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MENSAGEM
DA ADMINISTRAÇÃO
Finalizamos o ano de 2019 com um lucro líquido
de R$ 209,6 milhões, o que representa 23% acima
do previsto, registrando mais um exercício com lucro da empresa. A geração de caixa, medida pelo
EBITDA, alcançou R$ 2,9 bilhões.
Os últimos meses de 2019 foram marcados por momentos muitos especiais para a Norte Energia, com
a conclusão da instalação das 18 Unidades Geradoras (UGs) que compõem a Casa de Força Principal e
se somam às seis unidades da Casa de Força Complementar – totalizando 24 UGs, capazes de gerar
11.233,1 MW, energia suficiente para atender em
torno de 10% do consumo nacional. Trata-se de um
marco para o setor elétrico, encerrando um ciclo de
oito anos de implantação do empreendimento.
Os números ligados à UHE Belo Monte são impressionantes e demonstram a grandiosidade do
empreendimento. Três milhões de metros cúbicos
de concreto foram utilizados na construção das
estruturas que compõem o complexo hidrelétrico
– Casas de Força Principal e Complementar, Sistema de Transposição de Peixes (STP) e Sistema de
Transposição de Embarcações (STE). E, para servir
de “esqueleto” a essas estruturas, foram consumidas 160 mil toneladas de aço, ou 22 vezes o volume
utilizado para construir a Torre Eiffel, em Paris.
Para conformação do Reservatório Intermediário,
que conta com 119 quilômetros quadrados, foram
construídos 28 diques – trabalho que envolveu um
volume total de 31 milhões de metros cúbicos de
aterro. O dique mais alto tem 68 metros, o equivalente a um prédio de 22 andares. O mais extenso,
quase 2 quilômetros (1.987 metros).
Já o Reservatório Principal tem 359 quilômetros
quadrados, sendo que 228 quilômetros quadrados
são a própria calha do rio Xingu. Seu nível é regulado por Vertedouro com 18 comportas e capacidade de escoamento de 62 mil metros cúbicos de
água por segundo – quase o dobro da maior cheia
já registrada na série histórica que acompanha a
vazão do rio desde a década de 1960.
Ao lado do Vertedouro está a Casa de Força Complementar (UHE Pimental), com seis Unidades Geradoras
(UGs) com 38,85 MW de potência cada, totalizando
233,1 MW. Pesando 820 toneladas, cada UG da UHE
Pimental tem o distribuidor como seu maior componente: são 110 toneladas e 9,16 metros de diâmetro.
Mas os números impressionam mesmo quando se
referem às peças que compõem as Unidades Geradoras da Casa de Força Principal. Uma única UG
dessas tem 611,11 MW de potência e pode abastecer uma cidade de 1,5 milhões de habitantes. Ao
todo, a Unidade pesa 2.160 toneladas – o equivalen-

te ao peso de 21 carros populares, e seu maior componente é o rotor do gerador, com 1.250 toneladas.
No aspecto operacional, geramos um total de
24.800 GWh com o Índice de Continuidade (IC),
atingindo 97,1% em Belo Monte, e 93,2% em Pimental. Ressaltem-se os esforços desenvolvidos pela
empresa para sanar as restrições de transmissão
que reduziram sensivelmente nosso desempenho
e que ainda resultaram em exposição negativa ao
Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), com
um custo de aproximadamente R$ 237 milhões.
Em dezembro de 2019 foi concluída a energização
das principais unidades da Usina Hidrelétrica Belo
Monte – 24 Unidades e 5 Circuitos de Transmissão
Restrita. Dessa forma, a Usina encontra-se completamente conectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN), com capacidade máxima de escoamento
de 11.233,1 MW de sua produção de energia.
Na área socioambiental, tivemos uma atividade intensa para o cumprimento das condicionantes da
Licença de Operação (LO), destacando-se as negociações com a Prefeitura de Altamira para a transferência das obras de infraestrutura construídas.
Destaca-se o acordo obtido relativo ao bairro Jardim Independente I, que, não sendo integralmente
de responsabilidade da empresa o reassentamento da população, proporcionou a oportunidade de
transferir ativos que oneravam a empresa por sua
manutenção, sem incorrer em custos relevantes.
Entretanto, a área socioambiental ainda demanda
investimentos para o cumprimento integral das
condicionantes da LO, o que resultou no reconhecimento de provisão adicional de R$ 806 milhões
que serão desembolsados nos próximos anos conforme cronograma de obras. Tal provisão permite a
incorporação ao ativo imobilizado da provisão sem
alterar o resultado da empresa conforme as normas contábeis a que estamos sujeitos.
Para o próximo ano, vamos reavaliar o Projeto Básico Ambiental - Componente Indígena (PBA-CI)
com os stakeholders envolvidos já visando o período pós-construção. Desafio importante, uma
vez que será o marco referencial para as condicionantes da renovação da LO a ocorrer em 2021.
Em 2019 investimos R$ 1,356 bilhão, dos quais R$
857 milhões em obras civis e montagem e R$ 499
milhões aplicados inteiramente no avanço da obra
e do cumprimento das condicionantes da LO.
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SOBRE ESTE
RELATÓRIO
Já as despesas operacionais atingiram R$ 123 milhões, sendo que a despesa com pessoal representa aproximadamente 43%. O total de colaboradores, ao final do exercício, alcançou 369 pessoas. O
custo da energia vendida atingiu R$ 2.412 milhões,
dos quais R$ 1.117 milhões relativos à depreciação
de ativos, R$ 773 milhões aos encargos de transmissão de energia e R$ 362 milhões ao seguro do
risco hidrológico.
Na área administrativa, foram mantidas diversas
práticas, tais como reuniões mensais com gerentes
para discussão de resultados, reuniões diárias para
relato dos avanços da construção do dia anterior
bem como das atividades previstas para o dia corrente, reuniões com empregados com intuito de
aprimorar processos e integrar nossa equipe compartilhando experiências, informações e discutindo melhores alternativas de ação.
No acompanhamento orçamentário, foram aprimorados os relatórios de acompanhamento de forma
digital atualizados sempre que os resultados mensais são publicados através do balancete mensal.
Destaca-se, também, a execução do Plano de Metas, que atingiu os patamares mínimos exigidos
pelo Conselho de Administração – o cumprimento do cronograma de montagem, 80% da meta do
EBITDA, 60% do desempenho global e manutenção da Licença de Operação. O percentual final
atingiu 107%.
Por outro lado, revisamos o processo de planejamento estratégico na empresa, que incluiu uma avaliação do Plano de Negócios, o estabelecimento de um
Plano Quinquenal, o Orçamento 2020 e o Plano de
Metas de 2020. As discussões envolveram os gestores
da empresa, bem como os membros do Conselho de
Administração e dos Comitês de Assessoramento.

