Missão de Monitoramento, em agosto/2021, a
ELN informou que havia minutado um programa e buscava uma consultoria para
elaborar o PGR, porém nenhuma das duas opções se concretizou. Nesse contexto, a
Eletronorte tem a incumbência legal de cumprir a Norma Regulamentadora Nº 01 de
modo a garantir a gestão de riscos aos quais os seus funcionários estão expostos. A
Equipe de SST emitiu o Registro de Desvio nº 0851/2022 inserido no Sistema SST no
dia 21/02/2022.
Outro importante aspecto se relaciona com a Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes – CIPA, que foi descontinuada pela Eletronorte. De acordo com o RGT-SST
de abril/2022, a Eletronorte emitiu a Portaria PT-DG-0272/2021 no dia 06/12/2021
indicando possuir menos de 20 (vinte) colaboradores no complexo de Belo Monte,
ficando desobrigada de constituir CIPA, porém deve (e mantém) um designado.
Registro de acidentes
Não houve acidentes envolvendo funcionários da Eletronorte.
6.3.2
Gestão das Empresas Contratadas
Supervisão de SST
A apresentação dos resultados de supervisão das contratadas continua pautada nas
pendências, mais especificamente das 10 contratadas que mais receberam pendências,
como descrito acima. No mais, o RGT-SST apresenta a quantidade de desvios
acumulado no ano e por mês no trimestre em pauta; o percentual global mensal de
atendimento dos registros; quantidade registrada e encerrada das 10 contratadas; o
quantitativo de pendências emitidas e encerradas por tema; índice de treinamento global
e mensal; e, taxas de frequência de acidentes.
Com exceção do gráfico que apresentou a quantidade de desvios abertos e encerrados
para as 10 empresas que mais receberam registros, nenhuma distinção foi apresentada
no RGT-SST. Não é possível, por exemplo, conhecer quais os principais temas que
receberam registros por empresa, tampouco foi apresentada distinção por criticidade.
No total, foram registrados 1.349 Registros de Desvios – RD no 1T22, contra 744
registrados no 4T21, correspondendo a um aumento de 81%, muito próximo do que
ocorreu no trimestre anterior. O percentual acumulado no ano de encerramento dos
desvios foi de 77,1%, porém chegou a um resultado mínimo mensal de 56,3% em
março/2022.
Embora a NE declare acompanhar as atividades de todas as empresas e em todos os
locais onde essas atuam, essa informação não fica evidente ao longo do RGT-SST. Com
isso, nas últimas duas missões foi discutida a importância de melhor monitoramento da
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abrangência, fato que começou a ser trabalhado (no 2T22) pela Equipe de SST, o que
poderá ser acompanhado na próxima missão.
A Figura 6.3.2.a apresenta a quantidade de RDs pelas 10 contratadas com mais
registros, emitidos e concluídos ao longo do trimestre. De acordo com a Equipe de SST,
a empresa Oceano Serviços de Construção passou por uma intensa verificação por
ocasião de sua mobilização e recebeu 140 RDs, cerca de 10% do total; desse total, cerca
de 80% foi encerrado no período.
Figura 6.3.2.a
Quantitativo de RDs por contratadas – 1º Trimestre de 2022

Os temas também foram ranqueados, dos quais são apresentados, na Figura 6.3.2.b a
seguir, os 10 temas com mais registros. Sobre essa organização dos dados também não
foi tecida nenhuma análise crítica que pudesse identificar alguma fragilidade de
processo, necessidade de intervenção ou qualquer outro ajuste da gestão adotada para a
gestão de contratadas.
O percentual de resolução atingiu um máximo de 89,2% em fevereiro/2022, voltou a um
patamar similar dos trimestres anteriores (Figura 6.3.2.c). O total acumulado no ano é
de 77%.
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Figura 6.3.2.b
Distribuição dos desvios entre os 10 temas com maior número de registros

Figura 6.3.2.c
Distribuição dos registros por mês e percentuais de resolução dos desvios

1º Trimestre de 2022

1º Trimestre de 2022

Dados estatísticos (acidentes)
As empresas contratadas continuaram a apresentar seus dados estatísticos (quantidade
de Horas-Homem de Exposição ao Risco – HHRE; quantidade de acidentes com e sem
afastamento; quantidade de dias de afastamentos; e, quantidade de Horas-Homem de
Treinamento – HHT), os quais permitiram o cálculo das taxas de frequência.
Como ocorreu nas últimas missões, a Equipe de SST da NE assegurou que convoca os
representantes da empresa sempre que julga necessário, considerando o teor das
pendências, além de manter em pauta a possibilidade de emitir notificações e até
bloquear o pagamento ou impedir a empresa de participar de novas concorrências.

85

No trimestre foram registrados 3 acidentes sem afastamento e 3 com afastamento. No
trimestre passado (4T21) foram registrados 4 e 2 eventos, respectivamente.
De acordo com a avaliação da Equipe de SST, as causas básicas são pulverizadas, o que
dificulta a adoção de um conjunto global de ações corretivas ou de melhoria. No
entanto, foi identificado um conjunto de acidentes nas obras/atividades externas às
usinas, o que não estava sendo registrados já há algumas missões.
Nenhuma ação diferenciada foi adotada no período, porém identificaram que existem
oportunidade de trabalharem no aumento da percepção de riscos pelos funcionários.
Assim, será possível avaliar a implantação das ações definidas pela NE na próxima
missão de monitoramento.
No recorte dos últimos 12 meses, verifica-se que em quatro não houve registro de
acidente sem afastamento (Figura 6.3.2.d), e em oito não houve registro de acidentes
com afastamento (Figura 6.3.2.e).
Ambas as taxas de frequência (com e sem afastamento) superam o limite máximo
definido como aceitável, tanto no resultado mensal de março/2022, quanto no
acumulado do ano. Vale salientar que essas duas taxas fecharam acima do limite no ano
passado. Nesse contexto, se não houver uma profunda revisão da metodologia de gestão
de risco por parte das empresas, a tendência é que o resultado se repita. A Taxa de
Frequência de Acidentes com Afastamento também ficou acima do limite em 2020.
A Figura 6.3.2.f apresenta a Taxa de Gravidade TG dos acidentes no trimestre e
acumulada, demonstrando que os eventos têm tido baixa gravidade.
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Figura 6.3.2.d
Taxa de Frequência de Acidentes sem Afastamento – TFSA

Legenda:
▪
Valor Máximo Admissível (VMA)
▪
Taxa de Frequência Real

Figura 6.3.2.e
Taxa de Frequência de Acidente com Afastamento – TFCA

Legenda:
▪
Valor Máximo Admissível (VMA)
▪
Taxa de Frequência Real
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Figura 6.3.2.f
Taxa de Gravidade TG

Legenda:
▪
Valor Máximo Admissível (VMA)
▪
Taxa de Frequência Real
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6.3.3
Fiscalização Externa – Entidades Oficiais
No período não ocorreu nenhuma fiscalização externa, tendo a última sido realizada em
janeiro/2021 num formato virtual por considerar as restrições da pandemia.