Importante lembrar que, por decorrência dos estudos elaborados, foram realizadas avaliações da
rentabilidade dos ativos (teste de “impairment”),
resultando em conclusão favorável para a empresa, tornando desnecessários quaisquer ajustes no
seu ativo imobilizado.
Agradecemos aos nossos acionistas o apoio dado
à Administração durante o ano de 2019. Sem o engajamento de todos, não seria possível atingir o
desempenho ora apresentado. Foi fundamental a
clara demonstração de confiança não só através de
aportes como também em todas as áreas de atividade que executamos.
Contamos ainda com o suporte e confiança de todos os acionistas para que a partir deste ano de
2020 possamos devolver os retornos financeiros
decorrentes dos investimentos feitos.

Antonio Varejão de Godoy
Presidente do Conselho de Administração

Paulo Roberto Ribeiro Pinto
Diretor-Presidente da Norte Energia

Para a Norte Energia, a transparência representa um princípio fundamental do relacionamento
com os diferentes públicos com os quais interage:
acionistas, comunidades da região de influência da
UHE Belo Monte, imprensa, organizações do terceiro setor, órgãos de governo, entre outros. Por isso,
desde o início das obras de construção da Usina,
em 2011, a Empresa publica um Relatório Anual,
reportando a esses stakeholders e demais interessados a evolução do Empreendimento, bem como
as ações executadas para minimizar o impacto da
implantação e da operação da Usina, previstas no
Projeto Básico Ambiental (PBA).
Em paralelo aos indicadores definidos pela Global Reporting Initiative (GRI), a Empresa se compromete também a responder com fidelidade às
exigências feitas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que desenvolveu um manual
com indicadores direcionados às Empresas do setor elétrico. Por ser uma geradora de energia, alguns dos indicadores solicitados pela ANEEL não
se aplicam à atividade da Empresa. Assim, a Norte
Energia apresenta as tabelas dos indicadores da
Agência aplicáveis à nossa atividade bem como reporta as tabelas que não puderam ser preenchidas.
Cabe destacar que todo o Relatório Anual e Socioambiental 2019 segue padrões GRI, bem como as
orientações do Manual da ANEEL, no que diz respeito
à composição de capítulos, às informações relatadas
e aos métodos utilizados para a sua elaboração.
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PERFIL
CORPORATIVO
A Norte Energia S.A. é responsável pela
construção e operação da Usina Hidrelétrica Belo
Monte e obteve em 2015 a Licença de Operação
nº 1.317/2015 (LO nº 1.317/2015), concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), para iniciar a
geração de energia. Esse é um grande marco para
a Empresa e o início da transição da fase de obras
para a operação efetiva do Empreendimento.
Constituída sob a forma de Sociedade de
Propósito Específico (SPE), a Norte Energia venceu
o leilão de concessão em abril de 2010 e tornouse responsável pela construção e operação da
UHE Belo Monte. O Empreendimento tem uma
capacidade total de 11.233,1 MW de geração de
energia e uma previsão de garantia física de 4.571
MW médios, conforme estabelecido no Contrato
de Concessão.
Ao assumir o desafio de construir e operar a UHE
Belo Monte, a Norte Energia firmou o compromisso
de contribuir para o desenvolvimento econômico
e social do país, por meio da geração de energia
elétrica limpa, renovável, confiável e a preço justo,
utilizando o potencial hidrelétrico do rio Xingu. A
Usina é integrante do Sistema Interligado Nacional
(SIN) e confere maior segurança ao sistema em
função, principalmente, do melhor aproveitamento
das diferenças hidrológicas de cheia e seca
registradas entre as diversas regiões do Brasil e
de outros países vizinhos, que contribuem com a
matriz energética brasileira.
O prazo de gerenciamento da Usina pela Norte
Energia, definido no contrato de concessão, é
de 35 anos. Em 2019, as atividades da Empresa
continuaram distribuídas entre Brasília (DF),
onde fica sua sede administrativa; Altamira (PA),
município polo da região do Empreendimento,
e Vitória do Xingu (PA), município onde está
localizada toda a estrutura física da UHE Belo
Monte. Até dezembro, 369 empregados próprios
integravam o quadro funcional da Empresa.

Composição Acionária
A Norte Energia S.A. é uma sociedade anônima
de capital fechado composta por Empresas de
diferentes segmentos de atuação e por fundos
de previdência complementar. Em 2015, a Aliança
Norte Energia e Participações S/A teve sua
composição alterada. Inicialmente formada apenas
pela Vale S/A, a acionista passou a ser composta
também pela Cemig Geração e Transmissão S/A,
com 49% das ações.
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1.1 O EMPREENDIMENTO

O Brasil possui a matriz energética mais limpa e
renovável do planeta e a Usina Hidrelétrica Belo
Monte, instalada no rio Xingu, no Pará, contribui para
este resultado. A capacidade instalada de 11.233,1
MW e a quantidade média de geração de energia de
4.571 MW fazem da Usina a maior hidrelétrica 100%
brasileira e a quarta maior do mundo.
A energia gerada pela UHE Belo Monte é destinada ao
Sistema Interligado Nacional (SIN), através de cinco
linhas de transmissão, e comercializada da seguinte
forma: 70% no mercado regulado para 17 Estados,
mediante Contrato de Comercialização de Energia
Elétrica no Ambiente Regulado (CCEAR), por meio de
45 distribuidoras; 10% para autoprodutores, sócios
da Norte Energia, através de contratos bilaterais de
compra e venda de energia; e 20% para o mercado
livre para todo o Brasil.
Em 2019, a Empresa fez o repasse de R$ 143,2 milhões
aos municípios atingidos pelo reservatório da Usina,
ao Estado do Pará e à União, como Compensação
Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos (CFURH).
Além disso, destinou R$ 42,1 milhões a projetos de
pesquisa, regulados pelo Programa de Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico (P&D), conforme as
regras do setor elétrico brasileiro.
Mais do que produzir energia, a UHE Belo Monte
gera riquezas, desenvolvimento social e econômico.
E com o intuito de reduzir o impacto ambiental,
o projeto foi licitado pela ANEEL com a operação
do tipo “fio d’água”, uma tecnologia moderna
e preservacionista que atende aos mais rígidos
princípios de sustentabilidade, respeitando o meio
ambiente e as comunidades do entorno.
A UHE Belo Monte possui reservatórios com área
total de 478 km², dos quais 274 km² correspondem
ao leito original do próprio rio Xingu no período
da cheia. Em comparação com o plano original
da década de 1980, a área de inundação foi
reduzida em 61%.
USINA A FIO D’ÁGUA
Esse tipo de usina não possui reservatório de acumulação, operando
praticamente em queda de água constante, em uma região com grande
desnível natural. No caso da UHE Belo Monte, o desnível da Casa de
Força Principal, que abriga 18 unidades geradoras do tipo Francis, é de
aproximadamente 100 metros. Assim, sua produção de energia varia
de acordo com o regime hídrico do rio. A opção por uma usina a
fio d’água, como a UHE Belo Monte, por não possuir um reservatório,
abre mão de parte do potencial energético do Rio Xingu para manter
as populações indígenas em suas terras e o uso dos recursos do rio
pelas comunidades ribeirinhas.
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1970