7.0
Conformidade Socioambiental do Empreendimento
Neste Capítulo apresenta-se uma avaliação geral sobre a conformidade do
empreendimento UHE Belo Monte com os requisitos do processo de licenciamento,
incluindo o cumprimento das condicionantes estabelecidas pelo IBAMA e demais
órgãos intervenientes, e dos padrões legais aplicáveis. Será também discutida a
conformidade em relação à estruturação e implementação dos Sistemas de Gestão da
Norte Energia, da Eletronorte e demais executoras da fase de operação, fundamentais
para que o Projeto seja desenvolvido atendendo aos requisitos do licenciamento e
demais padrões legais aplicáveis.
A avaliação a seguir baseou-se nas informações recebidas da NE, contidas no 37º
Relatório Socioambiental Periódico - RSAP (referente ao período de janeiro a março de
2022), nos últimos RC emitidos para o IBAMA, em documentos recebidos pós-vistoria,
em dados coletados pela Consultoria Ambiental Independente durante as reuniões
presenciais e telefônicas mantidas com a NE e/ou empresas por ela contratadas e nas
inspeções de campo realizadas durante a missão.
Gestão Socioambiental do Empreendimento
Sistema de Gestão
Conforme descrito nas Seções 5.1, 5.2 e 6.2, tanto a NE quanto a Eletronorte
mantiveram as rotinas previstas nos seus sistemas de gestão integrados - SGI, com
procedimentos voltados para a Gestão de Meio Ambiente, Saúde e Segurança e do
Trabalho.
As atividades do SGI foram continuadas com a elaboração e revisão de documentos,
revisão da Planilha de Aspectos e Impactos, divulgação, reuniões, entre outros.
As ações de ESG foram continuadas e divulgadas na empresa, e foi concluído o
processo de inventário de Gases de Efeito Estufa, sendo que no período deu-se a
elaboração do Relatório do Inventário que será divulgado juntamente com 2° Relatório
GRI em junho de 2022, sendo os mesmos disponibilizados no site da Norte Energia.
Foram mantidos os monitoramentos relativos ao controle da poluição por efluentes nas
unidades de Belo Monte e Pimental. A Eletronorte manteve sua rotina de
monitoramentos mensais de efluentes industriais e de esgoto doméstico, buscando sua
conformidade com a legislação ambiental nacional. Destaca-se, no período, a criação de
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um grupo trabalho voltado para investigação de desvios e tomada de ações corretivas
referentes aos sistemas de tratamento de efluentes.
No período, todos os laudos de monitoramento de fluentes apresentaram conformidade
com a Resolução CONAMA No 430/11.
Todas as empresas envolvidas nas atividades operacionais, com destaque para a
Eletronorte, têm mantido técnicos para garantir o bom funcionamento dos sistemas de
prevenção à poluição. Ao final do período a empresa Hidro Ambiental passou a
gerenciar sob contrato direto com a Norte Energia a gestão dos efluentes.
No que diz respeito à gestão de saúde e segurança do trabalho, a Norte Energia mantém
o levantamento de perigos e avaliação de riscos por meio do Inventário do Programa
de Gerenciamento de Riscos (PGR) emitido em dezembro/2021.
A NE estabeleceu dois objetivos e metas com afetação em SST, considerando que a
necessidade de atendimento dos requisitos legais e ações que estão em curso para
atendimento do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). No caso do PGR, foram
estabelecidos 16 indicadores para subsidiar o resultado global.
Sobre a atualização e atendimento dos requisitos legais, o avanço registrado no período
esteve abaixo do esperado, sendo justificado pela grande quantidade de requisitos
lançados na base de dados em decorrência das diversas normas regulamentadoras que
entraram em vigor a partir de 03/01/2022.
A NE evidenciou ter iniciado as ações do contrato de assessoria com a Dupont para o
desenvolvimento da Cultura de SST que trará diversas ferramentas de gestão, além da
sensibilização e envolvimento da Alta Liderança nas rotinas de SST.
A gestão de contratadas encontra-se estabilizada diante da manutenção da metodologia
adotada desde a etapa de construção e o RGT-SST apresenta a compilação de 10 das
contratadas e temas com maior número de riscos, deixando pouco claras algumas
questões como prioridades e linhas de correção; eventuais fragilidades de gestão que
precisam ser alteradas; relação das causas dos acidentes com desvios registrados; entre
outras possibilidades de conclusão por meio de monitoramento, indicadores, análise
crítica e planos de ação decorrentes da supervisão. De acordo com a NE, o principal
foco tem sido a identificação de lacunas de conformidade legal, definição de planos de
ação estruturantes e consequente implantação das correções. Só então será possível
garantir a adoção de um monitoramento, análise crítica, definição de plano de ação e
melhoria (contínua).
O período, de forma similar ao trimestre anterior, foi marcado por acidentes com e sem
afastamento, o que resultou em taxas de frequência acumuladas acima do limite. Vale
destacar que esses indicadores ficaram acima desse limite em 2021 e neste primeiro
trimestre de 2022, a tendência está presente. Maiores detalhes podem ser conferidos na
Seção 6.3.
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Embora as taxas de frequência, sozinhas, não permitam declarar suficiência ou
deficiência de gestão, estas acabam sendo importantes indicativos. Nenhuma campanha
ou conjunto de ação abrangente foi adotada com foco na reversão da tendência de alta.
A Seção 5.2.2 apresenta as linhas de ação que atualmente estão em curso por parte da
Equipe de SST da NE, as quais se relacionam com alguns dos requisitos legais, seja
para atendimento ou para melhoria da gestão. O atendimento desses temas certamente
convergirá para um ambiente mais seguro para todos no empreendimento, além de
proporcionar maior segurança empresarial. Resta, na sequência (ou em paralelo), o
alinhamento/padronização de processos, bem como o desenvolvimento da cultura de
SST, ambos em desenvolvimento pela NE.
As correções/melhorias discutidas atualmente (e detalhadas na Seção 5.2.2) relacionamse com a elaboração e implantação de procedimentos que disciplinem a conduta
praticada nas questões de SST, permitindo a conversão do conhecimento tácito
(adquirido ao longo da jornada de implantação) para algo explícito (formalizado, mas
passível de ser revisitado com ações de correção e melhoria oriundas do processo de
medição e monitoramento), método típico de um sistema de gestão. Em resumo, esperase que, num futuro próximo, o sistema possua mecanismos de gestão capazes de
proporcionar maior garantia de segurança e bem-estar aos funcionários (próprios e
terceiros) e visitantes, além de ferramentas de monitoramento e de análise de
informações para determinar a efetividade ou a necessidade de ações de
correção/melhoria.
A Equipe de SST da NE contratou a elaboração do Programa de Gerenciamento de
Riscos (PGR) no final de 2021, porém sua implantação foi parcialmente prejudicada
pela descontinuidade do Software Nexo CS. Com a seleção e início da implantação do
novo sistema, aliado com a revisão do Levantamento Técnico das Condições
Ambientais do Trabalho – LTCAT, espera-se mais celeridade e efetividade na gestão.
Nenhum prejuízo foi identificado na atual gestão, que segue apoiado na base de dados
que continua lançada no sistema anterior.
A Eletronorte, por sua vez, não emitiu o PGR e manteve ativo seu Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (obsoleto perante a atual legislação, NR-01) e
o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO.
Além do que os programas disciplinam para ambas as empresas, todas as atividades
desenvolvidas por funcionários próprios e terceirizados são precedidas de Análise
Preliminar de Risco – APR no Sistema SAP/R3, sendo os mesmos considerados na
emissão de Ordens de Serviço. São essas APRs que deverão ser ajustadas em função da
elaboração do inventário de riscos no âmbito do PGR da NE.
Sistema de Gestão - Foco SST
A gestão atualmente empregada pela Equipe de SST continua baseada nos temas dos
principais riscos, conforme Seção 5.2.2. Em paralelo, iniciou-se em março/2022 o
desenvolvimento da Cultura de SST, por meio do contrato firmado com a Dupont; além
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do desenvolvimento da alta direção, serão implantadas ferramentas de gestão e
indicadores para monitoramento. O acompanhamento dos requisitos legais segue
avançando, ainda que existam pendências a serem trabalhadas ao longo de 2022.
Em termos de gestão da segurança e saúde dos colaboradores próprios, a partir da
emissão do PGR, os demais programas e ações deverão ser ajustados de modo a se
complementarem, além de apresentar alinhamento entre conceitos e diretrizes (PCMSO,
LTCAT, treinamentos, APRs, entre outros). Essas ações continuam sendo
acompanhadas durante as missões de monitoramento, como indicado na Seção 5.2.2.
A gestão de emergência (vide Seção 5.3.2) continua apresentando bons resultados em
termos de suficiência e efetividade, mesmo que existam pendências sendo trabalhadas,
mais especificamente aqueles relacionados com a obtenção do Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros de ambas as usinas, agora prevista para junho/2022.
A auditoria interna da gestão de SST está prevista para ocorrer em 2022 (a ser realizada
por profissional terceirizado), além das duas avaliações do nível de aderência propostas
pela Equipe de SGI (interna, a ser realizada por funcionários próprios).
De acordo com as Equipes de SGI e SST não fora realizada, até o momento, uma
reunião global de análise crítica do sistema de gestão em implantação que envolva a
Alta Direção. No entanto, existem diversos fóruns onde os principais assuntos de SST
são tratados.
A supervisão das empresas contratadas tem-se pautado na avaliação da documentação
legal e habilitação dos funcionários para atuarem nas usinas, além das inspeções de
campo e documental realizadas pela Equipe de SST por meio do Sistema SST, Registro
de Desvios e eventuais notificações/bloqueios de medição. Essa estratégia permanece a
mesma desde o período de implantação do empreendimento. No período, a Gerência de
SST indicou ter iniciado as tratativas para implantação do software que auxiliará numa
gestão mais dinâmica dos apontamentos e aplicação de filtros que possibilitarão tecer
análises críticas dos dados para adotar ações de melhoria/correção em intervalos
menores.
Ainda que diversas ações estejam em curso para implantação de controles baseados em
normas regulamentadoras, nem tema encontra-se desamparado, sendo possível elencar
diversas ações de controles que minimizam riscos operacionais. Discute-se, de qualquer
forma, melhorias na gestão para implantar disciplina operacional aliadas com
indicadores de desempenho e análises periódicas que buscam fragilidades para
endereçar as devidas correções.
Cumprimento dos Programas de SST exigidos por Lei
A NE possui implantados os principais programas legais requeridos pela legislação para
a gestão de funcionários próprios (PGR, PCMSO e LTCAT, por exemplo), mesmo que
alguns ajustes estejam em curso por considerar a recente emissão do PGR. Os demais
compromissos legais estão mapeados por meio da gestão de requisitos legais, sobre a
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qual aplica-se o critério de priorização, além de soluções alternativas para não imputar
maiores riscos os funcionários. A NE tem a missão de avançar ainda mais no
atendimento dos requisitos avaliados como pendentes e avaliação daqueles recém
inseridos na plataforma.
Para gestão de suas contratadas, a NE exige a elaboração de programas antes da
mobilização, bem como mantém rotina de avaliação desses documentos e metodologia
de Supervisão de SST, que avalia o nível de aderência das empresas aos requisitos
legais e programas de SST. Nesse contexto, o controle de acesso (em desenvolvimento)
trará ainda maior garantia de aderência aos requisitos legais e a responsabilidade que a
NE mantém sobre a gestão de terceirizados.
Com o intuito de evidenciar diversas das ações que conduzem em prol da implantação
e/ou melhoria da gestão e do atendimento a requisitos legais, a NE deve adotar
indicadores para mensurar (i) o nível de aderência e/ou (ii) o nível de efetividade dos
controles que adota. A partir da análise crítica (e periódica) dos resultados ações
poderiam ser adotadas de forma preventiva/antecipada.
Supervisão de SST e sistemática de tratamento de não conformidades
Para a gestão das contratadas, a NE manteve a metodologia fundamentada no controle
de ingresso e na supervisão. O início das empresas contratadas passa pela avaliação de
documentos legais dessas empresas e de seus funcionários, convergindo na emissão do
crachá de identificação emitido pela NE, cujo processo trará melhorias a partir da
implantação das propostas atualmente em curso (controle de acesso). A supervisão das
atividades em campo é voltada para as empresas com maiores riscos em seu escopo,
ficando de fora empresas de prestação de serviços administrativos/consultoria, cujo
monitoramento ocorre por meio dos indicadores de frequência de acidentes. Nenhuma
não conformidade foi reportada até o momento, inferindo-se que essa ferramenta não é
utilizada pela Equipe de SST.
O RGT-SST apresenta o resultado apenas das 10 empresas com maiores números de
registros e indicadores de quantidade mensal de registros e de tratamento, além do
consolidado anual. O nível de atendimento dos desvios acumulado no ano está num
patamar adequado (77%), porém o resultado mensal ainda é bastante baixo (56% em
março/2022). Ainda que tenha ocorrido um pico de 89,2% em fevereiro, esses valores
mensais são normalmente baixos.
Sabe-se que cada registro é classificado de acordo com a criticidade do desvio, porém
essa informação não é apresentada de forma consolidada nos RGT-SST, tampouco há
alguma análise crítica que busque avaliar a efetividade de gestão de risco, se a
abrangência das áreas inspecionadas é adequada, se a equipe de SST de campo tem se
aprofundado na avaliação das atividades em execução, se as causas básicas dos
acidentes estão contempladas na supervisão, além de outras possibilidades.
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Síntese da Gestão da SST
Do ponto de vista de SST, a gestão do Projeto Hidrelétrico Belo Monte apresenta bons
níveis de conformidade com a legislação brasileira, muito decorrente da supervisão de
SST e da gestão de contratadas implantada, além do intenso trabalho dos últimos meses
na atualização do banco de legislação que tem sido evidente. As principais observações
para gestão recaem sobre (i) a importância de se estruturar um robusto mecanismo de
monitoramento e medição de desempenho de processos/riscos, também abarcando as
atividades próprias, elaboração de um consistente relatório tecendo análise e
apresentando proposições, fatos percebidos somente nas entrevistas conduzidas, porém
não fazem parte de um relato formal; (ii) conclusão no menor tempo possível das ações
relacionadas com pendências de legislação, muitas das quais já estão mapeadas; e, (iii)
adoção de técnicas de análise de dados e análise crítica dos mecanismos de gestão para
avaliar a efetividade e abrangência da gestão de SST empregada, bem como determinar
ações correção e/ou de melhoria para buscar a melhoria contínua.
As pendências de atendimento de alguns itens das Normas Regulamentadoras e alguns
outros diplomas legais estão em processo de mapeamento avançado e previstos para
serem equacionadas (alguns com prazos para 2024). Muitas ações têm sido conduzidas
para minimizar os impactos e/ou tratar a pendências, inclusive com extensos
diagnósticos feitos por especialistas contratados. Nenhum fator com risco grave e
iminente foi identificado, tampouco se pode afirmar que inexista gestão por parte da
NE. Assim, não há bases para desqualificar o nível de gestão de SST alcançado no
empreendimento, exceto nos apontamentos apresentados para a equalização da atuação
da Eletronorte para melhorar o tempo de resposta aos Registros de Desvios emitidos e
estruturação de uma metodologia de gestão capaz de proporcionar ferramentas de
autogestão.
Gestão da Mão de Obra
Estrutura Organizacional
Quanto à estrutura organizacional para a implantação do SGI, manteve-se o quadro de
22 colaboradores de 8 diferentes superintendências. Pode-se considerar que o número de
pessoas qualificadas para dar andamento à implantação plena do SGI mostra-se
adequado e capacitado.
No trimestre em referência, a Equipe de SST não passou por alteração em sua
composição, porém o Engenheiro de Segurança do Trabalho deixou a equipe em
abril/2022. Durante a reunião de monitoramento, a NE indicou que entrevistas já
estavam sendo conduzidas. Ainda existe um ponto de atenção sobre a suficiência da
equipe frente às diversas ações em curso, seja de implantação, seja de aprimoramento de
controles já existentes, além das rotinas já implantadas.
Além da equipe própria, a NE conta com o contrato da Brigada de Emergência e de
Gestão da Saúde Ocupacional (ambulatório). Ambos os contratos foram renovados
recentemente. O contrato da Brigada teve a gestão do Centro de Comunicação
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(CECOM) desmembrado, passando a ser executado por outra empresa. Além disso, teve
uma redução na quantidade de integrantes e alguns incrementos para melhoria da
efetividade, cujas mudanças poderão ser conferidas na próxima missão.
No entanto, ainda é notório o acúmulo de processos/temas em implantação, o que tem
acarretado a contratação de apoio externo, por meio de especialistas. Por outro lado,
baseado na apresentação tematizada por risco, fica evidente que todas as ações
planejadas estão estruturadas e não tardarão a ser endereçadas e/ou equacionadas frente
à atual estrutura e organização da equipe.
Treinamentos
No período foram realizados, com as equipes de operação, obras de entorno e indígenas,
56 treinamentos ambientais com as empresas contratadas e 162 diálogos ambientais,
envolvendo 490 participantes na primeira modalidade de Treinamento e 2117 nos
Diálogos Ambientais. A carga horária em treinamentos e diálogos ambientais foi de
4956 min (cerca de 82,6 h).
Em relação às equipes próprias da NE, no período não ocorreram treinamentos em
temas ambientais e no SGI, os quais, segundo informado, serão retomados no próximo
período. A formação de auditores internos e multiplicadores não foi iniciada, mas serão
retomados. A formação de auditores internos e agentes multiplicadores encontra-se em
planejamento, e aguarda ainda a definição de cargos e funções pela área de Gestão de
Pessoas, para que o processo de treinamento ocorra.
Em relação a SST, a NE e suas contratadas possuem rotina de aplicação de
treinamentos, mais especificamente voltados para aqueles considerados legais,
requeridos pelas Normas Regulamentadoras e de capacitação para o exercício de
determinadas funções. A Equipe de Recursos Humanos segue trabalhando no
desenvolvimento para reestruturação do processo de gestão da orientação e capacitação
dos funcionários próprios, porém acabou sendo postergado. Atualmente possuem a
Instrução Normativa, que disciplina o tema, minutada.
Sobre treinamentos dos funcionários próprios, o RGT-SST não trouxe muitos detalhes,
além da quantidade de funcionários que receberam treinamentos legais e dos
percentuais de treinamento das horas-homem mensais de exposição ao risco. Em relação
ao conteúdo do RGT, existe margem para inclusão do nível de desempenho do processo
da gestão de treinamentos frente ao planejado/necessário; efetividade dos treinamentos
aplicados; e maior destaque para as campanhas, inclusive a indicação do que as
motivou.
Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional
A Equipe de SST mantém a gestão dos controles sobre os funcionários próprios e de
terceiros, mais especificamente nas questões administrativas, tais como: fornecimento
de EPIs para visitantes e funcionários; promoção de reuniões com empresas contratadas;
aplicação de treinamentos de integração admissional; participação e condução das
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reuniões da CIPA; aplicação e gestão de treinamentos legais para os funcionários
próprios etc. Para as atividades de cunho operacional, exige a elaboração de Análises
Preliminares de Risco (APR) que devem ser seguidas em campo, para as quais existem
as inspeções de Supervisão de SST; em caso de desvios, são emitidos registros para
tratamento.
A atuação da Equipe de SST persegue a implantação das correções que foram
mapeadas, inclusive com o apoio de empresas especializadas, bem como estabeleceu
(no período) indicadores de acompanhamento do avanço. O contrato recém iniciado
pela Dupont trará maior sensibilização para o tema, além de diversas ferramentas
estruturadas para a gestão de riscos. A implantação deverá ocorrer até setembro/2023.
Além das pendências já identificadas em tratamento pela Equipe de SST, notou-se no
período aumento das taxas de frequência de acidentes com e sem afastamento. Maiores
informações podem ser conferidas na Seção 6.3.
Condições de Trabalho
As condições de trabalho e das instalações de apoio aos trabalhadores (áreas de
vivência, refeitórios, sanitários, áreas administrativas e áreas de apoio) são consideradas
bastante adequadas. As instalações da UHE Pimental são consideradas satisfatórias a
partir da construção do prédio de apoio que abriga o refeitório/cozinha e área da brigada
de emergência. Já na UHE Belo Monte, houve aprovação de orçamento de 2023 para
construção da ETE/ETA definitiva; Almoxarifado; Portaria (projeto a ser validado);
além disso, haverá adaptações no edifício controle para receber a equipe vinculada à
O&M. As demais necessidades mapeadas ficarão para os próximos anos, considerando
a necessidade de previsão orçamentária. Dentre essas necessidades estão: refeitório,
cozinha, prédio para Brigada de Emergência e Saúde Ocupacional.
As condições de trabalhos são acompanhadas pelos técnicos da Equipe de SST por meio
da aplicação de listas de verificação e Registros de Desvios, ainda que não seja possível
extrair indicadores tematizados para esta disciplina, a fim de atestar o nível de aderência
aos padrões mínimos esperados até que as instalações definitivas não sejam finalizadas.
Segurança e Saúde da Comunidade
Plano de Segurança de Barragem
A Superintendência de Segurança de Barragens manteve em curso as atividades de
implantação do Plano de Segurança de Barragem (PSB) e, consecutivamente, de
Emergência (Capítulo V). A gestão e a manutenção das estruturas, incluindo o
monitoramento e manutenção, estão em pleno curso e mantêm reportes periódicos para
a ANEEL, além de contar com apoio de consultores técnicos, relatórios internos,
identificação e adoção de oportunidades de melhoria. Maiores informações podem ser
conferidas na Seção 5.3.2.
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Um recente contrato firmado pela NE possui parte de seu escopo voltado para sanar
recomendações feitas por consultores que há muito tempo estão em pauta na discussão
com o Consórcio Construtor, que já concluiu seu escopo contratual. Essas
recomendações têm como objetivo melhorar a gestão da segurança das barragens;
porém, ainda não há um plano de ação delineado para o atendimento e/ou priorização
dessas recomendações.
Plano de Atendimento a Emergência de Barragem
O segundo ciclo de simulado em escala real foi realizado, entre os dias 09 e 30/11/2021,
contemplando as comunidades de Cana Verde, Mangueiras, Tubarão, Santa Luzia,
Pedrosa, Limão, Bambu, Chatinha, Timbiras, Travessão 55 (Dique 19B) e Travessão 55
(Dique 14G). O simulado foi realizado com a participação de moradores e das equipes
de segurança de barragem da NE, da empresa de consultoria especializada Pimenta de
Ávila, Comitê de Crise da NE e das Defesas Civis Municipais e Estaduais.
Na 37ª missão de monitoramento foi atualizada a situação da implantação da
complementação do sistema de notificação de emergência para a região do entorno do
Travessão 55. A atualização do sistema apresenta o diferencial muito significativo de
manter a conectividade com modens e smartfone dentro da sua área de abrangência,
independente do sinal de telefonia celular das concessionárias de telecomunicações. Em
razão das ampliações do sistema de notificação de emergências e das ZAS para a região
do Travessão 55 foram programados exercícios simulados complementares para outubro
de 2022.
A Equipe de Segurança e Emergência de Barragem demonstra possuir controle sobre as
ações em curso para a implantação e manutenção do plano e, também, apresenta planos
consistentes para ampliação e melhoria do plano como um todo.
Preparação e Resposta de Emergências (demais cenários)
O Plano de Atendimento a Emergência – PAE para a fase de operação minutado estava
em fase de aprovação quando foi sugerida, por uma consultoria contratada, a
padronização da forma de a NE responder aos diversos cenários de emergência, sejam
estruturais, de rompimento de barragem, de acidente do trabalho, ataque cibernético e
outros. A NE manteve no período a opção de priorização de outras atividades mais
urgentes e essa unificação continua postergada, mantendo-se o atual plano, tal como
fora minutado. Em linhas gerais, o plano demonstra ter a efetividade necessária, ainda
que seja importante existir fóruns formais para análise crítica, em intervalos planejados,
de sua efetividade e estrutura. Um grupo de trabalho para gestão de emergências poderia
atender essa sugestão de desenvolvimento.
Os recursos humanos e materiais encontram-se todos mobilizados e disponíveis,
inclusive diversos exercícios de mobilização de recursos são rotineiramente realizados.
O cronograma proposto para 2022 contempla um exercício mensalmente, porém foram
realizados apenas dois eventos no primeiro trimestre (ambos em março/2022). Os
exercícios que geram oportunidades de melhorias, possuem ações de ajustes associadas.
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O RGT-SST apresentou gráficos que demonstram alguns dos monitoramentos e foram
apresentadas evidências da rotina da Brigada de Emergência.
Por considerar o longo tempo para a finalização das proteções de incêndio e a obtenção
do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), a Equipe de Manutenção segue
com o projeto para sanar todas as pendências e deixar todos os sistemas operacionais até
30/06/2022. Na UHE Pimental, todos os recursos e infraestrutura estão disponíveis e
operacionais, aguardando apenas o Corpo de Bombeiros realizar a vistoria. No caso da
UHE Belo Monte, existem pendências mapeadas que deverão ser sanadas para viabilizar
a solicitação da vistoria do Corpo de Bombeiros. De acordo com o Superintendente de
Manutenção, tratativas estão sendo conduzidas para viabilizar a visita no prazo previsto.
Do ponto de vista da gestão de SST, o Projeto Hidrelétrico Belo Monte apresenta
pendências, mais especificamente no que tange à obtenção do Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros. Por outro lado, o empreendedor demonstra possuir recursos
suficientes para garantir uma proteção e gestão adequada neste quesito.
Segurança Patrimonial
Não há atualização em relação a este item no período.
Gestão da conformidade legal do empreendimento
A atualização da legislação segue em curso na plataforma CAL 4.0 da empresa de
assessoria jurídica IUS Natura. O processo de avaliação de aplicabilidade dos requisitos
de SST ainda não está concluído, inclusive teve grande impacto pela inclusão de novos
requisitos decorrentes do início de vigência de algumas normas regulamentadoras em
03/02/2022. No final do 1T22, 72,6% dos requisitos estão atendidos e 77,8% da base de
dados encontram-se avaliados. Dos requisitos não atendidos ou com evidências para
serem lançadas, o avanço ficou em 13,5%, ainda que 89,5% dos planos de ação estejam
em dia.
No que diz respeito a SST, as principais ações estão sendo acompanhadas a partir dos
temas considerados críticos, conforme apresentado na Seção 3.2.2. Cada tema possui
prazos diferentes, inclusive alguns para 2024. Alguns diplomas legais estão sendo
acompanhados já há algum tempo, tais como NR-10, NR-13, NR-17 e NR-23/AVCB.
Como indicado naquela seção, a Equipe de SST definiu o ciclo de gestão de cada tema
crítico passando pelas seguintes etapas: Diagnóstico (Gap Analysis); Avaliação de
Riscos; Inventário de Riscos; Plano de Ações; e, Validação e melhoria.
A gestão sobre a obtenção e renovação de licenças, autorizações e portarias segue sendo
realizada com a utilização do Sistema de Alerta do SGP, com controle semanal.
A gestão das condicionantes continua sendo realizada por meio da atualização da
planilha “Status de Atendimento às Condicionantes”, apresentada trimestralmente em
anexo aos RSAPs.
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Neste trimestre, o atendimento das condicionantes da LO 1317/2015 foi avaliado
utilizando os dados do 37º RSAP. Verificou-se que neste período mais uma vez não
houve alteração no status de atendimento de condicionantes.
Considerando o balanço geral, do total de 36 condicionantes da LO, 13 possuem apenas
uma exigência e são avaliadas da mesma forma pelo IBAMA e pela NE, sendo 3 delas
consideradas atendidas e 10 em atendimento ou com pendências. Para as restantes, que
possuem duas ou mais alíneas, há divergências entre o IBAMA e a NE em relação à
situação de atendimento, conforme Quadro 3.0.b no Capítulo 3.0.
Em relação às Populações Indígenas, as 13 condicionantes estabelecidas pela Licença
Prévia, assim como, as 08 condicionantes estabelecidas pela Licença de Instalação
(respectivamente, FUNAI Parecer 21/2009 e FUNAI Ofício 126/2011) vêm sendo
atendidas desde outubro de 2010. Como já demonstrado, as condicionantes das diversas
fases do licenciamento se sobrepõem aos programas e projetos do PBA-CI e aos
acordos para o atendimento das demandas dos indígenas. As condicionantes da LP e LI
envolvem os temas: Elaboração do PBA do Componente Indígena; Elaboração e
Implementação do Plano de Proteção das Terras Indígenas do Médio Xingu (PPTMX);
Celebração de Termo de Compromisso garantindo a execução do PBA-CI; Criação de
Plano de Comunicação para as comunidades indígenas; Criação do Comitê de
Monitoramento da Vazão Reduzida e do Comitê Gestor do PBA-CI; Eleição de área
para a comunidade indígena Juruna do Km 17; Realização de estudos complementares;
Criação de uma instância específica para o acompanhamento da questão indígena; e
Definição clara dos mecanismos de Sistema de Transposição de Embarcações (STE).
À exceção das condicionantes relacionadas ao Plano de Proteção (PPTMX) e ao Comitê
Gestor Indígena (GSI), todas as condicionantes foram integralmente atendidas. O
atendimento integral das condicionantes do PPTMX e do GSI depende de definições da
FUNAI e dos próprios indígenas. Com relação ao PPTMX, recentemente, foram
contratadas as empresas para a construção das três unidades de proteção faltantes. Com
relação ao GSI, em face ao questionamento do MPF, os indígenas se manifestaram
contrários à participação da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia
Brasileira (COIAB) e da Federação dos Povos Indígenas do Para (FEPIPA) na
composição do comitê. Com isso, embora a Norte Energia fica impossibilitada de
formar o CGI nos termos estritos da condicionante.
Com a emissão da Licença de Operação, a FUNAI recomendou a adoção de 14 ações
necessárias para a continuidade ao processo de licenciamento (Informação nº
223/2015/CGLIC/DPDS/FUNAI-MJ). As 14 ações necessárias recomendadas são
consideradas obrigações perante o licenciamento e envolvem os seguintes tópicos:
Cumprimento das condicionantes LP e LI; Implantação do Plano de Proteção Territorial
(PPTMX); Retomada do PBA-CI; Inclusão de novas aldeias; Ações junto aos
desaldeados da Volta Grande; Apresentação de plano anual de trabalho por terra
indígena; Revisão da matriz de impacto e Reformulação do PBA-CI; Execução de Plano
de Comunicação para o enchimento do reservatório; Cumprimento dos compromissos
com a transposição (STE); Recuperação das áreas degradadas com as obras nas terras
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indígenas; Correção das obras nas terras indígenas; Implantação do RUC Pedral;
Cumprimento dos acordos estabelecidos ao longo do processo.
Essas recomendações estão plenamente atendidas à exceção daquelas relacionadas ao
PPTMX, como acima analisado, e à Revisão da matriz de impacto e Reformulação do
PBA-CI. Com relação à revisão da matriz, após longo período sobrestado pela FUNAI,
o plano de trabalho foi aprovado em agosto de 2021. A Norte Energia ainda não
contratou a executora responsável pela implantação do plano de trabalho e, assim, dar
continuidade do atendimento a esta condicionante.
Planos e programas do PBA
No que diz respeito ao PAC, com o encerramento da construção e desmobilização dos
canteiros de obra, o CCBM e o COMGEV não realizam mais atividades nos canteiros
de obra.
No que diz respeito ao controle da poluição nas obras, as medidas estão todas
concentradas no PCAI, que faz parte do PAC. A abrangência do tratamento das
principais emissões e monitoramentos realizados no âmbito do PCAI foi abordada na
Seção 6.2.1.
Desde janeiro de 2022, a empresa responsável pela Supervisão ambiental do PCAI,
obras do entorno e indígenas e Operação e Manutenção da UHE Belo Monte é a
TETRA+, que ficará responsável pela a Supervisão Ambiental do PCAI até janeiro de
2024.
No que diz respeito ao controle da poluição nas atividades de operação, a Eletronorte
prossegue monitorando os efluentes domésticos e industriais e as emissões de fumaça
preta, e fazendo a gestão dos resíduos sólidos. Da mesma forma o fazem as demais
empresas executoras, como se verificou na Seção 6.2.3.
Supervisão Ambiental da NE – Operação, Obras do Entorno e Obras indígenas (OP, OE
e OI)
Os resultados da Supervisão Ambiental da NE nas atividades das empresas de O&M,
OEs e OIs, considerando as medidas previstas no PCAI, foram verificados no Relatório
Trimestral da Fiscalização Ambiental das Obras de Entorno e Indígenas – 1º Trimestre
de 2022, anexo ao 37º RSAP, com os resultados da supervisão de obras que vem sendo
realizado desde janeiro de 2022 pela nova empresa contratada, a TETRA+.
Atendendo a uma recomendação feita na última missão, o 37º RSAP apresentou como
anexo também o Relatório Trimestral da Fiscalização Ambiental das Obras de Entorno e
Indígenas – 4º Trimestre de 2021, com o resgate das informações dos RMA das
empresas avaliadas e do histórico dos indicadores de qualidade, do índice de
conformidade ambiental e do tratamento de desvios nos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2021.
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Em relação à Supervisão Ambiental feita pela TETRA+ no trimestre de janeiro a março
de 2022, o Relatório do 1º Trimestre indica que foram registrados 25 Registros de
Desvios-RDs, sendo 11 para Obras do Entorno (6 concluídos, 4 vencidos e 1 em
verificação de eficácia) e 14 para Obras Indígenas (10 concluídos, 2 vencidos e 2 em
verificação de eficácia). Nos RGMEs da Supervisão de fevereiro e março de 2022, é
possível verificar os dados da supervisão mais detalhados, sendo este o resultado:
Fevereiro – 10 RDs:
•

•

Em relação à abrangência:
− 1 RD na OP;
− 3 nas OIs;
− 6 nas OEs.
Em relação aos Contratos:
− 2 RDs para a Valecam;
− 2 RDs para a Usitech;
− 1 RD cada para a J Marques, GSS Locação, Hydro Carajás e Oceano.

Março – 12 RDs:
•

•

•

Em relação à abrangência:
− 2 RDs na OP;
− 6 nas OIs;
− 4 nas OEs.
Em relação aos Contratos e ao status de atendimento:
− 3 RDs para a Projetar (todos vencidos);
− 2 RDs cada para as empresas CEL Construtora (1 vencido e 1 concluído), Iriri
(ambos concluídos) e SM Transporte (ambos concluídos);
− 1 RD cada para Hydro Carajás (vencido), Usitech (concluído) e Zavattaro
(vencido).
Em relação à categoria e ao status de atendimento:
− Na OP: 1 RD relacionado a produtos químicos e 1 RD ao RMA, ambos
vencidos;
− Nas OEs: 1 RD relacionado a protocolo (licenças), concluído, e 3 relacionados
ao RMA, todos vencidos;
− Nas OIs: 2 RD relacionado a protocolo (licenças), concluídos, e 4 relacionados
ao RMA, 3 concluídos e 1 vencido.

Há uma diferença de 3 RDs entre o total mencionado no Relatório Trimestral da
Fiscalização Ambiental e os totais descritos nos RGMEs, que provavelmente se deve a
RD em verificação de eficácia.
Meio Físico
Nos últimos períodos, o monitoramento socioambiental não verificou desvios
significativos no desenvolvimento dos programas ambientais voltados para os
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componentes do Meio Físico. Considera-se que, com o enchimento dos reservatórios, os
programas e projetos passaram a verificar a validade dos prognósticos, a suficiência e a
efetividade das medidas de mitigação previstas para a fase de reservatório e operação.
Desde 2019, o IBAMA, passou a emitir de maneira periódica uma série de pareceres
técnicos que analisaram, individualmente ou em grupo, os programas e projetos do
Plano de Acompanhamento Geológico/Geotécnico e de Recursos Naturais e do Plano de
Gestão de Recursos Hídricos. Os Pareceres Técnicos são os seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PT 34/2019-COHID/CGTEF/DILIC
PT 38/2019-COHID/CGTEF/DILIC
PT 54/2019-COHID/CGTEF/DILIC
PT 109/2019-COHID/CGTEF/DILIC
PT 111/2019-COHID/CGTEF/DILIC
PT 128/2019-COHID/CGTEF/DILIC
PT 140/2020/COHID/CGTEF/DILIC
PT 126/2020 COHID/CGTEF/DILIC
PT164/2020--COHID/CGTEF/DILIC
PT 185/2020-COHID/CGTEF/DILIC
PT 62/2021-COHID/CGTEF/DILIC
PT 193/2021-COHID/CGTEF/DILIC
PT 16/2022-COHID/CGTEF/DILIC

As campanhas mensais e trimestrais do 1º trimestre de 2022 (período de janeiro a março
de 2022) foram realizadas conforme o previsto, exceto por algumas medições de nível e
qualidade da água subterrânea em poços e cacimbas de propriedades rurais na região
dos igarapés interceptados pelos diques que permanecem interrompidas como forma de
minimizar o contato com os moradores ou por que tem sido difícil encontrar os
moradores nas residências. No período foram realizadas as campanhas de
monitoramento participativo, exceto aquelas envolvendo os indígenas. Também foram
adotados cuidados adicionais para diminuir a possibilidade de disseminação da COVID19 entre os próprios trabalhadores envolvidos nas campanhas de monitoramento.
Em março de 2022 foi apresentado ao IBAMA o 21º RC, referente às informações
coletadas ao longo de 2021; todos os programas tratados a seguir foram atualizados
neste relatório de consolidação.
Com relação à evolução dos programas ambientais no período, merecem ser destacados
os seguintes aspectos:
•

O Programa de Monitoramento da Sismicidade (10.1) teve continuidade, com o
funcionamento das três estações sismológicas, transmissão automática de dados e
tratamento e consolidação das informações. O 21º RC não apresentará um relatório
específico deste programa, pois esta obrigação foi dispensada pelo Parecer Técnico
185/2020-COHID/CGTEF/DILIC. Apesar disto, o relatório anual de consolidação
continua a ser elaborado e pode apresentado, caso solicitado.
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O Parecer Técnico 193/2021-COHID/CGTEF/DILIC, de 29/10/2021, apesar de
confirmar que não existe necessidade de apresentação de relatórios periódicos ao
IBAMA, resgatou algumas pendências relacionada pelo Parecer Técnico 185/2020COHID/CGTEF/DILIC.
No 21º RC foi apresentado o documento “Esclarecimentos Técnicos aos
Questionamentos Apresentados pelo IBAMA para o Programa de Monitoramento da
Sismicidade (PBA 10.1) no Parecer Técnico Nº 193/2021-COHID/CGTEF/DILIC
(SEI 11178575) – NE-PR-SSA-2022-0070-0-NT”. Neste relatório foi apresentado
um quadro com os esclarecimentos solicitados no referido parecer. Esses
esclarecimentos são resumidos a seguir:
(1)
Qual estação de fato não esteve funcionado (BM01 ou BM02) e em qual
período?
As 3 estações sismológicas tiveram o funcionamento prejudicado por
vandalismo e roubo, mas em períodos diferentes, desde agosto de 2016 até o 2º
semestre de 2019. No entanto, para fins de atendimento do programa, sempre foi
possível manter a estação BM02 em funcionamento e a complementação das
informações com os dados das estações sismológicas PRPB e PUC4, localizadas
nas cidades de Parauapebas e Tucuruí, respectivamente.
(2)
Qual justificativa para atribuição à população a responsabilidade de
“identificar” (relatar) SIR ou de eventos locais na F[ii] (fase de operação)?
O monitoramento sismológico foi continuado com o levantamento e tratamento
das informações da rede de instrumentação e consolidação de relatórios. No
entanto, a NE informou que as reuniões de esclarecimento com população sobre
esse assunto seriam realizadas apenas se fossem registrados sismos induzidos ou
houvesse solicitação da população.
(3)
Qual justificativa para se manter ausente relatórios de acompanhamento
das variações dos Nas nos RX (Reservatório Xingu) e RI (Reservatório
Intermediário)?
A NE informou que esse acompanhamento não estava previsto originalmente no
escopo de programa. No entanto, as informações das variações de nível do
reservatório foram fornecidas para o Observatório Sismológico e não foi
verificada correlação com os eventos sísmicos detectados pela rede sismográfica
instalada.
(4)
Resolver problemas identificados com a configuração nas planilhas
eletrônicas.
O Anexo 01 dos “Esclarecimentos” apresentou as planilhas de dados atualizada.
No entanto, não foram esclarecidas quais as alterações ou complementações
foram realizadas para atender aos problemas identificados na planilha pelo
IBAMA no PT 185/2020-COHID/CGTEF/DILIC.
•

O Projeto de Acompanhamento dos Direitos Minerários (10.2.1) deu
continuidade ao acompanhamento dos processos minerários junto a ANM, sendo
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que as informações coletadas em 2021 foram consolidadas em relatório específico
para o 21º RC. O projeto contempla o acompanhamento dos processos minerários
que se sobrepõem aos limites do bloqueio provisório obtido junto à ANM ainda
durante a construção e o acompanhamento do processo administrativo de
transformação do bloqueio provisório em bloqueio definitivo. Os limites do
bloqueio provisório e definitivo não são iguais, sendo que o presente projeto deverá
ser redirecionado quando finalmente houver um bloqueio definitivo reconhecido
pela ANM. Ainda com relação ao 20º RC, merece ser destacado que a NE solicitou
o encerramento do Projeto de Monitoramento da Atividade Garimpeira (14.1.1) e a
transferência das suas atividades para o Projeto de Acompanhamento dos Direitos
Minerários.
O Parecer Técnico 185/2020-COHID/CGTEF/DILIC, de 17/12/2020, analisou as
informações do Programa 10.2 (Monitoramento das Atividades das Atividades
Minerárias) apresentadas no 17º RC e deu continuidade à série de observações
apresentadas anteriormente no PT 109/2019. O parecer faz uma análise das
planilhas e mapas apresentados e das análises apresentadas no RC. Por fim, são
apresentados os seguintes comentários e recomendações:
(1) A planilha de dados com o detalhamento dos processos minerários em
monitoramento ainda não está em formato adequado.
(2) Existem divergências entre os mapas apresentados e as informações
levantadas pelo IBAMA em vistoria realizada em outubro/2019 quanto a
inatividade de garimpos na região da Volta Grande do Xingu. Segundo o
IBAMA, existem garimpos em atividade na região, ao contrário do
apresentado no Mapa Contendo os Projetos Ambientais/Bloqueio
Definitivo.
Em relação aos dois comentários/recomendações do parecer, no 20º RC, foram
apresentadas as seguintes explicações:
(1) Foi elaborada uma planilha de dados (quadro) com a lista de todos os
processos minerários que foram ou ainda estão sendo acompanhados no
âmbito do presente Projeto contemplando o histórico de cada um deles por
semestre, em consonância com a sugestão apresentada pelo próprio órgão
ambiental no Parecer 109/2019.
(2) O acompanhamento da atividade garimpeira é realizado no âmbito do
Projeto de Monitoramento da Atividade Garimpeira (14.1.1), incluindo a
avaliação de possíveis impactos relacionados à ocorrência de plumas de
sedimentos devido às atividades garimpeiras.
O mesmo parecer conclui, também, que, em função da ausência de manifestação da
ANM ao Ofício 676/2020/COHID até o momento, não foi avaliado o status de
atendimento do programa, devendo o mesmo ser mantido “Em Execução”. Caberá à
NE manter o IBAMA informado sobre as negociações em curso. A NE realiza
reuniões periódicas com a direção da ANM (Brasília e Belém), sendo que a última
foi realizada em 06/07/2021, objetivando reiterar a solicitação de celeridade para
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análise dos processos interferentes e anteriores à data do bloqueio provisório, assim
como a atualização da situação dos processos minerários sujeitos a possíveis
acordos indenizatórios.
O Parecer Técnico 193/2021-COHID/CGTEF/DILIC, de 29/10/2021, resgatou
pendências remanescentes do Parecer Técnico 185/2020-COHID/CGTEF/DILIC
que permanecem aguardando atendimento, especialmente com relação as formas de
apresentações das informações recolhidas junto a ANM, a não realização de acordo
indenizatórios e a falta de informações sobre a atividade garimpeira atual na Volta
Grande do Xingu. O PT 193/2021 relaciona as seguintes pendências:
(3) Mantem-se algumas pendências a serem sanadas pela NESA.
(4) Aguardando de manifestação da ANM para avaliação e conclusão das ações
indenizatórias.
No 21º RC foram atualizadas as informações referentes ao acompanhamento da
atualização e andamentos processo minerários, transformação do bloqueio provisório
em definitivo e realização de acordos com os titulares dos processos minerários. Com
relação às 3 atividades, merecem ser destacadas os seguintes:
•

•

•

O acompanhamento do andamento dos processos minerários no contexto da ANM é
dinâmico, sendo que em cada período ocorre o cadastramento de novos processos e
o encerramento de outros por motivos variados. Durante todo o período monitorado,
foram inseridos e excluídos diversos processos, sendo que o total de processos
minerários que estão ou estiveram contemplados no âmbito do PBA 10.2.1 é de 249.
A apresentação dos dados em planilhas apresenta dificuldades especialmente pelo
caráter dinâmico das informações e as várias interpretações e análises possíveis. A
NE apresentou no 21º RC as informações organizadas nas seguintes planilhas e
mapas:
− Histórico dos Processos Minerários Interferentes com Poligonal de Bloqueio
Provisório até 31/12/2021
− Quadro de Acompanhamento dos Processos Minerários Interferentes com
Poligonal de Bloqueio Provisório até 31/12/2021
− Mapa dos Processos Minerários Interferentes com a Poligonal de Bloqueio
Provisório – em 31/12/2021
− Lista dos Processos Minerários Interferentes com a Poligonal de Bloqueio
Definitivo até 31/12/2020
− Mapa dos Processos Minerários da Poligonal de Bloqueio Definitivo – em
31/12/2021
− Processos Minerários sujeitos a Acordos Indenizatórios
− Quadro dos Processos Minerários Analisados pela ANM
A Figura 7.0.a resume a distribuição dos processos minerários por natureza no
período de 31/12/2015 (enchimento dos reservatórios) a 31/12/2021.
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Figura 7.0.a
Quadro Comparativo de Distribuição dos Processos Minerários entre períodos de
monitoramento (31/12/2015 e 31/12/2021) – retirado do 21º RC

•

A NE tem procurado manter uma rotina de contatos com a ANM em Brasília e
Belém, tendo sido solicitado à ANM uma avaliação mais efetiva e consolidada no
andamento dos 19 (dezenove) processos minerários que representam riscos
indenizatórios, sendo que 15 (quinze) são requerimentos de direitos minerários
pendentes de conclusão e quatro aguardam estudos de prorrogação ou de relatório.
No entanto, com relação à definição do bloqueio definitivo de processos minerários
não existem informações de avanço.

•

Com relação à ação indenizatória promovida pela ASSARRIXI, ressalta-se que a
Norte Energia vem cumprindo com o acordo firmado entre as partes, conforme
preconizado na ação ordinária 0006466-43.2014.8.14.005, no qual auxiliou na
formação da Cooperativa (COOPARXING), bem como oferece suporte técnico no
licenciamento das áreas para extração de areia e cascalho, incluindo as licenças
ambientais no âmbito municipal e estadual, além da elaboração do projeto
conceitual de um porto, o qual contemplará arrimo, rampa e espaço para
armazenamento da areia e cascalho, sendo todo o processo acompanhado e
previamente aprovado pelos membros da Cooperativa.

•

O Projeto de Monitoramento da Atividade Garimpeira (14.1.1) deu
continuidade, no 21º RC, à apresentação do acompanhamento dos processos
minerários e aos resultados do monitoramento de atividades em campo. Os
principais aspectos apresentados no relatório são os seguintes:

•

Segundo informado, em 31/12/2021 continuam existindo 49 processos em várias
situações de evolução, sendo 45% são de interesse da Belo Sun Mineração. A
Figura 7.0.b apresenta a evolução dos quantitativos de processos minerários em
relação aos respectivos estágios.
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Figura 7.0.b
Quantidade de Processos e Respectivas Fases nos períodos referentes ao primeiro
semestre de 2021 e segundo semestre de 2021 (retirado do 21º RC)

•

O monitoramento de atividades em campo foi realizado em março, outubro e
novembro de 2021 e verificou a situação atual das áreas de garimpo tradicional
existentes na região do TVR, especificamente entre a Usina de Pimental e a
Cachoeira do Jericoá,

•

O monitoramento de atividade por meio de entrevistas presenciais e visitas de
campo com representantes das comunidades monitoradas foi realizado em
29/11/2021 de 2021. Os resultados são apresentados a seguir, uma vez que não
estavam disponíveis quando da missão de monitoramento anterior:
− Garimpo São Francisco: Não foi estabelecido qualquer tipo de contato com a
comunidade de índios não aldeados. No entanto a área que, anteriormente,
era utilizada como garimpo foi visitada, sendo evidenciado que não existe
nenhuma atividade garimpeira no local.
− Garimpo Ouro Verde: Atividades paralisadas.
− Garimpo da Ressaca: Na entrevista foi informado que as atividades ocorrem
em ritmo lento e apenas de maneira artesanal. A equipe de NE não teve
acesso ao local, mas foram observados indícios de atividade com máquinas
pesadas.
− Garimpo do Galo: Atividades de pouco intensidade em pilhas de rejeito
antigas. As mineralizações primárias estão em locais de difícil acesso e que
exigem o uso de maquinário pesado, o que não é viável no momento.
− Garimpo do Itatá: Foi evidenciada a ocorrência de atividades garimpeiras nas
margens do Igarapé Itatá, incluindo a presença de embarcações e grande
quantidade de combustível.

•

A vistoria embarcada realizada em outubro de 2021, por sua vez, mostrou que:
− As estruturas e peças associadas às antigas balsas ou dragas que atuavam na
região antes de 2013 permanecem com situação inalterada. Ou seja, os
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equipamentos ou restos de equipamentos continuam sem utilização ou
abandonados.
− Não foram encontrados equipamentos (dragas e balsas) em atividade no
trecho de rio vistoriado.
•

Em 14/07/2021 e 16/12/2021 foram identificadas ações ilegais de garimpo na região
do TVR pela área de Segurança Corporativa da NE; os locais apontados são nas
proximidades dá região onde está instalada a Belo Sun Mineração, em julho de
2021, e a montante da Foz do Rio Bacajaí, próxima da Cachoeira do Landi, limite
das terras indígenas do Araras da Volta Grande do Xingu, e a 13,5 km da Aldeia
Terrawãngã, todas em dezembro de 2021. As ocorrências foram informadas
formalmente aos órgãos de fiscalização em Altamira, Belém e Brasília.

•

O Parecer Técnico 16/2022-COHID/CGTEF/DILIC analisou as informações
fornecidas pela NE nos 19º e 20º RC; o parecer resumiu as informações referentes
ao acompanhamento de processos minerários, os resultados das vistorias e
acompanhamentos realizados entre o barramento Pimental e a Cachoeira do Jericoá
(embarcada), a jusante da Cachoeira do Jericoá (acompanhamento de processos na
ANM), nos garimpos antigos da Ressaca, do Galo e outros (vistoria e contatos com
representantes) e na região da Belo Sun Mineração (acompanhamento de processos
e de mídia). Além disto, foram verificados os eventuais impactos da atividade
garimpeira atual por meio do cruzamento de informações do monitoramento da
qualidade da água e da ictiofauna. O parecer conclui pela continuidade do projeto,
uma vez que o monitoramento da atividade garimpeira tem significativa importância
para análise da dinâmica socioeconômica na Volta Grande do Xingu, e por que
desde o fim de 2020 têm sido encontrados equipamentos atuando ilegalmente na
garimpagem por meio da dragagem do Rio Xingu.

•

De janeiro a março de 2022 foi realizada vistoria de campo (março) conforme
previsto no projeto, mas as informações ainda não estão consolidadas. Não foram
encontradas novas atividades ilegais de garimpo nas áreas vistoriadas.