1975

Eletronorte inicia os estudos
de Inventário Hidrelétrico
da Bacia Hidrográfica do Rio
Xingu. Realizado o primeiro
mapeamento do rio e o projeto
de localização de barramentos.

1980

1980

Concluído o inventário,
começam os estudos para
a construção do Complexo
Hidrelétrico de Altamira, com as
usinas Babaquara (6,6 mil MW) e
Kararaô (11 mil MW) – esta última
deu origem à UHE Belo Monte.
Segundo o estudo daquele
período, as usinas exigiriam o
deslocamento de sete mil índios,
de 12 terras indígenas.

1989

Conclusão dos primeiros estudos
de viabilidade da UHE Belo
Monte. Divergências acerca do
impacto socioambiental levam
à suspensão do financiamento
da obra.

1990

1994

Revisão dos Estudos de
Viabilidade, com diminuição
da área inundada e garantia
de não inundação das terras
indígenas.

2000

2002

Apresentação de novos
levantamentos à ANEEL.
O Estudo de Impacto Ambiental
(EIA) é paralisado a pedido do
Ministério Público.

2005 JULHO

Congresso Nacional autoriza a
Eletrobras a completar o EIA.

2006 JANEIRO

Eletrobras solicita ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA) a abertura
do processo de licenciamento
ambiental prévio. Começa a ser
elaborado o EIA.

2006 MARÇO

IBAMA realiza a primeira vistoria
técnica na área do projeto.

2007 AGOSTO

IBAMA realiza vistoria técnica
e reuniões públicas nos
municípios de Altamira e Vitória
do Xingu para discutir o Termo
de Referência para o EIA

2007 DEZEMBRO

IBAMA emite o Termo de
Referência para o EIA.

2008 JULHO

Conselho Nacional de Política
Energética define que o único
potencial hidrelétrico a ser
explorado no rio Xingu será o da
UHE Belo Monte. A ANEEL aprova
a atualização do Inventário
apenas com esta usina na bacia
do rio Xingu.

2009 MARÇO
Eletrobras solicita
a Licença Prévia.

2009 ABRIL

IBAMA realiza nova vistoria
técnica na área do projeto.

2009 MAIO

EIA e Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA) são entregues
ao IBAMA.

2010

2010 FEVEREIRO

IBAMA concede a Licença
Prévia da obra. Em contrapartida,
faz 40 exigências de adequação,
que, na época, adicionaram R$ 1,5
bilhão ao custo da construção.

2010 ABRIL

Governo Federal realiza
o leilão de concessão para
a construção e operação da
UHE Belo Monte por 35 anos.

2011 JUNHO

IBAMA emite a Licença de Instalação nº 795/2011, que permite
o início das obras da UHE Belo
Monte. Nesta mesma data, as
obras são iniciadas.

2015 NOVEMBRO

IBAMA concede a Licença de
Operação nº 1317/2015 da
UHE Belo Monte.

2015 DEZEMBRO

Teste de abertura e fechamento
das duas comportas do
vertedouro que liberam água
de forma controlada para o
Canal que interliga os
reservatórios principal e
intermediário da usina.

2016 JANEIRO

Enchimento do Canal de Fuga
da Usina Hidrelétrica Belo Monte
é concluído.

2016 FEVEREIRO

Conclusão do enchimento dos
reservatórios. Primeiro teste
de giro mecânico da Unidade
Geradora 01 da Casa de Força
Principal.

2016 ABRIL

Início da operação comercial do
empreendimento com a liberação
das Unidades Geradoras 01 das
Casas de Força Principal e Complementar pela ANEEL.

2016 JUNHO

Início da operação comercial da
segunda Unidade Geradora da
Casa de Força Complementar
do empreendimento, no Sítio
Pimental. Primeiros testes na
segunda turbina da Casa de Força
Principal do Sítio Belo Monte.

2016 JULHO

A segunda Unidade Geradora
da Casa de Força Principal, no
Sítio Belo Monte é integrada ao
Sistema Interligado Nacional
(SIN) e a geração comercial
nesta máquina é autorizada
pela ANEEL. Em Pimental, onde
está instalada a Casa de Força
Complementar, a terceira turbina
foi liberada para os primeiros
testes com o giro mecânico.

2016 AGOSTO

Autorização da ANEEL para
operação comercial da terceira
Unidade Geradora na Casa de
Força Complementar, no Sítio
Pimental, totalizando cinco
turbinas em operação.

2016 SETEMBRO

Início dos testes dinâmicos
na terceira Unidade
Geradora da Casa
de Força Principal.

2016 NOVEMBRO

Início da operação comercial da
Unidade Geradora 03 da Casa
de Força Principal e da Unidade
Geradora 04 da Casa de Força
Complementar, totalizando sete
turbinas em operação, das quais
quatro são de 38,8 MW, na Casa de
Força Complementar, e três de 611,1
MW, na Casa de Força Principal,
no Sítio Belo Monte. Conclusão
da montagem da Casa de Força
Complementar, em Pimental,
com a instalação eletromecânica
da quinta e da sexta e última
Unidade Geradora. Conclusão do
giro mecânico da quarta Unidade
Geradora da Casa de Força Principal,
em Belo Monte.