•

No âmbito do Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas
Marginais e Processos Erosivos (10.3) foram realizadas as campanhas mensais de
janeiro, fevereiro e março de 2022 e elaborado o relatório de consolidação de
informações para o 21º RC.
Conforme já havia sido informado na 32ª missão, foi decidida a execução de 5 obras
de recuperação e estabilização em feições erosivas de margens em pontos de alerta
indicados pelo IBAMA no Ofício 490/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA. No
19º RC foi confirmada a intenção de recuperar 4 pontos no Reservatório do Xingu
(RX) (R53, Ponto PALHAL 2/R55, R57 e R60) e 1 ponto no TVR (R50), logo a
jusante da Barragem de Pimental. Foram realizados os levantamentos fotográficos,
topográficos, topobatimétricos, estabelecidas ações a serem implementadas ao longo
do ano de 2021, elaboração de um croqui esquemático proposto para proteção dos
taludes nos pontos localizados no RX, preparação do solo e plantio de mudas em
dois pontos críticos localizados no RX (R57 e R60). O Plano de Ação para a
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recuperação destas feições de erosão, prometido para o 19º RC, não foi apresentado,
apenas relatando-se as ações realizadas. Além disto, foi apresentada uma relação
com outros 30 pontos para os quais já foram definidas medidas de estabilização,
recuperação e/ou proteção, a maior parte relacionada com áreas modificadas durante
as obras e que estavam inseridas no PRAD.
No 20º RC foram apresentados os Projetos Básico e Executivo de Proteção e
Revestimento vegetal das Encostas Marginais, contemplando os pontos R53, R55,
R57 e R60, com técnicas de Engenharia Natural, que valorizam o uso de materiais
construtivos locais especialmente quanto ao material vegetal, constituído por
espécies autóctones, que, além de solução técnica, representem uma adequação
ambiental e estética condizente às necessidades diagnosticadas. Para o ponto R50 foi
apresentado o Projeto Executivo de Proteção e Reforço de Taludes Através de
Enrocamento de Rochas (RIP-RAP) e Dique. Todos os projetos apresentam a
descrição dos métodos construtivos, plantas, perfis e detalhes, listas de materiais e
previsão de plantios para proteção superficial, cobertura e diversidade.
O Parecer Técnico 62/2021-COHID/CGTEF/DILIC analisou este Programa 10.3,
mais especificamente as informações fornecidas no 17º RC (dados de 2019) e
indicou a necessidade de integração com os Projetos de Monitoramento
Hidrossedimentológico e da Dinâmica das Águas Subterrâneas e o Programa de
Monitoramento do Microclima Local, inclusive sugerindo a necessidade de sanções
administrativas em razão da NE não ter atendido a recomendação anterior do
IBAMA de avaliar o potencial erosivo no TVR, especificamente os efeitos erosivos
junto à estação Foz do Bacajá. O parecer retoma, ainda, críticas quanto à
insuficiência ou incoerência de informações registradas em campo (terminologia
inadequada, registros fotográficos duvidosos, problemas no preenchimento do banco
de dados/planilhas e outros) e da aparente descontinuidade de métodos de
monitoramento utilizados, especialmente no que diz respeito aos medidores verticais
e horizontais que deveriam servir de referência para quantificar a evolução das
feições de erosão.
O 19º RC, especificamente no que diz respeito ao Programa 10.3, não havia se
atentado para o atendimento das recomendações, alertas e críticas dos PT 109/2019
e 62/2021. No entanto, o 20º RC deu especial atenção para discussão dos pareceres,
tendo sido apresentado um quadro de Atendimento e/ou Resposta aos Pareceres
(Seção 10.3.4), a análise integrada com dados e resultados do Programa de
Monitoramento do Microclima Local, do Projeto de Monitoramento
Hidrossedimentológico e do Projeto de Monitoramento Limnológico e de Qualidade
da Água Superficial (Seção 10.3.5.3) e a CE 0316/2021-SSAI, que discutiu as
observações do PT Técnico 62/2021.
Para o ano de 2022 está prevista a continuidade da recomposição vegetal das áreas
com maior criticidade, sendo que em alguns locais específicos, ocorrerá intervenção
de engenharia de acordo com o cronograma de recuperação de feições de erosão (4
projetos de engenharia natural e 1 projeto de proteção e reforço de talude).
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O Parecer Técnico 126/2020-COHID/CGTEF/DILIC, de 14/08/2020, analisou as
informações do Programa 11.1 (Monitoramento Hidráulico, Hidrológico e
Hidrossedimentológico) apresentadas no 17º RC e deu continuidade à série de
observações apresentadas no Parecer Técnico 34/2019-COHID/CGTEF/DILIC. O
parecer seguiu numa linha de análise muito crítica à execução do programa,
incluindo a forma de aquisição dos dados no campo, a gestão, formatação e
alimentação do Banco de Dados, as inconsistências dos Bancos de Dados de outros
programas e/ou projetos e as análises apresentadas. O principal problema apontado
no parecer são as “Falhas nos procedimentos em campo observadas, principalmente
na F[i], levou à apresentação de dados incompletos e divergentes (mesmo
incompatíveis), usados de forma aleatória pelos projetos SEM critérios técnicos
comuns entre as equipes, dando indícios de AUSÊNCIA de gestão dos dados
coletados”. Ainda conforme o parecer, esse problema resultou na impossibilidade de
uma análise realmente robusta sobre os impactos ambientais da instalação do TVR
na Volta Grande do Xingu e prejudica a análise cumulativa e sinérgica dos impactos
da alteração hidrodinâmica do TVR, incluindo a execução do Plano de
Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu (PGIVGX).
Nos 19º e 20º RC foi dada continuidade à apresentação das informações obtidas ao
longo do ano de 2020 e, quando pertinente, a reavaliação das informações obtidas
nos anos anteriores em relação aos Projetos de Monitoramento
Hidrossedimentológico (11.1.1), de Monitoramento de Níveis e Vazões (11.1.2), de
Monitoramento da Largura, Profundidade e Velocidade em Seções do TVR (11.1.3).
O Parecer Técnico 62/2021, de 14/04/2021, analisou as informações contidas nos
17º e 18º RC do Programa 10.3 em complemento à análise integrada do Projeto
11.1.1. O referido parecer resgatou várias observações dos pareceres mais antigos,
especialmente a necessidade esclarecer a situação da implantação da instrumentação
para controle de pontos críticos e esclarecimento e aprimoramento dos registros
fotográficos dos pontos de controle quanto à abrangência temporal e pontos de
referência para comparações. Além disto, foi solicitado que o próximo RC apresente
(1) croquis dos pontos de inspeção com levantamento prévio ao monitoramento,
indicando posição das estacas, metodologia de avaliação adotada e resultados
parciais adquiridos até o momento; (2) relatório sobre formações de onda nos
reservatórios do empreendimento com vetorização da velocidade, direção/sentido
das correntes com base nos dados de vento do Programa de Monitoramento do
Microclima Local; e (3) que a NE fosse autuada por não tratar das questões
envolvendo a erosão e/ou transporte de sedimentos na região da foz do Rio Bacajá.
Em resposta, a NE enviou ao IBAMA a Carta CE 0316/2021-SSAI, de 30/04/2021,
tratando ponto a ponto as observações do PT 62/2021, apresentado novas
informações e ressaltando as recomendações que passarão a ser tratados nos
próximos RC.
No 20º RC, uma vez que não houve discussão dos dados coletados entre no 1º
semestre de 2021, houve a preocupação de apresentar de maneira sistemática os
esclarecimentos e providências decorrentes, especialmente, das observações e
críticas do PT 62/2021.
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No 4º Seminário sobre as Condicionantes da LO e as Ações do PBA, realizado em
junho de 2021, essas críticas foram renovadas; a NE apresentou os esclarecimentos
apresentados no 20º RC e comprometeu-se com o aprimoramento do banco de
dados.
As ações de compilação, análise e consistência dos dados brutos das campanhas
mensais de medição de vazão e de análise de sedimentos do Projeto de
Monitoramento Hidrossedimentológico estão sendo realizada conforme previsto.
Entre novembro e dezembro de 2021 foram realizados os levantamentos
topobatimétricos nos igarapés de Altamira e os levantamentos hipsométricos das
praias de desovas do Tabuleiro do Embaubal, sendo que os dados gerados a partir
desses levantamentos estão sendo processados e analisados para incorporação ao 21º
RC.
O Parecer Técnico 193/2021-COHID/CGTEF/DILIC, de 29/10/2021, resgatou e
atualizou as observações do Parecer Técnico 126/2020-COHID/CGTEF/DILIC.
Apesar de a NE ter reapresentado o Banco de Dados, complementado as análises e
fornecido vários esclarecimentos no 19º e 20º RC, o PT considerou que persistem
vários problemas de apresentação e tratamento das informações obtidas em campo,
de aplicação de metodologias de análise das informações e da falta de comentários
específicos. Merecer ser destacado que o PT apontou indícios de infração ambiental,
uma vez que o período de ocorrência de vazão afluente ao Reservatório do Xingu
abaixo das previstas pelo Hidrograma de Consenso B em períodos de estiagem, foi
inferior ao período de baixa defluência no TVR, mostrando que maior parte das
vezes uma fração da vazão afluente ficou retidas por outros motivos. A vazão no
TVR também esteve abaixo do mínimo na cheia de 2021, sem justificativas.
No 21º RC foi adotada a estrutura usual do programa, sendo atualizadas as séries
históricas com os dados de 2021. Além disto, foi apresentado um quadro com
respostas e esclarecimentos das observações dos PT 126/2020 e 193/2021COHID/CGTEF/DILIC e o encarte “2.15 – PROJETO DE MONITORAMENTO
HIDROSSEDIMENTOLÓGICO NA REGIÃO DOS BANCOS DE AREIA, RIA
DO XINGU (COND. 2.15 DA LO)”, conforme havia sido solicitado pelo IBAMA.
As atividades do Projeto de Monitoramento de Níveis e Vazões e do Projeto de
Monitoramento da Largura, Profundidade e Velocidade em Seções do TVR, durante
o período de janeiro a março de 2022, compreenderam os levantamentos e
campanhas de campo, sendo que as ações de compilação, análise e consistência dos
dados brutos das campanhas estão sendo realizada conforme previsto e serão
inseridas no 22º RC.
•

O Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas (11.3), nas vertentes de
monitoramento da dinâmica e da qualidade, foi continuado no período de janeiro a
março de 2022 com a realização de leituras de nível quinzenais ou trimestrais
(janeiro), de acordo com a localização e finalidade do poço, e coletas trimestrais
(janeiro) para análises laboratoriais, compilação e tratamento de informações.
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As informações e resultados obtidos ao longo do ano de 2021 foram consolidados,
em conjunto com as informações dos anos anteriores, no 21º RC de março de 2022.
Neste relatório foi apresentado também um quadro com respostas/esclarecimentos
para o Parecer Técnico 193/2021-COHID/CGTEF/DILIC, incluindo o detalhamento
do modelo hidrogeológico conceitual para cidade de Altamira.
O Parecer Técnico 193/2021-COHID/CGTEF/DILIC, de 28/10/2021, analisou as
informações apresentadas no 17º, 18º e 19º RC e atualizou as observações do
Parecer Técnico 54/2019-COHID/CGTEF/DILIC, que era até aquele momento a
última avaliação dos projetos por parte do IBAMA.
Com relação ao projeto de monitoramento da dinâmica, o PT 193/2021 comparou as
informações apresentadas nos RCs analisados e apontou algumas inconsistências
entre as informações dos relatórios, mapas e planilhas de dados de campo. Além
disto, apresentou (1) análises simplificadas para Área Urbana de Altamira,
Reservatório Xingu, TVR, Reservatório Intermediário e Igarapés Interceptados
pelos Diques, considerando apenas os poços mais relevantes que fazem parte do
monitoramento; (2) críticas ao Modelo Hidrogeológico Conceitual que seria apenas
uma ilustração e não um modelo conceitual adequado; e (3) críticas aos mapas
potenciométricos apresentados. No 21º RC a NE esforçou-se em apresentar
esclarecimentos para todas as questões apontadas, incluindo a correção planilhas e
de arquivos georreferenciados, a reanálise de planilhas e gráficos e de situações
particulares de relações entre poços, entre aquíferos e superfícies potenciométricas.
Por outro lado, o detalhamento do Modelo Hidrogeológico Conceitual, apesar da
apresentação mais amigável e de informações adicionais de parâmetros
hidrodinâmicos (condutividade hidráulica, transmissividade e coeficiente de
armazenamento), não considerou todas as recomendações do IBAMA,
especialmente com relação às referências geográficas, escalas e poços.
Por outro lado, quanto ao projeto de monitoramento da qualidade da água, no novo
PT foram apontadas outras inconsistências do Banco de Dados, discutidos os
parâmetros não conformes dos laudos analisados e as variações nos tipos de água
obtidas em cada região. No 21º RC a NE também se esforçou em apresentar
esclarecimentos para todas as questões apontadas, incluindo parâmetros com
resultados muito discrepantes, não realização de amostragem em alguns poços e
períodos e complementação das interpretações dos resultados analíticos. No entanto,
os esclarecimentos fornecidos para problemas metodológicos de amostragem, prazo
de processamento de amostras e acreditação do laboratório de análises podem ser
considerados frágeis e implicar na necessidade de novos esclarecimentos ou
modificações no projeto.
Ainda com relação ao Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas (11.3),
no 21º RC foram apresentadas listas fundamentadas de poço/piezômetros/cacimbas
e de parâmetros de análise químicas a serem descontinuados no monitoramento. Foi
solicitada a validação do IBAMA para a interrupção destas atividades.
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No 19º RC foi apresentada a consolidação das informações recolhidas no Programa
de Monitoramento do Microclima Local (11.5) para o período de novembro de
2019 a dezembro de 2020. Como já vinha sendo realizado, foram apresentados
dados de precipitação pluviométrica, temperatura do ar, umidade relativa do ar,
direção e velocidade do vento, pressão barométrica e evaporação; além disto, foi
dada especial atenção para análise e a consistência dos dados obtidos no
monitoramento climatológico a partir de julho de 2012 até o mês de dezembro de
2020, com apresentação gráfica da distribuição dos principais parâmetros
meteorológicos obtidos por meio de observações diárias de leituristas e pelas
plataformas de coleta de dados (PCD). O programa vem sendo acompanhado e
criticado pela DILIC/IBAMA por meio de pareceres técnicos; os últimos pareceres
que analisaram o programa foram os Pareceres Técnicos 109/2019COHID/CGTEF/DILIC e 164/2020-COHID/CGTEF/DILIC. Algumas das críticas
destes pareceres são: ausência de análise de alguns dos parâmetros monitorados,
falta de análise integrada dos vários parâmetros monitorados e falta de padronização
e tratamento dos dados encaminhados via planilha eletrônica denominada de “Banco
de Dados”. Além disto, foi apontada a necessidade de integração com outro dos
programas, como os Programas 10.3 e o 11.1.
No 20º RC, uma vez que não houve discussão dos dados coletados entre no 1º
semestre de 2021, houve a preocupação de apresentar de maneira sistemática os
esclarecimentos e providências decorrentes, especialmente, das observações e
críticas do PT 164/2020-COHID/CGTEF/DILIC.
No dia 01/10/2021 foi assinado Acordo de Cooperação Técnica-ACT nº D02 entre
Instituto Nacional de Meteorologia – INMET e Norte Energia S.A., para a operação
contínua e manutenção da estação climatológica principal e a operação contínua e
manutenção de uma estação meteorológica automática em Altamira/PA.
Entre os meses de janeiro a março de 2022, os monitoramentos climatológicos
afetos ao PBA 11.5 foram realizados conforme previsto no cronograma do referido
PBA.
O Parecer Técnico 193/2021-COHID/CGTEF/DILIC, de 28/10/2021, analisou as
informações do 19º RC tomando como partida as observações do PT 164/2020.
Foram comparadas das informações fornecidas no 17º e 19º RC, os dados
apresentados para as 3 estações climatológicas (Altamira/INMET, BM-SP e BM-BR
230) e para os períodos de enchente, cheia, vazante e seca. A análise apontou uma
série de inconsistências, falhas de registro e de tratamento das informações, sendo
relacionada uma série extensa de informações faltantes, conforme segue
reproduzida:
− Ausência de BD unificado conforme solicitado pelo Ibama, dados deficientes,
discrepância de resultados e ausência de níveis de aceitabilidade;
− Resultados alterados sem justificativa clara e consistente em relação aos
anteriores, cabendo registro em documento oficial por parte da NE de que as
planilhas anteriores devem ser DESCONSIDERADAS pelo Ibama.
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Além disso, o parecer manifestou-se contra o encerramento do programa.
No 21º RC foi apresentado, a exemplo dos demais programas do meio físico, um quadro
com esclarecimentos para os apontamentos do PT 193/2021; neste quadro fica evidente
que as dúvidas sobre as metodologias de coleta e análise decorrem de insuficiências nos
RC anteriores. Com as informações adicionais apresentadas espera-se que essas dúvidas
sejam sanadas ou, pelo menos, que os próximos relatórios contemplem as preocupações
expressas pelo IBAMA.
Conforme já vem sendo comentado para os vários programas e projetos, as observações
dos vários pareceres emitidos pelo IBAMA precisam de atenção redobrada, pois a
sequência de problemas apontados, sem as necessárias justificativas, saneamentos ou
contraposição de informações e análise, dificulta a renovação da LO, sujeita o
empreendimento às sanções ou, no mínimo, prejudica a quitação formal de requisitos a
serem atendidos no âmbito do licenciamento ambiental, por exemplo, com o
encerramento ou simplificação de programas e projeto.
Em relação ao Projeto de Monitoramento e Controle de Macrófitas Aquáticas, no
período de janeiro a março de 2022 foram realizadas as atividades de campo
programadas.
Segundo o 21º Relatório Consolidado, os resultados obtidos até outubro de 2021,
demonstram que os reservatórios da UHE Belo Monte apresentam poucos locais com
infestação crítica de macrófitas aquáticas, considerando-se a dimensão da área de
influência, os quais, em grande parte, apresentaram retração das áreas ocupadas pelos
estandes ou permanecem estáveis, sem evidência de expansão. No mês de janeiro de
2022 foi realizada a 43ª campanha de monitoramento. Dos 85 pontos visitados, 16
pontos apresentaram ausência de macrófitas aquáticas. 33 pontos apresentaram nível de
infestação levem 5 pontos apresentaram infestação grave e 1 ponto com infestação de
nível crítico. No último trimestre não ocorreu remoção de macrófitas na área do
empreendimento.
Para o Projeto de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água Superficial
também foram realizadas as atividades de campo previstas para o período de janeiro a
março de 2022. Ocorreu também o reforço amostral do monitoramento da qualidade da
água em alguns pontos no Trecho de Vazão Reduzida (TVR), previsto no âmbito do
TCA N° 03/2021 (Xingu+).
Os resultados das campanhas trimestrais realizadas até o presente momento demonstram
que a qualidade ambiental da área analisada, em geral, esteve adequada ao longo de
todo o monitoramento executado nas diferentes fases do empreendimento.
As oscilações da qualidade da água e do sedimento registrados na área estudada
estiveram associadas, principalmente, aos fatores ambientais de vazão e pluviosidade,
não sendo possível identificar um padrão que indicasse deterioração entre os anos
monitorados, como, por exemplo, um aumento de nutrientes (fósforo e nitrogênio) ou
um aumento de organismos indicativos de piora na qualidade do ambiente, como
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concentrações de E. coli, DBO ou de cianobactérias, entre outros, mesmo com a
formação dos reservatórios.
Meio Biótico
Na 37ª missão foi reportada a realização das atividades dos monitoramentos de flora e
fauna previstas para o 1º trimestre de 2022. Em março, foi emitido o 21º Relatório
Consolidado de Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes, o qual
apresentou resultados sobre os programas e projetos relacionados ao meio biótico.
Ainda não foram emitidos pareceres pelo IBAMA referentes aos dois últimos relatórios
consolidados (19° e 20°). Assim, permanecem sem resposta as solicitações feitas pela
Norte Energia de encerramento ou alteração de objetivos e metas para alguns projetos
do meio biótico, conforme proposto no 19° RC e reiterado no 21º RC.
Os resultados do Programa de Recomposição da Cobertura Vegetal da APP dos
Reservatórios serão apresentados posteriormente em relatório à parte. Na 37ª missão,
foi reportado que, em janeiro, foi dada continuidade às atividades de manutenção e o
monitoramento nos plantios de 2020/2021 e da avaliação da regeneração natural na APP
do RI para os plantios de 2021/2022. Em fevereiro e março, foi realizada a manutenção
e o monitoramento, para os plantios de 2017/2018 e 2019/2020 (nucleação e
enriquecimento). Além disso, foi executado o plantio na região dos igarapés em áreas de
terceiros.
Vegetação
No 1º trimestre de 2022, foram feitas as seguintes campanhas de monitoramento, tanto
nas florestas aluviais quanto nas formações pioneiras: fenologia (6ª, 7ª e 8ª campanhas
mensais no reforço amostral do Bacajá no TVR), medição do recuo do espelho d’água
(6ª, 7ª e 8ª campanhas mensais no reforço do Bacajá no TVR) e coleta de variáveis
ambientais (3ª campanha trimestral na Foz do Rio Bacajá).
A seguir, são resumidas as principais conclusões apresentadas no 21º RC dos projetos
de flora.
Monitoramento da Floresta de Terra Firme
Até o momento, este monitoramento não evidenciou redução significativa na riqueza e
diversidade das espécies arbóreas nas florestas de Terra Firme ou alterações
significativas de composição das comunidades florísticas. Em relação aos dados de
dinâmica, ocorreu um aumento geral das taxas de mortalidade, o que pode estar
relacionado às mudanças no nível do lençol freático, o principal impacto esperado para
os três compartimentos de análise do projeto (Reservatório Intermediário - RI,
Reservatório Xingu - RX e Trecho de Vazão Reduzida - TVR). Assim, até o momento,
não foram observados eventos maciços de mortalidade, mantendo-se as taxas de
mortalidade em patamares relativamente baixos (<15%).
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Para o 21º RC, foram utilizadas novas métricas de diversidade (filogenética e
funcional), que não apresentam alterações consideráveis para os três compartimentos
monitorados quando comparadas as etapas de implantação e de operação. A diversidade
filogenética apresentou valores altos e constantes no RI e TVR ou com ligeiro aumento
no RX, não sendo até o momento um indicador de impacto negativo do
empreendimento. A diversidade funcional apresentou crescimento ao longo do
monitoramento no RX e RI, e no TVR teve redução no último ano, justificada pelo
aumento na taxa de mortalidade no período 2018-2020; entretanto, ainda não é possível
atribuir este impacto ao empreendimento.
O 21º RC apresentou uma avaliação da possível influência entre diferentes fatores
abióticos (dados primários e secundários) e a fenologia das espécies monitoradas.
Foram detectadas correlações significativas entre o nível do lençol freático,
evapotranspiração e umidade relativa do ar com fenofases de algumas espécies
monitoradas.
Monitoramento da Floresta Aluvial
Os dados de riqueza, diversidade, estrutura e dinâmica indicam que as florestas aluviais
amostradas seguem seu processo natural de mudança sucessional, sem evidência de
ocorrência de colapso da diversidade e biomassa florestal em função dos impactos da
UHE Belo Monte. Os dados indicam que, até o momento, a estrutura horizontal da
floresta também se manteve, sem maiores alterações nos padrões de dominância das
espécies amostradas. Não foram observados eventos maciços de mortalidade, apesar de
ter ocorrido uma mortalidade mais acentuada entre 2017 e 2019 nos três
compartimentos, mantendo-se as taxas de mortalidade ainda em patamares
relativamente baixos (<5%) e a continuidade de indivíduos regenerantes, o que indica
que a floresta não está em senescência. Todas as áreas apresentam alto grau de
diversidade filogenética.
Foram detectadas correlações significativas entre algumas fenofases de seis espécies
monitoradas e fatores abióticos como umidade do ar, vazão, distância ao espelho
d’água, temperatura e evapotranspiração.
Monitoramento das Formações Pioneiras
Para o componente arbustivo-arbóreo, não foi evidenciada redução significativa na
riqueza, diversidade e composição de espécies. Até o momento, a estrutura horizontal
da vegetação se manteve sem maiores alterações nos padrões de dominância das
espécies. Em 2021, foi observado número baixo ou ausência de mortalidade. O ingresso
de indivíduos em todos os compartimentos e o incremento em área basal superior à
perda, podem indicar que a vegetação está se adaptando à nova condição de vazão. No
subcompartimento Paquiçamba do TVR, foi observado comportamento diferente aos
demais em relação à dinâmica vegetal, com números mais expressivos de indivíduos
mortos e ingressos. O número de eventos fenológicos reprodutivos foi expressivo no
pós-enchimento para os compartimentos estudados. A partir da análise da caracterização
dos eventos fenológicos das espécies monitoradas, observou-se uma correlação
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significativa entre as fenofases frutificação e umidade relativa do ar.
As alterações relacionadas ao barramento do rio Xingu não afetaram o ciclo biológico
das Podostemaceae. Os dados fenológicos indicam que os eventos relativos à
reprodução têm se mantido, estando sujeitos aos pulsos de inundação típicos da região
amazônica. Foram apresentados os resultados da primeira campanha do levantamento
fitossociológico.
Projeto de Destinação Madeireira
No ano de 2021, foi realizado o transporte de madeira serrada de castanheira (159,66
m³) para as 13 famílias realocadas no projeto ribeirinho. Nesse ano, não foi realizado
transporte de madeira em toras. Na 37ª missão, foi informado que, após o tratamento e
processo de secagem, permanece um total de 750 m³ à disposição para a recomposição
do modo de vida ribeirinha.
Segundo o 21º RC, atualmente ainda resta estocado em pátio um volume de 152.306 m³
(58% do total gerado), cujo maior quantitativo (46%) é composto por madeira branca.
Desse total estocado, segundo levantamento quali-quantitativo realizado em todos os
pátios e finalizado em maio de 2021, o volume que possui algum potencial de
aproveitamento perfaz apenas 3,5 mil m³, sendo o volume aproveitável para serraria de
1.195 m³, para produção de carvão de 2.097 m³ e o com potencial para produção de
cavacos, 210 m³. Segundo a Norte Energia, as alternativas para aproveitamento desse
material continuam em estudo.
O 21º RC faz as seguintes proposições para este projeto: 1) cancelamento da meta de
Operação do Processo de Destinação da Fitomassa Lenhosa, devido às dificuldades
encontradas durante o processo; 2) quanto à madeira em tora, solicitou-se anuência para
o encerramento das atividades da Serraria Ipê (comercial) e da Serraria Mogno (madeira
protegida), bem como para a conclusão da meta relacionada à operação das serrarias; 3)
reiterou-se a solicitação para o fornecimento na conta do CTF da Norte Energia dos
créditos de AUMPF, no volume de 1.350.998 m³, sendo esta solicitação embasada no
fato de que a recuperação ambiental imposta em condicionante do licenciamento pode
ser considerada “reposição florestal” para os fins necessários à retirada e
aproveitamento da madeira gerada na supressão.
Na 37ª missão, não foram reportadas as discussões feita no âmbito do grupo de trabalho
criado no final de 2021, constituído por colaboradores da Norte Energia de áreas
multidisciplinares, com o objetivo de traçar uma estratégia para destinação da madeira
proveniente da implantação da UHE Belo Monte que ainda se encontra em seus pátios.
Fauna terrestre
Os monitoramentos de fauna terrestre já abrangem 10 anos de estudo, sendo seis na
etapa de operação. A seguir, são resumidas as principais conclusões apresentadas no 21º
RC dos projetos de fauna terrestre.
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Monitoramento de Abelhas
Ao longo deste monitoramento, foram registradas algumas oscilações transitórias na
abundância, riqueza e nos índices bioindicadores, sendo estas oscilações geralmente
comuns aos diferentes módulos de amostragem. Com base nas informações levantadas,
é possível afirmar que não foram observadas evidências de impactos do
empreendimento sobre as comunidades de abelhas Euglossini nos módulos de
monitoramento. Dessa forma, a Norte Energia reiterou novamente no 21º RC a
solicitação de encerramento deste projeto.
Monitoramento da Herpetofauna
A análise dos dados acumulados ao longo deste monitoramento indica apenas discretas
alterações nas assembleias de anfíbios e répteis registradas nos sítios amostrais do
estudo, especialmente a abundância das espécies. Apesar de a maior parte das variações
não ser estatisticamente significativa, o monitoramento revela algumas alterações na
riqueza, abundância e diversidade das comunidades de herpetofauna entre as etapas do
empreendimento na maioria dos módulos atualmente monitorados. Embora esses grupos
tenham respondido de forma particular às alterações ambientais, nos módulos M2 (RX)
e M7 (RI) estes parâmetros ecológicos apresentaram uma tendência de redução para
ambos. A análise de similaridade indica apenas leves alterações na composição da
herpetofauna entre as etapas do empreendimento, exceto para as comunidades de répteis
do RI, onde se constatou uma diferença significativa na similaridade entre as etapas.
Respostas mais evidentes aos impactos foram observadas para as espécies indicadoras,
que apresentaram decréscimos na abundância ao longo do monitoramento, sendo essa
redução estatisticamente significativa para o lagarto Chatogekko amazonicus no TVR e
para o gênero de anuro Adenomera no RI, podendo ser indicativos das perturbações de
hábitats reprodutivos e alimentares que ocorreram nesses locais. Outras espécies
indicadoras apresentaram aumento na abundância, como Allobates spp. no módulo M2 e
Kentropyx no M3, ambos no RX.
Monitoramento de Avifauna
Até o momento, não se tem comprovação de alterações de comunidades de aves
terrestres devido à perda e alteração dos hábitats naturais prevista na etapa de operação.
Os resultados acerca da estrutura populacional (abundância e riqueza) nos módulos
atualmente amostrados e nos três compartimentos monitorados, bem como o confronto
dos índices obtidos entre as etapas do empreendimento, não apontaram variações com
significância estatística. Em termos de composição de espécies, as análises também
apontam semelhanças importantes para os três compartimentos entre as etapas do
empreendimento.
As espécies associadas a florestas aluviais, consideradas como indicadoras de qualidade
ambiental neste estudo, foram encontradas em baixa abundância nos módulos RAPELD
em ambas as etapas, diferentemente do que ocorre no Projeto de Monitoramento de
Aves Aquáticas e Semiaquáticas, o que leva a supor que as amostragens nos módulos
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não contemplam plenamente os habitats dessas espécies. Em relação às categorias de
sensibilidade das espécies, foi observada diferença significativa na abundância relativa
das espécies nas diferentes categorias e etapas de empreendimento, com uma
diminuição da abundância de espécies com alta sensibilidade.
Monitoramento de Mastofauna
Os resultados deste estudo indicam maiores médias de riqueza e abundância de
mamíferos terrestres de médio e grande porte na etapa de operação, o que possivelmente
está relacionado à própria dinâmica populacional das espécies, ao desmatamento e ao
uso ilegal de áreas no entorno dos módulos, assim como às mudanças ecológicas
provenientes das atividades de resgate e soltura de animais silvestres na fase de
supressão vegetal, seguido do enchimento dos reservatórios.
Em relação à perda de hábitats-chave para reprodução, alimentação/criação e refúgio da
fauna prevista para a etapa de operação, as análises de frequência de ocupação das
espécies nos transectos comprovaram mudanças nas abundâncias para algumas espécies
(aumento e diminuição). Esse resultado pode representar impactos diretos do
empreendimento; no entanto, consideram-se também outros fatores como: (i) a
diminuição de hábitats com possíveis implicações no aumento da densidade de espécies
restritas a ambientes florestais; (ii) a perda de ambientes de borda devido à formação
dos reservatórios, com redução da ocorrência de espécies típicas desses ambientes; e
(iii) influências antrópicas diretas, como a pressão de caça.
Em relação às espécies indicadoras (de boa qualidade de hábitats e de hábitats abertos),
quase todas tiveram aumento de abundância na etapa de operação. Cabe destacar o
aumento de abundância da espécie generalista Saimiri ustus, que praticamente triplicou
sua quantidade relativa de registro na etapa de operação, correspondendo ao esperado
para a espécie diante das alterações ambientais de caráter histórico presentes na área de
estudo.
Monitoramento de Quirópteros
Os resultados indicam que a assembleia de morcegos típicos de pedrais permaneceu
estável, tanto em riqueza quanto em abundância das espécies mais comuns. Os pedrais
ripários são ambientes importantes para reprodução de 10 espécies monitoradas. Salvo
os pedrais que ficaram permanentemente submersos com a formação do RX, outros
pedrais monitorados nesse compartimento se mantêm totalmente funcionais como sítios
reprodutivos de morcegos. A análise comparativa da riqueza, composição e abundância
das assembleias de morcegos para os três pedrais que foram monitorados em ambas as
etapas do empreendimento indicou que, a partir da 16ª campanha (2019), o pedral Barra
do Vento passou a apresentar diferença significativa na estruturação, sendo Peropteryx
spp. quem mais contribuiu para esse resultado.
A partir da 14ª campanha de campo, os resultados apontam clara relação entre uma
maior abundância e frequência de uso dos pedrais na estação seca, como período
reprodutivo da maioria das espécies. Além disso, alguns pedrais parecem ser
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preferencialmente escolhidos por determinadas espécies como sítios reprodutivos.
Nesse sentido, é preciso entender se as alterações na dinâmica de disponibilidade de
pedrais nas diferentes estações, com mais pedrais disponíveis no TVR mesmo durante a
época chuvosa, pode provocar alterações na fenologia reprodutiva das espécies.
Fauna semiaquática e aquática
No último trimestre (janeiro a março 2022), foram realizadas as atividades de campo
previstas nos monitoramentos dos projetos que compõe o Programa de Conservação da
Fauna Aquática e o Programa de Conservação da Ictiofauna de acordo com o PBA e
as recomendações do IBAMA. No período avaliado ocorreu também o reforço amostral
do monitoramento de fauna na foz do rio Bacajá, previsto no âmbito do TCA N°
03/2021 (Xingu+).
Projeto de Monitoramento de Mamíferos Aquáticos e Semiaquáticos
Segundo relatado no 21º Relatório Consolidado, após dez ciclos hidrológicos completos
de monitoramento de mustelídeos e cetáceos foram detectadas alterações
comportamentais e ecológicas para as espécies monitoradas (Pteronura brasiliensis,
Lontra longicaudis e Inia geoffrensis). Os processos associados ao impacto identificado
para os mustelídeos do RX e do TVR são, a perda ou modificação do uso do habitat e
afugentamento da fauna. Durante a reunião a equipe da NE informou que foi feito um
registro através de câmera de um grupo, composto por cinco indivíduos de ariranha (P.
brasiliensis) no Reservatório Intermediário (RI). Para o boto-vermelho (Inia
geoffrensis), nos últimos quatro anos houve redução na densidade. Com relação ao
padrão da composição etária do boto vermelho, não existe evidências de variação
significativa na proporção de adulto, juvenis e filhotes da população entre as diferentes
fases do empreendimento.
Projeto de Monitoramento da Avifauna Aquática
Os resultados apontam que ainda não foram observadas variações significativas para os
indicadores riqueza e abundância de aves aquáticas entre as etapas do empreendimento,
padrão também observado para as espécies bioindicadoras. Infere-se até o momento que
as alterações ambientais decorrentes da inserção do empreendimento não promoveram
alteração de comunidades avifaunísticas devido à perda e alteração dos hábitats naturais.
Além disso, não foram registados indícios de perda de indivíduos da avifauna aquática e
semiaquática por caça, e não foram registradas alterações decorrentes do aumento
nessas populações.
Projeto de Monitoramento de Crocodilianos
Durante as campanhas de monitoramento foram registradas redução estatisticamente
significativa na densidade e na abundância de jacarés entre a etapa de Instalação e
Operação e uma tendência gradativa de decréscimo da densidade média e abundância
em função do tempo. O processo de colonização do Reservatório Intermediário vem
ocorrendo pela ocupação da espécie C. crocodilus detectada por meio do
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monitoramento. Embora tenha sido observado o aumento no número de indivíduos
adultos, essas populações alóctones de C. crocodilos ainda estão se estabelecendo.
Provavelmente os ninhos de P. trigonatus encontrados nessa área são de indivíduos
residentes desde a etapa de instalação.
Projeto Pesquisa sobre Ecologia de Quelônios
Os resultados do monitoramento têm evidenciado que as três espécies-alvo do programa
têm se mantido com populações estabelecidas e sob pequena influência da UHE Belo
Monte em todas as áreas amostrais. Os resultados também indicam a relevância do
Bacajá para a proteção da espécie P. unifilis, haja vista a alta taxa de concentração de
indivíduos na área.
Projeto Manejo de Quelônios de Belo Monte
Os resultados dos monitoramentos têm indicado que as áreas de estudo não têm sofrido
reduções no número de ninhos na etapa de operação da UHE Belo Monte. No Tabuleiro
do Embaubal, observa-se que houve um incremento nas taxas reprodutivas das espécies
também no ano de 2021, como observado em 2020. Nesse caso, é possível que este
incremento tenha sido decorrente do maior esforço de fiscalização imposto na região
neste ano. Por sua vez, todo o período de monitoramento realizado tem indicado que a
operação da UHE Belo Monte não chega a afetar os tabuleiros. No entanto, o aumento
de ninhos dos tracajás no TVR também pode estar relacionado ao aumento de equipes
do Xingu+ e auxílio dos ribeirinhos, mesmo a predação ainda sendo alta.
Projeto de Resgate e Salvamento da Ictiofauna
Os resultados do monitoramento demonstram que durante as atividades de
monitoramento da ictiofauna a jusante das Casas de Força Principal (Belo Monte) e
Complementar (Pimental), com métodos quantitativos e quantitativos de amostragens,
entre junho de 2016 e outubro de 2021, foi registrado um total de 24.455 peixes
representantes de 246 espécies, 35 famílias e 10 ordens. Os resultados das análises de
diversidade e equitabilidade sugerem que a operação do empreendimento não afetou a
comunidade de peixes logo à jusante das casas de força, que se manteve megadiversa e
tendendo à equitabilidade sem a dominância de determinado táxon sobre outro.
Projeto de Monitoramento da Ictiofauna
Os resultados de dez anos de monitoramento indicaram alteração da ictiofauna na área
de influência da UHE de Belo Monte, uma vez que o ciclo hidrológico do rio com os
seus pulsos, determinados pela sucessão de períodos secos e chuvosos, possui uma
influência determinante na estruturação da ictiofauna e no desenvolvimento das suas
estratégias de vida. O número maior de espécies foi registrado para o setor Jusante (289
espécies) e setor do TVR (286 espécies). Os setores Montante, Bacajá e Reservatório do
Xingu registraram riquezas intermediárias (251 e 227 espécies). O Reservatório
Intermediário, amostrado apenas na fase de pós-enchimento, registrou a riqueza menor
entre os setores, com um total de 128 espécies de peixes.
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Em todo o período do monitoramento, vinte e uma espécies foram descritas com
participação direta ou indireta de pesquisadores envolvidos no monitoramento ou de
material disponibilizados por este, dentre as quais, 16 são endêmicas do Xingu.
Atualmente existem 14 espécies novas para ciência e que estão em processo de
descrição.
Os resultados do efeito do barramento na ictiofauna indicam que para o ambiente de
remanso e canal a dispersão dos dados foi reduzida, para os ambientes de praia, igapó,
lago e corredeira/pedral a dispersão foi expressiva sugerindo mudanças na composição
ao longo dos anos e setores monitorados. Estes resultados condizem com o que foi
previsto anteriormente no EIA do empreendimento, que de acordo com o qual o
barramento do rio, associado às alterações hidrológicas, determinaria redução de
populações ou eliminação de espécies intolerantes.
Em relação à biologia reprodutiva, observou-se redução na frequência de indivíduos
com estágio gonadal maduro após pós-enchimento do rio Xingu, de uma forma geral,
todos os ambientes e setores continuam sendo importantes para a reprodução e
manutenção dos estoques populacionais, corroborando os dados apontados pelos
Estudos Complementares do TVR. Quanto à análise espaço-temporal das 11 espécies
selecionadas para o estudo, foi possível concluir que cada espécie, de acordo com
próprias características funcionais, apresenta distintas tolerâncias as mudanças
ambientais que regulam a eficiência reprodutiva e a manutenção das suas populações.
A densidade de ovos e larvas sofreu reduções na fase de pós-enchimento para todos os
ambientes monitorados. Para os ovos as maiores reduções foram observadas nos
ambientes de praias, canal e remanso. Já, para as larvas marcantes reduções foram
registradas para os ambientes de praias, corredeira e lagos.
Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável
Os resultados mostram que o número de pescadores ativos vem diminuindo nos setores
Jusante e Montante, estando estável no setor TVR e aumentando no RES.
As principais espécies de peixes para consumo capturadas são: Pescada (21%), tucunaré
(20%) e pacu (11%), das 46 etnoespécies registradas nos desembarques. Na composição
das capturas de TVR e RES, detecta-se caída da importância do pacu e aumento do
curimatã e pescada. No setor JUS não há diferença entre as fases do empreendimento e
no setor MON há apenas alternância da importância do tucunaré e a pesca, entre fases.
No TVR, destacam-se a diminuição do pacu no TVR e o aumento do curimatã.
Para os peixes ornamentais, a produção total média estimada foi de 87.874 unidades por
ano, sendo registrado um total de 5.379 desembarques. Das 40 etnoespécies de peixes
ornamentais registradas nos desembarques, o acari-amarelinho domina com 48% do
total de unidades, seguido do acari-pão com 12%, acari-picota-ouro com 6%. Na
composição específica a maior mudança observada nas capturas foi a diminuição
drástica da importância relativa do amarelinho no reservatório. Com isso, outras
espécies ganharam maior destaque, como o tigre-de-listra, o bola-azul e o picota-ouro.
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Meio Socioeconômico
Quanto ao Meio Socioeconômico, a 37ª Missão envolveu inspeções de campo, reuniões
presenciais e remotas. No Anexo 9 é apresentado o Registro Fotográfico resultante da
inspeção de campo da presente missão.
Andamento de processos jurídicos
Como acontece em toda missão, houve a apresentação do andamento dos processos
jurídicos que envolvem a Norte Energia, sendo relatado que, em março/2022, a
Superintendência Jurídica possui em sua base de processos passivos os seguintes tipos
de demandas, vinculadas às suas naturezas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ações cíveis – 2.240;
Ações trabalhistas com pedido de responsabilidade subsidiária – 246;
Ações administrativas ambientais – 63;
Ações administrativos tributárias – 30;
Ações ambientais – 28;
Ações trabalhistas diretas – 13;
Ações administrativas trabalhistas – 10;
Ações administrativas – 2;
Falências/Recuperações Judiciais – 1;
Arbitragem – 1;
Ação Tributária – 1.