2016 DEZEMBRO

Conclusão do giro mecânico
das Unidades Geradoras 05 e 06
da Casa de Força Complementar,
em Pimental.

2017 JANEIRO

Início da operação comercial
da Unidade Geradora 04 da
Casa de Força Principal e das
Unidades Geradoras 05 e 06 da
Casa de Força Complementar.
Dessa forma, a Casa de Força
Complementar está
100% em operação.

2017 MARÇO

Liberação da Unidade Geradora
05 para início da Operação
em Teste.

2017 ABRIL

Início da Operação Comercial da
Unidade Geradora 05 da Casa de
Força Principal, liberando mais
611,1MW ao SIN.

2017 JUNHO

Liberação da Unidade Geradora 06
para início da Operação em Teste.

2017 JULHO

Início da Operação Comercial da
Unidade Geradora 06 da Casa de
Força Principal.

2017 OUTUBRO

Início da Operação Comercial da
Unidade Geradora 07 da Casa de
Força Principal, totalizando em 2017
o potencial instalado para Operação
Comercial de 4.510,57 MW.

2017 DEZEMBRO

Liberação da Unidade Geradora
08 para início da Operação em
Teste, com previsão de início
da Operação Comercial para
janeiro de 2018.

2018 FEVEREIRO

Início da Operação Comercial
da Unidade Geradora 08 da
Casa de Força Principal,
liberando mais 611 MW
ao SIN.

2018 JUNHO

Início da Operação Comercial
da Unidade Geradora 09 da
Casa de Força Principal,
liberando mais 611MW
ao SIN.

2018 OUTUBRO

Início da Operação Comercial
da Unidade Geradora 10
da Casa de Força Principal,
liberando mais 611 MW ao SIN.

2018 NOVEMBRO

Início da Operação Comercial
da Unidade Geradora 11
da Casa de Força Principal,
liberando mais 611 MW ao SIN.

2018 DEZEMBRO

Início da Operação Comercial
da Unidade Geradora 12 da
Casa de Força Principal,
totalizando em 2018 o potencial
instalado para Operação
Comercial de 7.333,20 MW

2019 MAIO

Início da Operação Comercial
da Unidade Geradora 13
da Casa de Força Principal,
liberando mais 611 MW ao SIN.

2019 JUNHO

Início da Operação Comercial
da Unidade Geradora 14
da Casa de Força Principal,
liberando mais 611 MW ao SIN.

2019 AGOSTO

Início da Operação Comercial
da Unidade Geradora 15
da Casa de Força Principal,
liberando mais 611 MW ao SIN.

2019 SETEMBRO

Início da Operação Comercial
da Unidade Geradora 16
da Casa de Força Principal,
liberando mais 611 MW ao SIN.

2019 OUTUBRO

Início da Operação Comercial
da Unidade Geradora 17
da Casa de Força Principal,
liberando mais 611 MW ao SIN.

2019 NOVEMBRO

Início da Operação Comercial
da Unidade Geradora 18 da Casa
de Força Principal, totalizando
em 2019 o potencial instalado
para Operação Comercial de
11.233,1 MW, desta forma a
UHE Belo Monte passa ser
considerada em operação plena.
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1.2 OS 5 MUNICÍPIOS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DA OBRA

Altamira (1)

Anapu (2)

Brasil
Novo (3)

Senador
José Porfírio (4)

Vitória
do Xingu (5)

População estimada 2017

111.435

27.096

14.689

11.357

14.719

População 2010

99.075

20.543

15.690

13.045

13.431

Área Territorial (km²)

159.533,255

11.895,265

6.362,575

14.419,916

3.089,537

Densidade demográfica (hab/km²) 0,62

1,73

2,47

0,90

4,35

IDHM 2010**

0,548

0,613

0,514

0,596

FONTE: DADOS DO IBGE

UHE Belo Monte

0,665
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1.3 ENERGIA LIMPA E SUSTENTÁVEL
O potencial hídrico do rio Xingu só pôde ser
aproveitado para geração de energia elétrica após
a definição de diversas ações socioambientais que
condicionaram, legalmente, a construção e o início
de operação da UHE Belo Monte, no Pará. Por meio
de 117 programas e projetos, a Usina assumiu um
papel estratégico para a preservação ambiental
da região, na inclusão social e desenvolvimento
econômico dos municípios mapeados nas áreas
de Influência Direta (AID) – Altamira, Anapu, Brasil
Novo, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu – e
de Influência Indireta (AII): Gurupá, Medicilândia,
Pacajá, Placas, Porto de Moz e Uruará.
Toda a fase de implantação da UHE Belo Monte
foi marcada pelo diálogo social constante e pela
transparência nas informações fornecidas pela
Norte Energia às comunidades locais, que
acompanham de perto o cumprimento dos
compromissos socioambientais firmados pela
Empresa na região do Médio Xingu. A Licença
Prévia da obra (LP nº 342/2010), que exige o
cumprimento das condicionantes iniciais do
empreendimento, foi concedida pelo IBAMA
em 2010, após realização de audiências públicas,
que reuniram cerca de oito mil participantes.

Desde então, a Norte Energia produziu
periodicamente relatórios socioambientais
que foram submetidos à avaliação do IBAMA,
no intuito de informar a evolução das ações
solicitadas nas condicionantes do licenciamento,
conforme o conjunto de propostas presentes
no Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA), com abrangência
nas áreas de gestão ambiental e institucional,
meios físico, biótico e socioeconômico. O
atendimento inicial a estas exigências foi que
garantiu à Empresa sua Licença de Instalação (LI
Nº 795/2011), concedida também pelo IBAMA, em
2011, para o início da construção da Usina.
Do montante investido pela Norte Energia em ações
socioambientais, R$ 500 milhões são destinados
ao Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável
do Xingu (PDRSX). Com foco no atendimento aos
direitos e demandas de toda a população afetada
pelo Empreendimento, a Norte Energia elaborou
um Projeto Básico Ambiental (PBA), que envolve as
condicionantes relacionadas às comunidades locais,
e um Plano específico, direcionado ao Componente
Indígena (PBA-CI), aprovado em 2012 pela Fundação
Nacional do Índio (Funai).

Após comprovar o cumprimento de suas
obrigações legais, mantendo o compromisso com
o desenvolvimento sustentável, a Norte Energia
conquistou, em novembro de 2015, a Licença
de Operação (LO Nº 1317/2015), que viabilizou
o início da geração de energia. Para isso, a
Empresa teve que cumprir o cronograma das
condicionantes e desenvolver as ações previstas
no PBA, além de concluir obras estruturantes
do PBA-CI.
A cada ação socioambiental realizada, a Norte
Energia reitera o compromisso de respeito ao
território e à cultura das comunidades locais e
dos povos indígenas. Do montante previsto para
este investimento social, já foram aplicados cerca
de R$ 6,3 bilhões, incluindo as condicionantes
ambientais, as ações nos municípios e as ações
do Componente Indígena.

02
16

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2019

GOVERNANÇA
CORPORATIVA
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ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS

Conselho Fiscal
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A estrutura de governança da Norte Energia
é formada pelo Conselho de Administração,
Diretoria e Conselho Fiscal. O Conselho de
Administração é assessorado por oito Comitês,
compostos por representantes dos acionistas.
A Empresa baseia seu modelo de gestão
na transparência e na sustentabilidade de
seus negócios e, por isso, busca aprimorar
constantemente suas práticas de governança
corporativa. Adota ainda uma série de ações
que asseguram a conduta ética dos negócios,
bem como o compartilhamento de decisões.
A Norte Energia presta contas periodicamente
acerca de suas atividades e desempenho,
apresentando dados revisados por auditoria
externa independente. A divulgação de resultados
da Empresa segue as normas internacionais
de contabilidade definidas pela International
Financial Reporting Standards (IFRS).

Compliance

Auditoria Interna
PRESIDÊNCIA

Diretoria Administrativa
Financeira

Diretoria de Regulação
e Comercialização

Diretoria de Produção
e Implantação

2.1 ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA
2.1.1 Conselho de Administração
Responsável por definir as estratégias de longo prazo da Norte Energia, o Conselho de Administração
acompanha a execução, pela Diretoria, das ações estabelecidas e toma decisões sobre temas relevantes
no âmbito dos negócios, em consonância com as atribuições conferidas pelo Estatuto Social da Empresa.
O Conselho é composto por, no máximo, 12 membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos em
Assembleia Geral. Ao final de 2019, a Norte Energia contava com 11 Conselheiros de Administração,
eleitos em Assembleia Geral de Acionistas, para mandatos unificados de dois anos.
Antonio Varejao de Godoy
Presidente

Área do vertedouro da UHE Pimental

Fabio Lopes Alves

Conselheiro

Dimas Costa Conselheiro

Conselheiro

Jose da Silva Estevez

Conselheiro

Agnes Maria de Aragao da Costa

Conselheira

Ronaldo Batista Assunção

Conselheiro

Leonardo de Paiva Rocha

Conselheiro

Solange Maria Pinto Ribeiro

Conselheiro

Larissa Campos Breves

Conselheira

Ney Zanella dos Santos

Conselheiro

Roberto Parucker

Conselheiro
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COMITÊS DE APOIO AO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
Os Comitês têm caráter consultivo e informativo,
de assessoramento ao Conselho de Administração,
nos assuntos conforme área de atuação, e não
exercem função deliberativa ou executiva.
Sendo eles:

Comitê Financeiro
Responsável pela análise dos processos de seleção
de fornecedores de serviços financeiros e de
estudos e propostas requeridos pelo Conselho
de Administração relativos a serviços financeiros.

Comitê Técnico
Responsável pela análise dos processos de seleção
dos fornecedores de engenharia, fornecimento e
construção, e dos relatórios de avanços das obras
civis, de fornecimento e de montagem.

Comitê de Meio Ambiente
Responsável pela análise dos processos de seleção
de fornecedores de serviços de meio ambiente
e dos relatórios de avanço no cumprimento das
condicionantes ambientais.
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2.1.2 Diretoria
Em 2017, a Presidência incorporou as áreas
Socioambiental e de Relações Institucionais,
após a extinção das respectivas diretorias.
As Diretorias Financeira e de Gestão foram unificadas
pela nova Diretoria Administrativa Financeira.
A Diretoria de Produção e Implantação assumiu
as áreas de Construção e de Fornecimento
e Montagem. Foi criada a Diretoria de Regulação
e Comercialização.
Todos os diretores são eleitos pelo Conselho de
Administração, com mandato de três anos. Assim
como no Conselho, a reeleição é permitida.

Paulo Roberto Ribeiro Pinto
Diretor-Presidente
Flavio Dutra Doehler
Diretor de Produção e Implantação
Luiz Fernando Rolla
Diretor Administrativo Financeiro

Comitê de Auditoria, Compliance e Risco
Responsável pela análise das políticas do plano
anual de auditoria da Empresa, dos relatórios
das auditorias externas e das demonstrações
contábeis e respectivos pareceres.

Comitê de Regulação e Comercialização
Responsável por acompanhar e elaborar estudos,
pareceres e notas técnicas sobre a regulamentação
do setor elétrico, as regras de comercialização
vigentes e suas alterações.
Temos ainda o Comitê de Seguros e Comitê de
Operação e Manutenção, que não são estatutários.

2.2.1 Gestão De Riscos, Controles Internos E Compliance

A Empresa estruturou a área de gestão de riscos,
controles internos e Compliance com objetivo
de fortalecer sua estrutura de governança
e apoiar a Administração na tomada de decisões
com mais eficiência, transparência e segurança,
proporcionando maior confiabilidade para
os stakeholders.
Nesse contexto, foi desenvolvida a Política de
Gestão de Riscos, aprovada pelo Conselho de
Administração em 2019, a qual foi estruturada
com base nas recomendações do COSO ERM
(padrão internacional) e na Norma ISO 31000.
Esta Política define os princípios, diretrizes e
a estrutura para gestão de riscos da Empresa.
Também foram levantados os riscos corporativos
e, com base em metodologia de gestão de risco,
identificadas as prioridades para estabelecimento
de planos de mitigação e monitoramento.

Luiz Roberto Ales Correia
Diretor de Regulação e Comercialização

Em 2019 foi iniciado projeto de mapeamento de
processos e controles internos com objetivo de
formalizar e normatizar a estrutura do ambiente
de controles internos da Norte Energia.

2.1.3 Conselho Fiscal

Em 2019 a Empresa também atualizou seus
mecanismos e normativos éticos por meio da
implementação do Programa de Integridade da
Norte Energia, com destaque para o Código de
Conduta e Ética e o novo Canal de Denúncias
externo. O Programa foi concebido em aderência
à legislação anticorrupção brasileira e às melhores
práticas de prevenção e combate à corrupção,
alinhado com o compromisso de manter os mais
altos padrões profissionais e éticos na condução
de seus negócios.