Foi relatada, em detalhes, a situação de acompanhamento dos 17 principais processos
nesse trimestre. Destacam-se a seguir aqueles processos que tiveram fatos novos
significativos.
Foi apresentada a situação da Ação Civil Pública - ACP Nº 080086950.2020.8.14.0005 de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da Norte Energia e
Município de Altamira, por meio da qual alega que moradores de comunidades
localizadas no Alto Xingu encontram-se ilhados, com seus imóveis completamente
inundados, em razão das enchentes causadas pelo Rio Xingu, que estariam causando
perda de plantações de subsistência dos moradores, assim como ainda haveria
problemas como: falta de moradia, alimentação e de água potável, animais morrendo
afogados e devorados por animais silvestres, em situação de calamidade pública, sem
qualquer perspectiva de sobrevivência econômica e social nos próximos dias. A
inclusão da Norte Energia na ação se deve à alegação de que a região do Alto Xingu
estaria inserida na área afetada pela UHE Belo Monte, conforme estaria detalhado no
Parecer Técnico nº 171/2018-COHID/CGTEF/DILIC do IBAMA e no Contrato de
Concessão do empreendimento. Em 01.04.2020 a Norte Energia interpôs o Agravo de
Instrumento nº 0802968-08.2020.8.14.0000 contra a decisão que deferiu o pedido de
antecipação de tutela requerida pelo Ministério Público do Estado do Pará. Em
28.10.2021, após várias manifestações das partes, foi proferida Decisão, dando parcial
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provimento ao Agravo de Instrumento, confirmando que a enchente no Rio Xingu se
trata de fenômeno natural, não correlato com a atividade desenvolvida pela Norte
Energia.
Em 27.01.2022, os autos do Agravo de Instrumento foram arquivados definitivamente.
07.02.2022, na ação principal, o Ministério Público requereu a concessão de tutela
provisória de urgência para obrigar o Município de Altamira a adotar uma série de
providencias em razão das situações de alagamento pela cheia do Rio Xingu. Em
março/2022, aguarda-se decisão acerca da manifestação apresentada pelo Ministério
Público, e o prosseguimento da ação, mediante indicação de eventuais provas a serem
produzidas.
No entanto, nesse interim, as prefeituras de Altamira e de Vitória do Xingu tomaram
providências para atender às necessidades dessa população afetada pelas enchentes por
se tratar da região do Alto Xingu. A Defesa Civil, junto aos órgãos públicos de
assistência social, preparou ações de atendimento aos moradores isolados.
Foi apresentada a situação da Ação Civil Pública - ACP Nº 101264089.2020.4.01.3900, FUNAI em face da Norte Energia, por meio da qual pretende forçala a retomar a operação do Centro de Monitoramento Remoto das terras indígenas da
Amazônia Legal, instalado na sede do órgão indigenista pela empresa, em razão do
suposto descumprimento do Termo de Cooperação nº 03/2015, firmado entre as partes.
05.05.2020 – A FUNAI se manifestou, requerendo a análise do processo, especialmente
o pedido de apreciação de tutela antecipada. 05.05.2020 – A Norte Energia compareceu
espontaneamente nos autos, contextualizando a demanda e, inclusive, informando que o
mesmo pleito fora deduzido perante o Juízo de Altamira, nos autos da Execução nº
00096-24.2013.4.01.3903, requerendo que lhe seja oportunizado se manifestar acerca
dos pedidos da ação, antes da apreciação do pleito de antecipação de tutela, por meio da
apresentação de contestação. Na mesma data, a FUNAI juntou aos autos cópia de
petição apresentada na Execução nº 00096-24.2013.4.01.3903, informando que
requereu a desistência do pedido cautelar ali formulado, idêntico ao pedido da presente
Ação Civil Pública. Em janeiro de 2022, após várias tratativas e manifestações, foi
designada audiência de conciliação, instrução e julgamento para 22.02.2022, por vídeo
conferência. 10.02.2022 – A Norte Energia se manifestou, apresentando os e-mails dos
participantes da audiência. 18.02.2022 – A FUNAI nomeou um servidor Coordenador
de Informação Territorial, como seu preposto para a audiência. 22.02.2022 – Foi
realizada audiência, na qual restou frustrada a tentativa de conciliação. Assim, foi
concedido prazo de 20 dias para as partes apresentarem alegações finais. Março/2022 –
Está em curso o prazo para apresentação de Alegações Finais.
Sobre a Ação Civil Pública - ACP nº 0802669-16.2020.8.14.0005, de Obrigação de
Fazer com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado
do Pará em face da Norte Energia, em defesa aos pescadores e ribeirinhos do trecho do
Rio Xingu que sofreram alterações pela formação do reservatório Xingu e do trecho de
Vazão Reduzida, relacionados/decorrentes da instalação e operação da UHE Belo
Monte, buscando que a Norte Energia adote providências compreendidas no âmbito da

124

“assistência técnica” abrangida na condicionante da alínea “b” do item 2.24 da Licença
de Operação nº 1317/2015. 10.02.2022 – No Agravo, a Norte Energia interpôs Agravo
Interno contra a decisão que negou provimento ao Instrumento. 15.02.2022 – Na ação,
foi determinada a intimação da Defensoria Pública para apresentar Réplica às
contestações. 16.03.2022 – No Agravo, foi expedido ato ordinatório intimando a
Defensoria a responder o Agravo Interno da Norte Energia.
Março/2022 - Aguarda-se (i) na ação, a apresentação de Réplica à contestação; e (ii) no
agravo, o julgamento do Agravo Interno da Norte Energia.
Em relação à ACP nº 1000684-33.2021.4.01.3903 ajuizada pelo Ministério Público
Federal em face da Norte Energia e IBAMA, com o objetivo de revisão do hidrograma
de consenso estabelecido no processo de licenciamento da UHE Belo Monte,
pretendendo que seja aplicado um Hidrograma Provisório, até que sejam apresentados
dados técnicos que demonstrem a capacidade de suporte do rio Xingu e a segurança das
vazões a serem praticadas no Trecho de Vazão Reduzida. 07.02.2022 – Na Suspensão
Liminar, a União apresentou contrarrazões ao Agravo Interno das Associações
Indígenas. 10.02.2022 – Na SL, o MPF reiterou seu Agravo Interno e aderiu às razões
da DPU, pela perda do objeto da SL. 25.02.2022 – Na SL, foi proferido despacho,
determinando a intimação das partes para se manifestarem sobre a petição apresentada
pela DPU. 09.03.2022 – O MPF aderiu às razões da DPU, acerca da prejudicialidade do
pedido de suspensão. 19 a 28.03.2022 – Na SL, o IBAMA, as Associações Indígenas, a
União e a Norte Energia se manifestaram em atenção à manifestação da DPU,
afirmando não haver prejuízo entre a decisão do AI nº 1026716-47.2021.4.01.0000 e o
andamento da SL. Março/2022 - Aguarda-se (i) na SL, julgamento dos Agravos
Internos e apreciação das manifestações acerca da perda do objeto do incidente; (ii) na
ACP, apresentação de Réplica, pelo MPF, às Contestações e apreciação da manifestação
das Associações Indígenas; e (iii) julgamento do Agravo de Instrumento nº 102936497.2021.4.01.0000 e respectivo Agravo Interno.
Sobre a Ação Civil Pública - ACP nº 0007611-66.2016.8.14.0005, ajuizada pelo
Município de Altamira em face da Norte Energia na qual se alega, em síntese, o não
atendimento da condicionante do processo de licenciamento ambiental da UHE Belo
Monte, relacionada à precariedade da implantação da rede de abastecimento de água
potável e esgotamento sanitário de Altamira, com prazo de execução até julho de 2014,
resultando em ineficiência do sistema, inviabilizando o seu uso.
25.05.2021 – Foi proferida Decisão, em razão da audiência de conciliação realizada,
concedendo (i) o prazo de 15 dias para apresentação do relatório técnico do Bairro
SUDAM, pelo MP, com posterior manifestação das partes no prazo de 10dias; (ii) o
prazo de 20 dias, a contar de 07.06.2021 até 27.06.2021, para o
acompanhamento/avaliação pelas partes, Ministério Público e Sociedade Civil, da
operação do sistema de captação e distribuição aos reservatórios realizadas pela
COSALT no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Altamira; (iii) o
prazo de 30 dias para o Município de Altamira apresentar levantamento dos
bairros/áreas do município desassistidas por qualquer estrutura (tubulação) do sistema
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de abastecimento de água. Ainda, designou audiência de continuação para apresentação
dos resultados, a ser realizada no dia14.07.2021, às10h00.
21.02.2022 – No AI nº 0012465-21.2016.8.14.0000, o recurso foi incluído na pauta
virtual de julgamento e, a pedido da Norte Energia, foi retirado de tal pauta.
Março/2022-Na Ação Civil Pública, aguarda-se o prosseguimento do feito, mediante
apresentação dos resultados do diagnóstico conjunto do sistema de abastecimento de
água de Altamira. Nos Agravos de Instrumento, aguarda-se o julgamento dos recursos.
Sobre a Ação Civil Pública - ACP nº 0000269-43.2016.4.01.3903, proposta pelo
Ministério Público Federal em face da Norte Energia, União, IBAMA, COSANPA,
Município de Altamira e ANEEL por meio da qual pretende, em síntese, o
reconhecimento de que estariam sendo descumpridas as condicionantes que determinam
a implantação de sistemas de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário
no Município de Altamira, previstas no Licenciamento Ambiental da UHE Belo Monte
(condicionante‘2.10’daLicençadeInstalaçãonº795/2011). 07.08.2018 – Foi proferida
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados e condenou (i) a
NESA, na obrigação de fazer, consistente em implantar o sistema de saneamento básico
e manter o monitoramento da qualidade da água até a efetiva implantação deste sistema
em Altamira; (ii) o IBAMA na obrigação de fazer, consistente na efetiva fiscalização do
monitoramento da qualidade da água até a entrega da implantação do sistema de
saneamento básico de Altamira; (iii) encaminhar ao Sistema Geológico Brasileiro,
relatório detalhado da localização de todos os poços tubulares e cisternas cadastrados
para monitoramento das águas em cada ponto monitorado; (iv) a COSANPA na
obrigação de fazer, consistente em disponibilizar informações técnicas, bem como
documentos necessários para o monitoramento do lençol freático; e (v) não condenou as
partes em honorários pelo princípio da simetria. 04.10.2018 – a Norte Energia interpôs
recurso de Apelação contra a sentença. 14.11.2018 – A SLAT foi incluída na pauta de
julgamentos de 29.11.2018. 26.11.2018 – A NESSA se manifestou na SLAT,
requerendo (i) que o processo seja retirado da pauta de julgamento; (ii) que seja julgada
improcedente a SLAT pela perda superveniente de seu objeto; e (iii) que seja mantida a
decisão impugnada. 06.12.2018 – A SLAT foi retirada da pauta de julgamentos.
27.02.2019 – Nos autos dos Agravos de Instrumento, interpostos pelas partes contra a
decisão liminar, foram proferidas decisões julgando-os prejudicados por perda do
objeto, devido à prolação de sentença. 14.03.2019 – O MPF interpôs recurso de
Apelação contra a sentença e apresentou Contrarrazões à Apelação da NESA.
29.05.2019 – Foi expedido Ato Ordinatório, determinando a intimação da União e do
Município de Altamira para ciência da sentença e, querendo, apresentar em
contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela Autora. 26.06.2019 – A ANEEL
foi incluída na ação como assistente simples da União, conforme determinação da
sentença. 14.08.2019 – A União apresentou Contrarrazões aos Recursos de Apelação
interpostos pela Norte Energia e pelo IBAMA, requerendo que seja mantida
integralmente a sentença proferida. 23.09.2019 – O IBAMA apresentou Contrarrazões
ao Recurso de Apelação do MPF. 02.12.2020 – A ANEEL apresentou contrarrazões ao
Recurso de Apelação do MPF. 26.01.2021. – A Norte Energia se manifestou acerca da
migração dos autos ao PJE. 07.12.2021 – Na SL nº 0053296-10.2016.4.01.0000, foi
proferida decisão, declarando prejudicados a pretensão suspensiva e o Agravo
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Regimental interposto em razão da perda superveniente do interesse processual da parte
requerente uma vez que foi proferida sentença nos autos de origem. 07.12.2021 – Na SL
nº 0053298-77.2016.4.01.0000, foi proferida decisão, declarando prejudicados a
pretensão suspensiva e os Embargos de Declaração interpostos em razão da perda
superveniente do interesse processual devido a sentença nos autos de origem.
22.02.2022 – Na ACP, foi expedida certidão atestando a juntada das folhas omitidas na
migração dos autos ao PJE. As partes foram intimadas acerca da certidão. Março/2022NaACP, aguarda-se a intimação da Norte Energia para apresentação de contrarrazões à
apelação do MPF. Nas SLs, aguarda-se seu arquivamento definitivo.
O representante da NE, questionado sobre a existência de novas ações judiciais em
curso, esclareceu que não existiam novas ações além dessas apresentadas. As ações
ligadas a questões de desapropriação fundiária e/ou questões trabalhistas são
acompanhadas pelas respectivas áreas setoriais, e não apresentam situação que indique
anormalidade, tendo ocorrido significativa diminuição de novas ações.
Conforme sugerido na missão anterior, foram apresentadas as novas ações interpostas e
algumas mais antigas ainda sem decisão judicial. Foi solicitado que na próxima missão
seja apresentado um quadro geral contendo a relação de todas as ações existentes.
Planos e programas do PBA
A avaliação do andamento dos planos e programas relacionados ao meio
socioeconômico, assim como o atendimento aos compromissos assumidos no contexto
do licenciamento ambiental, tiveram como base as informações obtidas por meio de
inspeções de campo, reuniões presenciais e remotas, 21ª Relatório Consolidado e
documentação recebida pela equipe de consultores sociais durante a realização da 37ª
Missão, realizada entre 23 e 27 de maio de 2022. A seguir apresenta-se os principais
avanços do período de janeiro a março de 2022.
Programa de Interação Social e Comunicação (7.2)
No período continuaram o atendimento pelo Canais de Comunicação: Central 0800,
atendimento telefônico gratuito, 24 h, sete dias por semana; dois Núcleos de
Comunicação na Volta Grande do Xingu, espaços de interação social com os moradores
das comunidades Ressaca e Rio das Pedras e entorno, no TVR; e, Rede de
Comunicação Popular, estrutura que permite estabelecer contatos, por meio do envio de
informações via ligações telefônicas, SMS e mensagens de WhatsApp que abrangem a
Volta Grande do Xingu. Os Plantões Sociais presenciais nos RUC continuaram
suspensos no primeiro trimestre de 2022.
O andamento das ações deste programa é detalhado a seguir.
Mapeamento e Monitoramento das Partes Interessadas (PI)
Em todas as missões há apresentação da atualização dessas informações, que é uma
ação contínua, resultando, neste trimestre, em uma atualização de 495 partes
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interessadas mapeadas: 35,8% Beneficiário morador; 26,7% Poder Legislativo; 14,1%
Associações, fundações e ONGs; 9% Poder Executivo; 3,6% Instituição Pública
Federal; 3,2% Poder Judiciário; 2,8% Instituições Religiosas e Culturais; 2,2%
Conselhos de Classe; 1,2% Instituição Pública Governamental; 1,2% Instituição
Privada; 0,2% Instituição Pública Municipal.
Fórum de Acompanhamento Social da UHE Belo Monte – FASBM – atualização da
composição com 157 entidades representativas
Foi feita a mobilização das entidades e convidados para participarem do Fórum de
Acompanhamento Social da UHE Belo Monte – FASBM, que incluem representantes
das comissões existentes: Colegiado, Comissão do Reservatório Principal e
Intermediário (CRPI), Comissão da Volta Grande do Xingu (CVGX), Comissão dos
Públicos dos Reassentamentos Urbanos Coletivos – CPRUC, Comissão da Pesca e
Aquicultura (CPA) e Comissão do Plano de Atendimento à População Atingida
(CAPA).
Foram mobilizadas 125 pessoas por meio de WhatsApp, Ligações telefônicas e envio de
e-mail. Foi dado suporte para que as reuniões ocorressem virtualmente, com envio de
cartões digitais, links, vídeo tutorial e apoio técnico para que os participantes pudessem
ingressar nas salas de reuniões virtuais sem dificuldade. No total foram cinco encontros
virtuais que ocorreram no período de 21 de fevereiro a 08 de março de 2022, contando
com a participação de 121 pessoas.
Central Belo Monte 24 Horas (0800 0912810) - Canal 0800
Esse mecanismo de comunicação social foi implantado desde antes do início da
construção da UHE Belo Monte e sempre foi bastante utilizado. É o principal canal de
comunicação remota com atendimento telefônico gratuito 24 horas, sete dias por
semana.
No período, houve continuidade do atendimento ao público, com um total de 1.033
atendimentos pelo “0800” (95,6%) e Núcleos da Volta Grande do Xingu (4,3%) no
período janeiro e março de 2022. As principais demandas referiam-se a: (i) RUC - 555;
(ii) Documental - 260; (iii) Ambiental - 81; (iv) Obras do entorno - 93; (v) UHE Belo
Monte - 35; (vi) Rural – 06; (vii) Outros - 03.
Núcleos de Comunicação na Volta Grande do Xingu
Essas unidades são espaços de interação social com os moradores das comunidades
Ressaca e Rio das Pedras e entorno, no TVR. Oferecem atendimento presencial e
remoto, tendo sido registrados 45 atendimentos entre janeiro a março de 2022. Algumas
atividades estão sendo planejadas para o segundo semestre de 2022, como por exemplo,
o oferecimento de cursos de informática nos Núcleos.
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Plantões Sociais Itinerantes
Outro meio de comunicação com a população são os Plantões Sociais Itinerantes, feitos
com Atendimento presencial e remoto aos moradores dos cinco RUCs em Altamira.
Devido à pandemia, os Plantões Sociais tiveram suas atividades suspensas. Contudo,
encontram-se em fase de planejamento e organização da retomada dos plantões sociais
nos RUCs, com a previsão de operacionalização de um plantão social fixo no RUC
Tavaquara que prestará assistência durante o processo de mudança das famílias.
Rede de Comunicação Popular
Esta estrutura permite estabelecer contatos, por meio do envio de informações via
ligações telefônicas, SMS e mensagens de WhatsApp, com territórios na Volta Grande
do Xingu. A rede é composta por 2.791 participantes desses territórios, com a
participação de 2.315 pessoas dos Reassentamentos Urbanos Coletivos (RUCs); 195
pessoas do Reservatório do Xingu (RX); 13 pessoas do Reassentamento em Área
Remanescente (RAR); 06 pessoas do Reassentamento Rural Coletivo (RRC); 60
pessoas do Trecho de Restituição de Vazão (TRV) e 202 pessoas do TVR.
Esse meio de comunicação ficou mais intenso após a pandemia, chegando a ter 4.220
participantes entre outubro e dezembro de 2021. A seguir apresentam-se os números de
participantes nos períodos de 2021 e no primeiro trimestre de 2022:

Período

Comunicações

Contatos para informes
de alteração de vazão e
orientações de saúde
(Covid 19)

Abril e junho de 2021
Julho a setembro de 2021
Outubro a dezembro de
2021
Janeiro a março de 2022

79.904
12.649

3.453
4.976

Envios de comunicados e
cards/vídeos em apoios às
campanhas institucionais,
PEA, Plano Xingu + e
outros
76.451
121.673

44.381

5.330

39.051

15.177

5.798

9.379

Ações de Comunicação sobre a variação da vazão do TVR
O tema presente nas ações de comunicação entre janeiro e fevereiro de 2022 foi a
variação e aumento gradativa da Vazão/VGX com 26 acionamentos e 5.195 interações
por meio de chamadas de vídeo, SMS, WhatsApp, ligação telefônica e comunicação
porta a porta. Em março foi a variação e a diminuição gradativa da Vazão/VGX, com 03
acionamentos e 603 interações.
Em 23 de fevereiro de 2022 foi conduzida uma reunião da FASBM com a Comissão da
Volta Grande do Xingu - CVGX para tratar sobre o Sistema de monitoramento de nível
d’água - Marcos Socioespaciais; Projeto Xingu +, e outros assuntos. O evento contou
com a participação de 24 pessoas.

129

Apoio ao Projeto Ribeirinho
Nos meses de janeiro a março o público recebeu informações sobre o Plano de
Ocupação do Projeto Ribeirinho da UHE Belo Monte.
Em 24 de fevereiro de 2022 foi conduzida uma reunião da FASBM Ribeirinhos para
tratar sobre o processo de aquisição de Áreas Necessárias à Implantação do Projeto
Ribeirinho da UHE Belo Monte. O evento contou com a participação de 20 pessoas.
No total foram recebidas 36 manifestações do público TVR pelo canal 0800. Os temas
apresentam correlação aos eixos do Xingu+, com dúvidas a respeito da melhoria dos
acessos terrestres, da construção de poços, ponto de apoio para pesca, instalação de
internet e projetos produtivos.
Ações nos Novos Bairros (antigos RUCs)
Continuaram as atividades relacionadas às Campanhas Institucionais, atividades de
apoio ao Programa de Educação Ambiental e suporte no atendimento às demandas
referentes aos aspectos construtivos das casas.
Em 08 de março de 2022 foi conduzida uma reunião da FASBM com o Comitê do
Programa de Reassentamentos Urbanos Coletivos - CPRUC para tratar sobre o Projeto
Reassentamentos Urbanos Coletivos e Reparação Urbana. O evento contou com a
participação de 22 pessoas.
Em relação aos moradores dos novos bairros de Altamira, foram registrados pelo 0800,
208 atendimentos relativos aos aspectos construtivos. A distribuição por temas foi a
seguinte: (i) Predial – Infiltração (41); Piso (28); Outros (12); Rachadura (6); Telhado
(1); (ii) Hidráulico – Caixa d’Água (26); Componentes (6); Rede de água (7); Falta
d’água (20); outros (1); (iii) Elétrico – Conexões (41); Choque (3); Infiltração (5);
Quadro padrão (6); Queima de aparelhos (2); Outros (3).
Interface com outros planos, programas e projetos
As ações de comunicação também possuem interface com outros planos e programas
voltados ao licenciamento ambiental, aos encontros necessários a outros projetos. No
período de vigência deste relatório foram realizadas ações de apoio a ação do SEBRAE
relacionado ao Programa de Reparação Urbana (1.871 interações), divulgação
relacionadas ao programa Belo Monte comunidade (5.056 interações) e apoio às
campanhas institucionais (2.358 interações).
No âmbito das ações de Capacitação de Interlocutores, foram realizadas 04 atividades
sobre Ambientação de profissionais dos Planos, Programas e Projetos do PBA da UHE
Belo Monte, com 36 participantes; e 01 atividade de Capacitação dos agentes, com 15
participantes.

130

Campanha Conheça Belo Monte
Produção de Websérie com vozes locais contando histórias reais, materializadas em
depoimentos de trabalhadores da Norte Energia ou dos projetos desenvolvidos para a
UHE Belo Monte que reforçam os três pilares do posicionamento de Sustentabilidade
da Companhia: (i) Geradora de energia renovável; (ii) Empresa protetora da bacia do rio
Xingu; e, (iii) Parceira do desenvolvimento socioeconômico da região. No total foram
produzidos 08 episódios.
No campo da publicidade, a população de Altamira e região foi convidada a assistir a
Websérie por meio de campanha nas emissoras de TV locais e outdoors com mensagens
institucionais alusivas aos pilares de Sustentabilidade. Houve também publicação nas
Redes Sociais e Canais Internos (PID e TV). Foram enviados e-mails semanais, com
link (Links e QRCodes das peças apontando para publicação dos episódios) para o sítio
eletrônico da NE, divulgando cada episódio.
Plano de Atendimento à População Atingida
Projeto de Reassentamento Urbano
A NE executou o reassentamento da população urbana da área diretamente afetada,
resultando nos atuais bairros (antigos RUCs) Casa Nova, Laranjeiras, Água Azul,
Jatobá e São Joaquim. Em atendimento à Condicionante 2.6, alíneas “b” e “c” que
determinam a construção do RUC para realocação de comunidades de indígenas,
ribeirinhos e pescadores, foi acrescentado novo RUC, antigo Pedral, atual Tavaquara,
que ainda não foi ocupado e cuja situação é acompanhada pelo GT Tavaquara.
Em relação ao RUC Tavaquara, encontram-se em andamento as seguintes ações:
•
•
•
•

Realização de escolha das casas pelas famílias elegíveis e optantes;
Realização de vistorias com a Prefeitura Municipal de Altamira para avaliar a
operação dos equipamentos públicos;
Reforma das estruturas físicas danificadas e pintura das residências, do posto de
saúde, da escola e da creche;
Tratativas com a municipalidade e com o IBAMA para formalizar Termo de Acordo
visando operacionalizar os equipamentos públicos e efetivar a mudança das
famílias.

Projetos de Regularização Fundiária Rural e Urbana
O Projeto de Regularização Fundiária Rural tem o objetivo de promover a titulação das
terras objeto de negociação para implantação da UHE Belo Monte, considerando que
nesta região a situação jurídica dos imóveis é bastante irregular.
No escopo desta regularização estão incluídas: i) as áreas adquiridas pela Norte Energia
para formação do Reservatório Xingu e do Reservatório Intermediário, que devem ser
regularmente incorporadas ao seu patrimônio, e ii) aquelas adquiridas para fins de
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relocação da população afetada, i) com implantação do Reassentamento Rural Coletivo
(RRC), do Reassentamento em Áreas Remanescentes (RAR) e/ou de Carta de Crédito
(Relocação Assistida).
Como a Norte Energia optou por adquirir os imóveis primeiro para depois tratar da
regularização, a parte que se refere aos imóveis que ficariam sob seu patrimônio era a
mais simples de solucionar, uma vez que a regularização se encerra com o registro dos
imóveis em nome da empresa.
Porém, os imóveis adquiridos para implantação das diferentes modalidades de
reassentamentos rurais, após seu registro em nome da Norte Energia, sua titularidade
deve ser transferida aos seus ocupantes, beneficiários do projeto de reassentamento
rural.
Os imóveis adquiridos por Carta de Crédito para Relocação Assistida terão sua
transferência de forma direta, do vendedor para o comprador (beneficiário), cuja
operação ocorre por esforço/responsabilidade da Norte Energia, interveniente no
processo.
Todos os imóveis adquiridos vêm sendo objeto de análise em relação a sua regularidade
fiscal, ambiental e imobiliária, de modo a facilitar os procedimentos necessários para
regularização.
A Norte Energia retomou as atividades de campo para regularização no início de 2021,
retomando, também, as tratativas junto à Autarquia Federal (Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA) com a finalidade de dar agilidade à
regularização desses imóveis. Essas tratativas envolvem a abertura de chave de acesso
ao Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) para inserção das parcelas de
georreferenciamento realizadas nos imóveis objeto da Relocação Assistida (Carta de
Crédito), ação que ainda está pendente de aprovação pelo responsável do Setor de
Regularização Fundiária do INCRA.
O universo deste projeto é de 1.243 áreas e 1.105 áreas necessitam que seu
georreferenciamento seja submetido ao SIGEF para aprovação pelo INCRA para que o
processo de regularização tenha prosseguimento, sendo que 970 áreas fazem parte da
implantação das obras principais, reservatórios e reassentamentos rurais, e 135 áreas
foram adquiridas por Carta de Crédito para relocação assistida de famílias não optantes
pelos reassentamentos rurais.
Do total de 138 áreas referentes às faixas de servidão das Linha de Transmissão, 15 já
estão averbadas em favor da Norte Energia e 123 estão em processo de regularização.
Apesar das paralizações dos trabalhos de campo, em 2020, em função das restrições
advindas da pandemia da Covid-19, a retomada dessas atividades em janeiro de 2021
possibilitou uma estimativa de cumprimento do prazo de conclusão do projeto para o
final de 2025, conforme assentido com o IBAMA.
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Na parte da Regularização Fundiária Urbana, esse Projeto tem o objetivo de promover a
transferência do domínio pleno dos imóveis afetados pela formação do Reservatório
Xingu – abaixo da cota 100m - para a Norte Energia e a titulação dos Reassentamentos
Urbanos Coletivos (RUCs) em favor dos afetados reassentados.
Considerando as ocupações afetadas pela formação do Reservatório Xingu até a cota
100,0 m (inclusas as 198 do Jardim Independente 2), tem-se um total de 5.499
ocupações na zona urbana de Altamira. Além dessas ocupações, a Norte Energia
adquiriu 37 (trinta e sete) imóveis para realização de Obras do Entorno (Obras de
Compensação) e realizou a implantação de seis RUCs, compostos por 4.225 imóveis
(residenciais, comerciais e religiosos).
As ações de regularização urbana se concentraram, prioritariamente, nos 4.225 imóveis
contidos nos RUCs, sendo que 3.854 (91%) correspondem aos imóveis residenciais e
371 (9%) correspondem aos imóveis comerciais e institucionais. Dos 3.854 imóveis
residenciais, 1.250 imóveis (32%) já estão matriculados em nome dos beneficiários. Em
relação aos demais 2.604 imóveis (68%), as atividades voltadas para sua regularização
permaneceram suspensas desde março de 2020, em face das restrições impostas no
combate à pandemia causada pela Covid-19, e apenas em janeiro de 2022 foram
reiniciadas. Quanto aos 371 imóveis (9%) comerciais e institucionais, a regularização
será realizada imediatamente após o cumprimento das condições contratuais pactuadas.
Embora os esforços tenham sido prioritariamente direcionados para a regularização dos
imóveis dos RUCs, a regularização das 5.499 áreas interferidas pela formação do
Reservatório Xingu e pelas Obras de Compensação Ambiental seguiram em ritmo
secundário. Das 5.499 áreas, 277 áreas (5%) já foram incorporadas ao patrimônio da
Norte Energia, sendo que para 65 áreas (1,2%) o processo ocorreu por decisão judicial e
para 212 áreas (3,8%) por ato administrativo.
O universo do Projeto de Regularização Fundiária Urbana é composto por 9.724
imóveis, conforme Quadro 7.0.a, a seguir.
Quadro 7.0.a
Quantidade de imóveis/ocupações considerados no Projeto de Regularização
Fundiária Urbana
Grupo
1
2
3
4

Frente
Igarapé Ambé, Igarapé Altamira e Igarapé Panelas
Jardim Independente 2
Obras do Entorno
Reassentamentos Urbanos Coletivos (RUCs)
Total

Ocupações/ Imóveis
5.264
198
37

5.499
4.225
9.724

Síntese das atividades desenvolvidas:
•
•

Realização de georreferenciamento e CAR;
Continuidade da carga/submissão à fiscalização do georreferenciamento dos imóveis
rurais no SIGEF do INCRA;
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•
•
•
•
•
•

Abertura de divisas (picadas) nas propriedades de Relocação Assistida (Carta de
Crédito);
Continuidade da regularização fundiária patrimonial dos RUCs;
Obtenção de documentos complementares que se fazem necessários para atualização
de dados;
Análise Jurídica e Elaboração de minutas;
Atos cartorários, realização de lavratura e registro de Escrituras dos RUCs, entrega
das Escrituras Públicas;
Em andamento a abertura de matrículas, a averbação de “as-built”, a averbação de
“Habite-se”.

Projeto de Reassentamento Ribeirinho
Atendimento à Condicionante 2.6: a) Executar revisão do tratamento ofertado aos
ribeirinhos e moradores de ilhas e beiradões do rio Xingu, conforme diretrizes
aprovadas pelo Ofício 02001.009719/2015-16 DILIC/IBAMA, garantindo o acesso à
dupla moradia a todos os atingidos que tenham direito.
A NE tem dado continuidade às ações propostas para atendimento a esta condicionante,
as quais incluem o reassentamento de famílias nas margens do reservatório,
disponibilização de áreas para cultivo de subsistência e de cultivo para comercialização,
além de outras assistências no contexto da recomposição do modo de vida dessas
famílias.
•

•

Em relação ao Plano de Uso e Ocupação da APP, continua a participação dos
envolvidos, sendo percebida a dificuldade de entendimento apesar do esforço em
tornar os detalhes o mais simplificado possível, incluindo a proibição do uso de fogo
na APP e mesmo fora da APP, com necessidade de solicitação de licenciamento aos
órgãos municipais. Sobre a adoção de uma estratégia de reforço do repasse das
informações com melhoria na didática, está em andamento a elaboração de cartilha
explicativa para as famílias, além da previsão da orientação pela equipe de
Assistência Técnica. Esta ação é muito importante, pois as regras para uso e
ocupação das áreas de APP devem ser claras e de fácil entendimento, assim como,
as responsabilidades e implicações no caso de descumprimento.
A equipe de Segurança Corporativa tem monitorado a APP para ter controle sobre
possíveis ocupações, sendo que para as famílias não previstas, que corresponde a
uma família somente, existe uma Liminar para a reintegração de posse.

A seguir são listadas as atividades realizadas no período:
•
•
•

Pagamento do Auxílio Mudança para as famílias que concluíram a construção das
casas, com o objetivo de auxiliar o processo de mudança para a nova residência.
Realização de reunião entre a NE e o Conselho Ribeirinho, na qual foi confirmada a
lista das 23 famílias a serem abrangidas pela próxima etapa do projeto.
Reunião técnica em março de 2022 para apresentação ao IBAMA dos resultados
mensais do Projeto Xingu+, Ribeirinhos (PBA 4.1.3/Condicionante 2.26-A) e
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•
•
•

•

Pescadores
(Condicionante
2.24-B),
conforme
Ofício
nº
77/2022COHID/CGTEF/DILIC;
Reunião técnica em março de 2022 com a Procuradora da República, SEMED
PMVX, Conselho Ribeirinho e IBAMA relacionada com as definições sobre a
localização das escolas e unidade de saúde para Ribeirinhos;
Realização de visitas individualizadas nas novas famílias a serem abrangidas pelo
projeto para demarcação do local de residência, dos quais 23 já foram confirmados.
Realização de reuniões junto às famílias público-alvo do projeto, em janeiro e
fevereiro de 2022, para apresentação do Plano de Ocupação e Uso da APP. Tais
reuniões foram adiadas devido ao crescimento de casos de COVID-19 e foram
retomadas em maio de 2022;
Relativo às áreas rurais relacionadas ao INCRA, especificamente do Projeto de
Assentamento Assurini, parte do Plano Nacional de Reforma Agrária – PNRA, o
Ofício nº 5536/2022/UAE-30.A/SR(30)STA/INCRA-INCRA, de 01/02/2022,
considerando a CE 0407/2021-SSA de 10/06/2021, que encaminhou mapa com a
localização de áreas potencialmente necessárias à implantação do reassentamento
ribeirinho e área de Projeto de Assentamento ou Gleba e solicitou informações por
meio de Relatório Técnico com detalhamento, informou, conforme Despacho UAE30.A (11502920), emitido pelo Setor SIPRA, a necessidade de repasse de mais
informações acerca dos ocupantes das áreas, a fim de possibilitar as consultas
necessárias.

Entre julho e dezembro de 2021, a NE aplicou um Cadastro Socioeconômico (CSE)
junto aos proprietários adjacentes à APP do reservatório, cujas propriedades serão
afetadas pela aquisição de áreas no contexto do Projeto de Reassentamento Ribeirinho.
Ao todo, foram realizados 169 cadastros em 110 propriedades. Do total de 169
cadastros, 105 são residentes, 63 não residentes e 01 se trata de pessoa jurídica. Teve
recusa de cadastro de outros 32 famílias.
O reassentamento das novas famílias seguirá as seguintes etapas:

Autorização do
IBAMA

Obtenção das
licenças

Abertura dos
acessos e
implantação do
platô para a
construção da casa

Apresentação do
Plano de Ocupação e
Uso

Solicitação de
licenciamento

entrega dos
materiais
consultivos

Demarcação do local
da casa

Realização de
levantamentos
topográficos e
inventário florestal

Construção da casa
dos ribeirinhos
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As próximas etapas previstas no contexto deste projeto incluem:
•
•
•
•
•
•

Viabilização e reassentamento de outras 23 famílias ribeirinhas;
Continuidade das atividades/tratativas com a população acerca das próximas fases –
realização do Cadastro Físico Patrimonial e Fundiário dos imóveis lindeiros à APP
do reservatório Xingu;
Fornecimento dos materiais e orientação para a implantação do sistema de fossa
biodigestor, já seguindo as novas diretrizes e especificações estabelecidas pela
EMBRAPA;
Elaboração do Plano Estratégico Familiar com as famílias e autorização de uso da
área de subsistência;
Continuidade do detalhamento do Projeto Executivo do Projeto Ribeirinho;
Continuidade das atividades de monitoramento das condições de vida das famílias
ribeirinhas.

Projeto de Reparação Rural/Projeto de Apoio à Pequena Produção e Agricultura
Familiar
Foi dada continuidade nas ações de reparação rural, com a finalização da implantação
de 30 projetos produtivos restantes no RAR; qualificação técnica das famílias para a
implantação dos projetos produtivos, acompanhamento e monitoramento; e, ações de
fortalecimento da comunidade e apoio técnico à APRORRBEM.
Destaca-se a retomada das ações de Assistência Técnica Rural - ATES nas propriedades
em 2022, antes interrompidas pela pandemia. A principais ações desenvolvidas se
referem a revisão da proposta de convênio com a EMATER-PA para início da
implantação dos projetos produtivos e ATES; mobilização dos reassentamentos para
realização de reunião de discussão sobre a situação da formalização da Associação e
Assembleia; ações de fortalecimento da comunidade, por meio da Associação. Está
previsto também a continuidade das ações de educação ambiental com a comunidade,
conforme definições do Diagnóstico Rápido Participativo - DRP.
Projeto de Reparação Urbana
As atividades do Projeto de Reparação Urbana tem sido realizadas de acordo com os 03
eixos de atuação Eixo Fortalecimento das Associações (apoio técnico para regularização
das associações, ações de fortalecimento das associações, capacitações em
associativismo e gestão econômica de Associações, apoio financeiro para manutenção),
Eixo Trabalho e Renda (implantação de projetos produtivos, capacitação de lideranças e
empreendedores) e Eixo Meio Ambiente (planejamento para implementação de hortas
domiciliares e de horta comunitária em parceria com instituições de ensino).
Foi dada continuidade nas ações de reparação urbana com a validação da estrutura de
geração de renda da Associação, implantação e treinamento do grupo; treinamentos e
capacitações com o SEBRAE/PA para as associações; oficinas e capacitações de
empreendedorismo para a comunidade e inclusão socioprodutiva de mulheres e jovens;
oficinas de Despertar Empreendedor.
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Em 07 de fevereiro de 2022 foi realizada reunião técnica com o IBAMA para apresentar
o andamento do Projeto de Reparação Urbana (PBA 4.4.4), conforme Ofício nº
25/2022-COHID/CGTEF/DILIC.
Projeto de Acompanhamento e Monitoramento Social das Comunidades do Entorno da
Obra e das Comunidades Anfitriãs
Por meio do 21º RC a Norte Energia solicitou ao IBAMA um Seminário ou reunião
técnica específica para discutir a proposta de reestruturação para a continuidade deste
projeto, considerando a fase atual do empreendimento, na qual ações estruturantes já se
mostram consolidadas em diferentes áreas, seja na infraestrutura, seja de ações
socioambientais, bem como a interface com diversos programas e projetos, notadamente
aqueles voltados à Volta Grande do Xingu no TVR.
No 20º RC foi apresentada uma proposta de continuidade do projeto para o ano de 2022,
tendo sido reiterado no 21º RC a a solicitação de anuência do órgão para a proposta
apresentada no relatório anterior.
Foi realizada 19ª campanha de monitoramento social e a 10ª campanha de pescadores e
a 8 campanha dos antigos moradores da Lagoa Independente I. Continuaram as ações de
análise crítica dos resultados e, cálculo do Índice do Desenvolvimento Familiar (IDF);
e, análise dos casos de vulnerabilidade (IDF baixo e Casos Notáveis) para
encaminhamento ao atendimento pelo Projeto 4.6.2 e monitoramento das condições
sociais.
Projeto de Atendimento Social e Psicológico da População Atingida
Por meio do 21º RC a Norte Energia propôs ao IBAMA alinhamento do cronograma
com o Projeto de Acompanhamento e Monitoramento Social das Comunidades do
Entorno da Obra e das Comunidades Anfitriãs, considerando o público-alvo delimitado
para ambos os projetos. Também destacou a continuidade de todas as linhas de ações
até o prazo de encerramento dos convênios firmados, assim como a elaboração de
propostas de continuidade de parcerias.
Continuou a gestão da execução dos Convênios e Termos de Cooperação firmados com
a assistência social dos municípios de Altamira e Vitória do Xingu. Também foi dada
assessoria técnica para qualificar a demanda e realizar o planejamento de atividades nos
municípios conveniados, assim como, para a implantação e funcionamento de seis polos
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em Altamira e três em
Vitória do Xingu.
Plano de Requalificação Urbana
Continuaram o envio ao IBAMA dos relatórios técnicos mensais relativo aos Plano de
Requalificação Urbana (PRU), com os temas relacionados à Remoção da Ponte da
Peixaria, Aterro Sanitário de Anapu, Reurbanização da Orla e Parques, tendo sido
encaminhados no primeiro trimestre de 2022 os seguintes relatórios: 94º Relatório em
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05/01/2022 (CE 002-2022-SSA); 95º Relatório referente ao mês de janeiro/2022 (CE
0053-2022-SSA de 04/02/2022); 96º Relatório referente ao mês de fevereiro de 2022
(CE 0243/2022-SSA de 16/03/2022); e, o 97º Relatório referente às ações do período de
março de 2022 (CE 0279- 2022-SSA de 12/04/2022).
Em relação à condicionante 2.10 alínea “a”, no que se refere à retirada da ponte de
madeira na foz do igarapé Ambé (rua da Peixaria), em 15/04/2021, frente aos diálogos
com a nova administração municipal, foi emitida a CE 0263/2021-SSAI com o extenso
histórico de discussões sobre o atendimento desta condicionante para a Secretaria
Municipal de Viação, Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEOVI), Secretaria
Municipal de Planejamento de Altamira (SEPLAN), Secretaria Municipal da Gestão do
Meio Ambiente e Turismo (SEMAT), Corpo de Bombeiros Militar e ao Prefeito de
Altamira. Em 07/07/2021, o Ministério Público Estadual (MPE) se manifestou pela
realização da perícia na ponte de peixaria. Contudo, devido a mesma encontrar-se
submersa, em janeiro de 2022, a Norte Energia enviou correspondências ao longo do
mês de janeiro/2022 para a municipalidade informando da necessidade de manter a via
interditada à luz da decisão liminar.
Em relação à implantação do Aterro Sanitário no município de Anapu (condicionante
2.10 alínea “c”), encontra-se concluída. Reitera-se que as obras de adequações
solicitadas pela Prefeitura Municipal de Anapu foram concluídas, assim como foi feita a
entrega dos equipamentos, restando somente o repasse formal da estrutura implantada.
Em relação ao Plano de Requalificação Urbana, continuam as ações em execução por
meio dos seguintes Projetos:
5.1.8 - Projeto de Parques e Reurbanização da Orla
Por meio do 21º RC a Norte Energia informou ao IBAMA que existem duas principais
linhas para prosseguimento do projeto: (i) a finalização das obras relacionadas aos
pacotes 1 e 3; (ii) o repasse das estruturas.
No que se refere às intervenções na Orla do rio Xingu, reitera-se que com a assunção da
nova Administração Municipal, a Norte Energia discutiu o tema com a Secretaria de
Planejamento de Altamira (SEPLAN) em 19/05/2021, oportunidade em que o Secretário
informou que as intervenções realizadas no Setor 01 da orla, que compreende a área
próxima à foz do Igarapé Altamira, atendiam a expectativa e poderiam ser entregues
para o Município. Para os demais setores, a Prefeitura informou que gostaria de
apresentar uma contraproposta para avaliação do empreendedor. Frente à demora na
apresentação do Projeto pela Prefeitura Municipal de Altamira (PMA), por meio da CE
036/2021-PR, de 02/12/2021, a Norte Energia propôs, dentre outras coisas, a execução
das obras de Reurbanização da Orla conforme projeto aprovado na Licença de
Instalação n° 197/2018. Nesse sentido, nos dias 13, 17 e 20 de dezembro de 2021, foram
realizadas reuniões com a equipe técnica da Administração Municipal, para discussão
da proposta, visto que a mesma envolve outros temas relativos ao licenciamento
ambiental da UHE Belo Monte.
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Quanto aos Parques todas as intervenções previstas foram concluídas e encontram-se
em pleno uso pela população. O repasse formal será oportunamente discutido com a
Municipalidade, no âmbito do Grupo de Trabalho criado.
Em relação ao Centro de Informações Turísticas – CIT, entregue à PMA por meio do
Termo de Compromisso assinado em 16/10/2018, é importante reforçar que o Ofício nº
003/2022-NPD/GAB/PMA, da PMA, em 06/01/2022, informou que a partir de
10/01/2022 iria fazer uso definitivo da infraestrutura do CIT não restando quaisquer
pendências em relação a este ativo.
Neste 21º RC reiterou-se a solicitação de anuência do IBAMA para encerramento dos
monitoramentos, levando-se em consideração a temporalidade definidas no PBA e o
repasse das estruturas para a Prefeitura Municipal de Altamira.
5.1.9 - Projeto de Saneamento em Altamira
Continuam as atividades descritas a seguir:
•
•
•
•
•

Prestação da assistência técnica à operação do Sistema de Esgotamento Sanitário de
Altamira (Estação de Tratamento e Estações Elevatórias);
Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Altamira (Estação de
Tratamento e Estações Elevatórias);
Solicitação de encerramento do projeto no 21º RC frente à conclusão do
atendimento aos objetivos e metas estabelecidos no PBA.
Emissão do Parecer Técnico nº 16/2022 COHID/CGTEF/DILIC que determina
continuidade da Operação dos sistemas pela Norte Energia até que o repasse seja
efetivado.
Tratativas com a municipalidade buscando o repasse da Operação do Sistema de
Esgotamento Sanitário e Sistema de Abastecimento de Água por meio de Termo de
Acordo a ser firmado entre as partes e homologado em juízo.

Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos
Por meio do 21º RC a Norte Energia solicitou ao IBAMA a avaliação da proposta de
continuidade do Programa com a revisão de indicadores, abrangência e prazo, assim
como, propôs uma reunião técnica específica para tratar sobre esse assunto.
Continuaram as atividades do programa, como coleta e análise de dados primários e
secundários relativos aos indicadores ajustados com o IBAMA; coleta de dados de
evolução de matrículas para análise de suficiência de forma remota e/ou presencial;
alimentação sistemática do banco de dados; finalização da 9ª Pesquisa de Condições de
Vida (PCV); realização de projeções populacionais para a Área Influência Direta (AID).
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Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu (PGIVGX)
1. Hidrograma
Em 31 de janeiro de 2022 ocorreu reunião técnica com o IBAMA referente à
Modelagem Hidrodinâmica Bidimensional dos Estudos Complementares do TVR da
UHE Belo Monte.
Em 01 de fevereiro de 2022, o IBAMA enviou Nota nª 0001/2022-GABIN/PFEIBAMA-SEDE/PGF/AGU (Ofício nº 48/2022-COHID/CGTEF/DILIC (SEI 11843348)
que determina a continuidade da aplicação do Hidrograma B no TVR. Segundo
recomendação do IBAMA, a aplicação desse Hidrograma B deve ser prorrogada até que
a equipe técnica analise as informações constantes nos Estudos Complementares
protocolados e emita o respectivo Parecer Técnico. Foi registrado que se tratam dos
Estudos de Modelagem Hidrodinâmica Bidimensional do TVR, com a interface entre os
Meios Físico e Biótico relativo às manchas de inundação e as áreas ocupadas por
florestas aluviais e formações pioneiras, além dos estudos Bióticos relacionados às
espécies de Peixes e Quelônios que ocorrem na Volta Grande do Xingu. Somado a isso,
tem-se o acompanhamento mensal das questões socioeconômicas e condições de vida
da população.
A Norte Energia continua trabalhando, com articulações institucionais e técnicas,
visando à aplicação do Hidrograma A, para que prevaleça a garantia física do
empreendimento. Em relação aos impactos, os estudos confirmaram o que já vem sendo
informado ao IBAMA ao longo do tempo, e que, por força de toda manifestação externa
liderada pelo Ministério Público Federal (MPF), criou a ideia de que havia impactos
novos, com dimensões acima do previsto no Estudo de Impacto Ambiental (EIA).
Contudo, como ponto positivo, tem-se que os Estudos confirmam e comprovam o que a
Matriz de Impactos previa, agora com tecnologias mais apuradas de medição e com a
realidade da aplicação do Hidrograma.
Em atendimento ao TCA nº 3/2021-GABIN, mensalmente são repassados ao IBAMA
os registros de execução das atividades previstas para os 14 projetos, e Link do Painel
de Controle com resumo dos resultados atualizados no último mês na plataforma Power
BI. No período foram repassadas as correspondências: CE 0168/2022-SSA de
15/02/2022 referente às ações de janeiro de 2022; CE 0239/2022-SSA de 15/03/2022
referente às ações de fevereiro de 2022; e, a CE 0282/2022-SSA de 14/04/2022 com
registro das ações em março de 2022.
Referente aos Estudos Complementares do TVR, especificamente sobre a Modelagem
Matemática Hidrodinâmica Bidimensional (MMHD), a Norte Energia encaminhou ao
órgão em 18 de março de 2022 uma proposição de novos cenários de vazão e prazos
(CE 0250/2022/SSA). O Ofício nº 112/2022-COHID/CGTEF/DILIC informou que o
Ibama está de acordo com as solicitações apresentadas pela Norte Energia em relação
aos estudos complementares do TVR e estabeleceu 60 dias para que seja apresentado
informações técnicas demandadas pelo Oficio nº 49/2022-COHID/CGTEF/DILIC.
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14. Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu
As ações do Projeto estão sendo desenvolvidas de forma satisfatória, considerando as
vistorias embarcadas semestrais e a identificação de garimpos por meio de balsas, o que
vinha sendo comunicado ao órgão ambiental. Também foram destacadas as ações de
fiscalização ambiental que vem sendo realizadas pelo IBAMA e a NE mantém o órgão
atualizado com os dados verificados em campo. No ano de 2021, com base nas
informações prestadas pela NE, o órgão havia realizado fiscalizações no TVR, com a
apreensão de balsas.
Encontra-se em andamento as tratativas para definição de um Termo de Cooperação
com a UFPA/FADESP relacionado a implantação de marcos físicos ou naturais visando
a criação de novas relações espaciais em relação à vazão e ao nível d´água. Prevê-se o
desenvolvimento de ações de valorização e reconhecimento das expressões
socioculturais, como o apoio a organização de atividades culturais, esportivas e
valorização das tradições históricas.
Destaca-se que se encontra em planejamento o Ciclo de Reuniões da Volta Grande do
Xingu – 2022/1 em 32 Localidades previsto para o período de maio a julho de 2022. Os
assuntos a serem tratados nestas reuniões são: o funcionamento da operação da UHE
Belo Monte; Hidrograma – Comportamento do rio no trecho de vazão reduzida;
Expressões Culturais; andamento do Plano de Ação Xingu+; apresentação Programa de
comunicação e dos canais de comunicação.
Seguem informações atualizadas do andamento de cada projeto do Plano de
Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu.
14.1.1 - Projeto de Monitoramento da Atividade Garimpeira
Continuou o monitoramento mensal da evolução dos processos minerários na região da
Volta Grande, constante no Diário Oficial da União - DOU e através da ferramenta
Cadastro Mineiro, disponível no sítio eletrônico da ANM, demonstrando os dados dos
processos verificados, que totalizam 49 processos até 31/12/2021.
O status dos processos por Regime de Aproveitamento era a seguinte: (i) Requerimento
de pesquisa – 10; (ii) Autorização de pesquisa – 27; (iii) Disponibilidade – 03; (iv)
Requerimento de lavra garimpeira – 03; (v) Requerimento de lavra – 04; (vi) Direito de
requerer lavra – 02.
Os principais resultados apontados foram a identificação de fatos pontuais e recentes de
garimpo por meio de balsas e a renovado a partir do Plano de Ação Xingu+, visando ao
apoio logístico à fiscalização ambiental na região pelo órgão ambiental (ACT
003/2011–IBAMA).
Por meio do 21º RC a Norte Energia informou ao IBAMA a continuidade do projeto até
o ano de 2025, conforme preconizado em seu cronograma original, após solicitado pelo
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IBAMA, por meio do Ofício nº 45/2020/COHID/CGTEF/DILIC e Parecer Técnico nº
16/2022 COHID/CGTEF/DILIC (SEI 11706713), datado de 27 de janeiro de 2022.
14.2.1 - Projeto de Monitoramento do Dispositivo de Transposição de Embarcações
O STE tem cumprido sua finalidade, possibilitando aos usuários a manutenção dos seus
deslocamentos tanto para montante, quanto para jusante, independentemente do tipo de
embarcação que utilizam, sem que haja prejuízos em sua mobilidade.
Os resultados do monitoramento e avaliação do funcionamento do STE, indicaram um
total de 10.222 transposições no ano de 2021, 44.280 passageiros e uma carga de
2.167.722 kg. O tempo médio de transposição foi de oito minutos.
No primeiro trimestre de 2022, foram 2.815 transposições, totalizando 11.201
passageiros e uma carga de 933.065 kg. O tempo médio de transposição variou entre
oito e nove minutos, seguindo o mesmo comportamento já identificado nos
monitoramentos dos anos anteriores (desde o ano de 2018).
Resultados da 12ª Campanha de Avaliação de Satisfação dos Usuários do Sistema de
Transposição de Embarcações – STE indicaram uma nota de 9,1, resultado satisfatório
que vem seguindo a mesma tendência identificada nos monitoramentos anteriores desde
o ano de 2019 (variação das notas entre 8,9 e 9,2).
14.2.2 – Projeto de Monitoramento da Navegabilidade e das Condições de Escoamento
da Produção
Por meio do 21º RC a Norte Energia informou ao IBAMA que foi dada continuidade a
avaliação integrada do diagnóstico de navegação dos pontos de atenção e/ou críticos á
navegação e das rotas secundárias na região do TVR, focando nas famílias com
dificuldades a navegação. Foi realizada campanha semestral seguindo proposta de
reformulação dos monitoramentos sociais do TVR, com o objetivo de integrar questões
destinadas ao Grupo de usuários de embarcações de uso próprio, contribuindo com o
aumento do número de entrevistas e o melhor entendimento da dinâmica de utilização
do rio Xingu e seus tributários.
Os resultados apresentados no 21º Relatório Consolidado indicam que o início da
operação do empreendimento e a adoção do Hidrograma B não alteraram a dinâmica da
navegação na região do empreendimento, seja para os proprietários de embarcações
usadas para frete/aluguel, seja para os usuários das linhas de frete e aluguel, tampouco
para os proprietários de embarcações para uso próprio. A dificuldade de deslocamento
no período de seca é uma característica inerente do rio Xingu, devido às baixas vazões
naturais registradas nessa época. Com a implantação da UHE Belo Monte, essa situação
está ocorrendo por um período maior de tempo, entre os meses de agosto a dezembro de
cada ano, sendo que tal impacto foi previsto no EIA/RIMA do empreendimento.
Ressalta-se que medidas de mitigação têm sido amplamente implementadas nos
programas e projetos inerentes à Volta Grande do Xingu, incluindo as ações do Xingu+.
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14.2.3 - Projeto de Monitoramento das Condições de Vida na Volta Grande
No 21º Relatório Consolidado foram apresentados os resultados do monitoramento das
condições de vida da população do TVR referente ao ano de 2021.
Foi realizado o Levantamento Socioeconômico e Produtivo (LSE) que se trata de
levantamento de forma censitária, junto às famílias em lotes rurais produtivos habitados
e não habitados na área de abrangência do polígono do Trecho de Vazão Reduzida
(TVR), na Volta Grande do Xingu (VGX). O LSE não contou com informações do
município de Anapu devido à solicitação de interrupção das atividades do Plano de
Ações Xingu+ (Xingu+) feita em 11/05/2021 pela municipalidade.
Foram realizadas entrevistas com 200 famílias da área urbana 1 (localidades Ressaca,
Ilha da Fazenda e Grimpo do Galo), 562 famílias da área urbana 2 (Belo Monte do
Pontal, Belo Monte e Vila Isabel), 290 famílias da área rural 1 (10 localidades rurais) e
202 famílias da área rural 2 (14 localidades rurais). Foram monitorados indicadores
antes e após a chegada da UHE referentes aos padrões construtivos das moradias,
atividade de renda das famílias, usos do rio e principais dificuldades reladas pelos
moradores.
Os resultados indicaram algumas alterações das condições de vida dos moradores do
TVR, levando-se em considerando de forma integrada e conjunta por temporalidade
(fase pré e pós-enchimento dos reservatórios da UHE Belo Monte) e sazonalidade
(períodos de seca e cheia do rio Xingu. As análises indicaram que aspectos da vida
relacionados a moradias, usos do rio e produção agrícola variaram, mas nenhum desses
aspectos apresentou alterações que comprometem a qualidade de vida e o uso do rio
Xingu e seus tributários, tampouco os modos de vida da população. De toda forma, no
âmbito dos projetos produtivos do Xingu+, o Levantamento Censitário Socioeconômico
executado no território do TVR nos municípios de Altamira, Senador José Porfírio e
Vitória do Xingu, demonstrou que a grande maioria das famílias detém renda acima da
linha de pobreza.
Por meio do 21º RC a Norte Energia reiterou a proposta de reestruturação do projeto
enviada anteriormente ao IBAMA, de integração das atividades com o Programa de
Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos e Projeto de Acompanhamento e
Monitoramento Social das Comunidades do Entorno da Obra e das Comunidades
Anfitriãs, especificamente no que se refere à população das comunidades do TVR, bem
como o Projeto de Monitoramento do Dispositivo de Transposição de Embarcações, que
faz monitoramento da navegação, o que implicará na revisão dos instrumentos de
pesquisa, indicadores, dimensão e periodicidade das campanhas.
14.2.4 - Projeto de Recomposição da Infraestrutura Fluvial
Por meio do 21º RC a Norte Energia informou ao IBAMA que continuaram as tratativas
referentes a sinalização náutica em parceria com o DNIT, assim como o andamento das
ações relacionadas às melhorias e aberturas de vias de acesso para o ano de 2022. A
Norte Energia encaminhou a revisão do Projeto Conceitual de Sinalização Náutica para
o DNIT para fins de verificação e validação.
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Também têm sido periodicamente reportadas ao IBAMA as ações de melhorias e
abertura da infraestrutura de acesso terrestres, previstas especificamente no Projeto 07
do Eixo Social que integra o TCA nº3/2021 – GABIN.
Continuaram as campanhas adicionais das condições de navegação por toda a região de
abrangência do TVR, com previsão da quinta e última campanha para o final do mês de
agosto de 2022.
Com a finalização do Monitoramento das condições de navegabilidade no TVR, Bacajá
e afluentes da Volta Grande do Xingu, identificou-se que os canais com dificuldades de
navegação localizam-se, no TVR, predominantemente à margem esquerda, além de
pequenos canais de ligação entre as margens esquerda e direita. E que na margem
direita, o canal é mais profundo e encaixado, além de ser, historicamente, o canal
preferencial de navegação pelas características supracitadas, o que propicia condições
favoráveis à navegação ao longo de todo o ano.
Foram evidenciadas e consolidadas as ocorrências de pontos de atenção que são
barreiras naturais que restringem as condições de navegação na região do TVR, em
qualquer período do ano, principalmente na região a jusante do Jericoá. Com a
diminuição das vazões no rio Xingu no mês de dezembro de 2021, verificou-se que as
condições de navegação, na maioria desses pontos, continuaram ocorrendo, apesar de
requerer maior atenção para transposição.
Ações de Sustentabilidade
Dentro das ações de Sustentabilidade, a NE tem dado continuidade às atividades dos
Projetos Belo Monte Comunidade, Centro de Empreendedorismo da Amazônia (CEA) e
Energia Verde do Xingu, e está participando da Iniciativa Floresta Viva. As ações
realizadas no período incluem:
•

Projeto Belo Monte Comunidade
− Início de aulas de Futebol social nos 05 bairros RUCs para todas as categorias,
sub 10, sub 13 e sub 17 nos dois turnos;
− lançamento da I Feira Multivozes de Empreendedorismo das Mulheres da
Transxingu (FEMEMT) no Dia Internacional da Mulher (08 de março de 2022),
em Altamira;
− Evento do Dia Nacional De Combate Ao Abuso E À Exploração Sexual Contra
Crianças E Adolescentes / Conselho Municipal da Criança e do Adolescente CMDCA em 18 de maio;
− Continuidade das ações sociais nas Comunidades Ressaca e Vila Ceará.

•

Projeto Energia Verde do Xingu
− Visa levar acesso à energia elétrica de fonte renovável às comunidades indígenas
e não indígenas;
− Geração solar fotovoltaica nas aldeias indígenas e no transporte fluvial, com a
substituição de geradores e motores movidos a diesel por geração solar
fotovoltaica e armazenamento em baterias de lítio;
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− Instalação de totens de geração autônoma fotovoltaica para atendimento às
antenas satelitais em comunidades e ribeirinhos isolados;
− Serão abrangidas 7 aldeias indígenas, totalizando 107 edificações, e 10
comunidades não indígenas, totalizando 299 famílias.
− Atualmente a usina fotovoltaica encontra-se em teste: 124 painéis flutuantes de
405 watts (W) cada; um contêiner posicionado em solo com baterias de lítio com
capacidade para 50,22 quilowatt pico (kWp); sistema para monitoramento e
comando remoto; e comunicação e acesso à internet via satélite.
− Iniciado o processo de instalação das usinas nas aldeias Terrawangã e GuaryDuan, na Terra Indígena Arara da Volta Grande. Essa primeira etapa do projeto
considerou as aldeias que não dispunham de energia elétrica suprida pela
concessionária local, dependendo unicamente de geradores a diesel, que operam
somente algumas horas/dia.
•

Projeto Floresta Viva
− Iniciativa de matchfunding em parceria com outras empresas e o BNDES, que
visa ao financiamento de projetos voltados à Restauração Ecológica na Bacia do
Rio Xingu;
− Foi emitida declaração de interesse no Bioma Amazônico, recorte territorial
Bacia do Xingu;
− Foi realizada divulgado o Parceiro Gestor: Funbio. Próximo passo é a
formalização de Contrato Funbio com Empresas Apoiadoras.
− Em estudo nova parceria para Qualificação Profissional.

•

Centro de empreendedorismo da Amazônia (CEA):
− Formar uma nova geração de empreendedores aptos desenvolver negócios
sustentáveis (nature-based business) na região do Baixo Xingu;
− Formar 800 a 1 mil jovens em empreendedorismo sustentável;
− Pré-acelerar 60 a 80 ideias de negócios para transforma-las em modelos de
negócios validados com protótipo (MVP);
− Apoiar a criação de 15 a 20 startups e a transição para empresas formalizadas
(consultoria técnica + capital semente);
− Formar de 10 a 20 startups contemplando as cadeias produtivas mapeadas.

•

Outras iniciativas:
− P&D Sistema Inteligente de Gestão Eficiente de Mobilidade Elétrica
Multimodal (Sima) - primeiro corredor verde do Pará que ligará os campi
Castanhal ao Guamá com autopostos para abastecimento de veículos elétricos;
− Voadeiras elétricas;
− P&D para desenvolvimento de Metodologia de cálculo de emissões líquidas de
Gases de Efeito Estufa (GEE) de reservatórios hidrelétricos, tendo Belo Monte
como principal estudo de caso;
− Encontros sobre Povos Indígenas “Conhecer e Respitar” a serem realizados em
maio e junho de 2022.

145

8.0
Indicadores Socioambientais do Empreendimento
Neste relatório não está prevista a apresentação dos indicadores. Tendo periodicidade
anual, a previsão é de serem apresentados novamente em março de 2023.

9.0
Consultores da JGP Responsáveis pela Elaboração deste Relatório
Socióloga, responsável pela Coordenação Geral e pelo Meio Socioeconômico
Engenheira Civil, responsável pela Coordenação
Geólogo e Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho, especialistas em Sistema
de Gestão
Geólogo, especialista em Meio Físico e responsável pela verificação das questões de
Meio Ambiente nas Obras Principais e do Entorno
Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho, responsável pela verificação das
questões de SST nas Obras Principais, nas Obras Entorno e na Operação
Biólogas, especialistas em Biodiversidade e Qualidade da Água
Sociólogas e Engenheira Sanitarista, especialistas no Meio Socioeconômico
Antropólogo, especialista em assuntos indígenas
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