Comitê de Gestão
Responsável pela análise dos processos de seleção
de fornecedores de serviços administrativos e de
políticas de remuneração e benefícios.

2.2 APOIO À GOVERNANÇA

Atuando em caráter permanente, o Conselho
Fiscal da Norte Energia desempenha a função de
órgão fiscalizador dos atos de gestão. É composto
por cinco membros e suplentes em igual número,
eleitos em Assembleia Geral. O Conselho Fiscal
analisa as demonstrações financeiras e opina
sobre planos de investimentos, entre outras
atribuições. Ao final de 2019, a Empresa contava
com 5 conselheiros fiscais.

Reive Barros dos Santos
Presidente
Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino
Conselheiro
Vinicius Balbino Bouhid
Conselheiro
Nelson Tamieti
Conselheiro
Marcelo Guimarães Duarte
Conselheiro

2.2.2 Auditoria Interna
Ao longo de 2019, a Norte Energia continuou
trabalhando no modelo de gestão de riscos
corporativos, baseado no COSO ERM (padrão
mundial) e na Norma ISO 31000. Com isso, a
Empresa consolidou a Matriz de Riscos, iniciada
em 2013, que permite identificar, avaliar e auditar
os processos operacionais com maior risco
e impacto nos resultados.
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2.2.3 Auditoria Externa
As demonstrações financeiras da Empresa são
apresentadas em conformidade com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e validadas
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
bem como em conformidade com as normas
internacionais de contabilidade (IFRS), emitidas
pelo International Accounting Standards Board
(IASB). Os resultados passam, regularmente, pelo
crivo da auditoria externa.
As Demonstrações Financeiras do exercício de
2019 foram auditadas pela Ernst Young Auditores
Independentes S.S - EY. EY foi responsável pela
auditoria no triênio de 2012- 2014, após este
período foi substituída pela PwC que auditou a
Empresa no triênio de 2015-2017 e agora a EY
retorna para o triênio de 2018-2020, obedecendo
ao rodízio recomendado pelo Conselho de
Administração da empresa. A Norte Energia sempre
escolhe empresas renomadas e especializadas do
segmento, o que reforça o compromisso com a
transparência e a credibilidade de seus processos
contábeis e fiscais.

2.2.4 Sistema Integrado
De Gestão Empresarial
Para garantir uma gestão mais eficiente, a
Norte Energia utiliza o Sistema Integrado de
Gestão Empresarial, conhecido como SAP R/3,
que foi implementado em outubro de 2012 e
consolidado ao longo dos últimos anos. Esse
sistema garante que a Empresa atinja, de forma
efetiva, o objetivo de garantir integridade,
confidencialidade, transparência, redução
de custos e competitividade. O SAP fornece
informações em tempo hábil para as tomadas
de decisão, tanto pelos gestores quanto pelos
acionistas. A geração direta, pelo SAP, do arquivo
da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) é exemplo
dessa eficiência. O documento é exigido pela
Receita Federal desde 2014, após alteração da
legislação tributária relativa ao imposto sobre a
renda da pessoa jurídica.
O Sistema Integrado é dividido em módulos e
suporta todos os processos de formação e gestão
de ativos, alinhados com as regras societárias,
regulatórias (em conformidade com a Resolução
ANEEL no 674/2015) e fiscais, de modo a
proporcionar à alta administração uma visão clara
e inequívoca dos processos organizacionais, com
foco na eficiência operacional e financeira. No
ano de 2015, a Norte Energia implementou um
novo módulo: o de vendas e distribuição, que
acompanha e controla o faturamento da venda
de energia.
Unidade Geradora nº 18

Outro avanço nesse sentido foi a consolidação,
a partir de 1º de janeiro de 2015, do plano de
contas da Empresa, que seguiu a nova resolução
normativa da ANEEL para o setor elétrico. A
adequação do plano de contas começou ainda
em 2014.
O trabalho da Norte Energia no aprimoramento
dos processos de gestão tem como principais
resultados um novo modelo de orçamento, que
permite controlar investimentos e despesas com
mais precisão e segurança. Para implementar esse
modelo, a Empresa formou, em 2013, o Grupo de
Trabalho do Orçamento, liderado pela Presidência
e composto por empregados representantes
de todas as diretorias. Essa ação possibilitou
o mapeamento de todos os processos que
envolvem o orçamento da Empresa e criou uma
lista com mais de 30 mil itens de compra para
o controle corporativo.
O processo orçamentário conta com as seguintes
características: formalidade dos processos
para acompanhamento; correção e controle
do orçamento da Empresa, pois o grupo de
orçamento conta com decisão de Diretoria para
sua constituição e delegação de competência
a seus membros; multidisciplinariedade,
visto que a Norte Energia conta com diferentes
áreas operacionais e de suporte; alinhamento
estratégico, que se concretiza pelo
relacionamento do grupo de orçamento com
a Diretoria e Comitês de Assessoramento do
Conselho de Administração; efetividade de suas
ações, na medida em que o orçamento passou
a ser mais uma ferramenta de gestão da Empresa;
e prestação de contas, por meio dos relatórios
de controle orçamentários, que são mensalmente
emitidos pelo grupo de orçamento e contém
avaliações analíticas e gerenciais.
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240.000.000 m3

DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ROCHA

A
OBRA

A conclusão de etapas importantes da construção da UHE Belo Monte possibilitou à Norte
Energia colocar em prática sua Licença de Operação (LO Nº 1317/2015), a partir de abril de
2016, quando iniciou a operação comercial de quatro unidades geradoras da Casa de Força
Complementar e de três unidades geradoras da Casa de Força Principal.

UHE Belo Monte

11.233,1 MW
DE CAPACIDADE
INSTALADA.

4.571 MW
MÉDIOS DE
GARANTIA FÍSICA.

478 km2

ÁREA DO RESERVATÓRIO
61% do tamanho do reservatório
em relação ao projeto original.

3.000.000 m3
DE CONCRETO.

30 MIL

TRABALHADORES.

35 ANOS

141 MIL

20 km / 25 m / 210 m / 300 m

18 / 11.000 MW

CANAL DE DERIVAÇÃO PRINCIPAL
20 km de extensão, 25 m de profundidade,
210 m de largura na base e 300 m de largura na superfície.

SÍTIO BELO MONTE
18 Unidades Geradoras com turbinas
tipo Francis. Capacidade: 11.000 MW.

de concessão para construir e operar a Usina
(início: agosto de 2010).

TONELADAS de equipamentos
a serem montados.

6 / 233,1 MW / 18 / 62.000 MW
SÍTIO PIMENTAL
6 Unidades Geradoras com turbinas tipo Bulbo. Capacidade instalada: 233,1 MW.
18 comportas do vertedouro, com capacidade de escoamento de 62.000 m3/s.

119 km2 / 97

28 / 58m / 22

RESERVATÓRIO INTERMEDIÁRIO
119 km2 de espelho d’água
(NA normal cota 97).

DIQUES
São 28 diques e o de maior altura possui
68 m – equivale a um prédio de 22 andares.
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No início da fase operacional, o grande desafio
para a Norte Energia foi manter a execução de
obras em conformidade com o cronograma.
Concluída a montagem eletromecânica das
últimas Unidades Geradoras, a Usina conta com
duas Casas de Força inteiramente motorizadas.
A Casa de Força Principal, com 18 Unidades
Geradoras, erguidas no Sítio Belo Monte, com
potência instalada de 11 mil megawatts. A outra
Casa de Força é a Complementar, erguida no
Sítio Pimental, com seis Unidades Geradoras e
capacidade instalada de 233,1 megawatts.
No total, a UHE Belo Monte inundou uma área
de 478 quilômetros quadrados no estado do
Pará: 238 quilômetros quadrados no município
de Altamira; 239,2 quilômetros quadrados em
Vitória do Xingu; e 0,8 quilômetro quadrado em
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Brasil Novo. Para diminuir o impacto ambiental
e socioeconômico decorrente da inundação,
a Norte Energia tomou uma série de medidas
preconizadas no Projeto Básico Ambiental (PBA).
Durante toda sua operação, a Empresa seguirá a
exigência da Agência Nacional de Águas (ANA)
de manter uma vazão mínima da hidrelétrica
no rio Xingu, como garantia da manutenção da
qualidade da água e a navegabilidade no trecho
conhecido como Volta Grande do Xingu. Com
cerca de 100 quilômetros de extensão, esse
trecho terá um nível de água variável ao longo
dos anos de geração. Outra medida foi a opção
pelo projeto de usina a fio d’água – que não
possui reservatório de acumulação e opera em
quedas de água.

3.1 AVANÇO DA OBRA
Em seu auge, a obra da Usina avançou
simultaneamente em quatro sítios: Belo Monte,
Pimental, Canal de Derivação e Diques. Cada sítio
tem uma função específica dentro da estrutura
de geração de energia. Com a conclusão da
obra, estes sítios funcionarão de forma conjunta
e complementar. O Sítio Pimental começou
a operar em abril de 2016. Nesse sítio foi
realizado o barramento do rio Xingu, próximo ao
Reservatório Principal – local de retenção da água
que abastece as unidades geradoras da Casa de
Força Complementar, em Pimental, e também
o Reservatório Intermediário, responsável por
alimentar a Casa de Força Principal (Belo Monte).
Já no Canal de Derivação foram concluídas,
em 2015, as escavações em terra e rocha, o que
resultou na extração total de 130 milhões de
metros cúbicos de material para a formação

3.2 MONTAGEM
3.2.1 UHE Pimental
No Sítio Pimental, as atividades de montagem foram concluídas no início de 2016, e permitiram a entrada
em operação comercial das seis unidades geradoras entre abril de 2016 e janeiro de 2017. Foram montadas
16,23 mil toneladas de equipamentos no Sítio Pimental, até 2017, com o encerramento da montagem dos
equipamentos da Usina e disponibilização para operação comercial de todas as Unidades Geradoras.

3.22 UHE Belo Monte
As atividades da montagem eletromecânica na UHE Belo Monte, em 2018, foram bastante aceleradas,
permitindo a conclusão da montagem de todas as Unidades Geradoras e consequente operação comercial.
Estas UGs de Belo Monte e Pimental perfazem um total de 11.233,1 MW.

3.3 SISTEMA DE TRANSPOSIÇÃO DE EMBARCAÇÕES
do canal artificial, que tem 20 quilômetros de
extensão, 210 metros de largura na base e 25
metros de profundidade. O revestimento do
Canal utilizou 4,4 milhões de metros quadrados
de rocha processada para o piso e 2,7 milhões
de metros quadrados de rochas nos taludes.
Todo o material usado foi proveniente do
reaproveitamento das escavações na própria
área da hidrelétrica. No Sítio Belo Monte, a
Norte Energia concluiu 99,53% da execução
contratual de obras civis. Esse Sítio é formado
pelas estruturas do circuito de geração: a tomada
d’água e a Casa de Força Principal. O Sítio Diques
tem 31 milhões de metros cúbicos de aterro
e o dique mais elevado possui 68 metros de
altura. O local abriga também um dique de dois
quilômetros de extensão e cinco milhões de
metros cúbicos de aterro compactado.

Inaugurado em 2013, na margem direita do
rio Xingu no Sítio Pimental, o Sistema de
Transposição de Embarcações (STE) se tornou
obrigatório, após a conclusão do desvio do rio
Xingu e manteve a operação em 2018.

O STE é gratuito e opera 24h ininterruptamente,
atendendo à condicionante número 2.17
da Licença de Operação (LO – Nº 1317/2015),
que reitera a obrigatoriedade de operação
ininterrupta do sistema.

O sistema permite transpor embarcações de até
35 toneladas e garante a navegabilidade do rio
durante a operação de Belo Monte. A navegação
ocorre entre a Volta Grande do Xingu e o trecho
a montante (rio acima) da barragem
do Empreendimento.

Desde que entrou em funcionamento, o STE já
promoveu a travessia de mais de 148 mil usuários
em 42,8 mil transposições de embarcações
e transportados, aproximadamente, 6,5 toneladas
de carga.

As embarcações de maior porte são transpostas
pelo STE por içamentos. Cada içamento é
composto por dois elevadores de embarcações
(pórticos sobre pneumáticos), que retiram e
recolocam os barcos na água em cada um dos
dois píeres. Já as embarcações que possuem
menos de seis toneladas são movimentadas em
carretas rebocadas por tratores. Os píeres são
ligados por uma pista de concreto de 700 metros
de comprimento.
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3.4 SEGURANÇA DE BARRAGENS
A criação da Superintendência de Segurança
de Barragens em março de 2019 foi um marco
importante para a Norte Energia, evidenciando o
comprometimento com o tema, estratégico para a
empresa. Foi iniciada ainda uma ampla discussão
com respeito à estrutura necessária e adequada
para atender às demandas oriundas das duas
principais vertentes de segurança de barragens:
o monitoramento das estruturas (inspeções de
campo, instrumentação de auscultação e estado
de conservação) e a implantação do Plano de
Ações Emergenciais (PAE).

3.4.1 Gerência De Monitoramento
E Manutenção
Abrangência do monitoramento
No empreendimento Belo Monte são monitorados
36 diques e barragens e mais 6 estruturas de
concreto. A Norte Energia possui em seu quadro
de funcionários, técnicos capacitados, dedicados
ao monitoramento contínuo e sistemático
dos barramentos.

Inspeções visuais e instrumentação
As inspeções visuais diárias de campo, juntamente
com a análise de leituras da instrumentação da
barragem, são atividades essenciais para a avaliação
do estado de segurança das estruturas, uma vez que
permitem detectar sinais prévios (evidências) do que
pode vir a se tornar uma emergência..

Consultores Independentes (Project Review)
No início de fevereiro de 2019 o Conselho de
Administração da NESA recomendou à sua Diretoria
a contratação de uma consultoria independente
(opinião técnica especializada) para inspecionar,
realizando análise de projeto (Project Review) e das
condições das estruturas construídas (36 diques e
barragens), com emissão de laudos técnicos. Todas
estruturas foram vistoriadas e tiveram seus laudos
emitidos em um período de 9,5 meses, sendo os
trabalhos concluídos em novembro de 2019.
.
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3.4.2 Gerência De Implantação
E Gestão Do Plano
De Ações Emergenciais
Planejamento de exercícios
para emergências
O objetivo do planeamento de exercícios foi
estabelecer um programa de exercícios em que
estes ocorressem de forma sucessiva, de modo a
atingir objetivos operacionais específicos com a
finalidade de garantir a competência em todas as
funções da resposta à emergência.
O Planejamento de exercícios e simulados
para implantação do PAE, bem como o seu
Cronograma, foram encaminhados à ANEEL em
31/10/18 em resposta ao Termo de Notificação nº
1039-2018-SFG.

Seminários de orientação
e reuniões comunitárias
Os seminários de orientação e reuniões
comunitárias realizados em 2019 foram
divididos em 3 ciclos, descritos a seguir:
1º Ciclo – Informações gerais do PSB/PAE para
um público mais abrangente (57 comunidades
visitadas até 26/08/19).
2º Ciclo – Informações mais específicas
direcionada para as 12 comunidades residentes
nas Zonas de Autossalvamento (ZAS), que incluiu
a distribuição de cartilha.
3º Ciclo – Detalhamento dos Planos de Evacuação
nas 12 comunidades residentes nas Zonas de
Autossalvamento (ZAS).

Órgãos de Defesa Civil
e Prefeituras

Exercícios em escala real
– Cronograma detalhado

As prefeituras, equipes de Defesa Civil dos
municípios e do Grupamento de Bombeiros do
Estado (GBM) construíram em conjunto com
a Norte Energia uma agenda integrada para o
desenvolvimento do programa de exercícios.
Ao todo foram realizadas oito reuniões de
coordenação entre 15/02/19 e 11/10/19.
Adicionalmente foi realizada uma visita técnica
às Usinas Termonucleares de Angra dos Reis no
período de 11 a 14 de junho com representantes da
ANEEL, 9º. GBM (Corpo de Bombeiros do Estado),
da Coordenação da Defesa Civil dos Municípios,
das Prefeituras e equipe da Norte Energia.

Para a realização do exercício em escala real,
considerado o de maior complexidade, foram
implantadas pela Norte Energia diversas ações
de campo, tais como a instalação das sirenes de
alerta, melhoria e execução das rotas de “Melhor
caminho” e implantação de sinalização indicativa
e orientativa para o trajeto até os pontos de
encontro (locais seguros).
No dia 15/10/19 foi realizado o 1º exercício
em escala real em Cana Verde, dando início à
programação de simulados nas comunidades.
Todos os exercícios foram realizados com a
participação do Corpo de Bombeiros do Estado
do Pará e Defesas Civis municipais e de forma
antecipada aos compromissos pactuados com o
órgão fiscalizador. No dia 30/10/19 foi concluída
a etapa do Cronograma dos Exercícios em Escala
Real da UHE Belo Monte, realizada no Dique 14D.

Quadro 1
Exercícios em
escala real
Cronograma
detalhado.

REGIÃO

PIMENTAL

BAIXO XINGU
MARGEM DIREITA

BAIXO XINGU
MARGEM DIREITA

TRAVESSÃO 55

COMUNIDADE

DATA DO EXERCÍCIO

STATUS

Cana Verde

15/10/2019

Realizado

Mangueiras

16/10/2019

Realizado

Timbiras

17/10/2019

Realizado

Bambu

18/10/2019

Realizado

Chatinha

20/10/2019

Realizado

Limão

22/10/2019

Realizado

Pedrosa

23/10/2019

Realizado

Santa Luzia

24/10/2019

Realizado

Tubarão

25/10/2019

Realizado

RAR - Dique 28

28/10/2019

Realizado

RAR - Dique 19 B e 19 C

29/10/2019

Realizado

RAR - Dique 14 D

30/10/2019

Realizado
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GESTÃO
SOCIAL

Durante a implantação da Usina Hidrelétrica Belo
Monte no Pará, a Norte Energia empregou, até o fim
de 2019, R$ 3,1 bilhões em ações socioeconômicas
nos municípios das áreas de influência direta e
indireta do empreendimento. O investimento em
tais iniciativas reafirma o compromisso da Empresa
com o desenvolvimento social, econômico e
humano da região do médio Xingu.
No início do projeto, em 2010, a Norte Energia
previa investir R$ 3,7 bilhões nas ações
socioambientais. Em valores corrigidos, esse
aporte já supera os R$ 6 bilhões destinados ao
Projeto Básico Ambiental (PBA) e ao Projeto Básico
Ambiental do Componente Indígena (PBA-CI).

29

4.1 PROJETO BÁSICO AMBIENTAL
Composto por 117 projetos, o PBA atende os municípios da Área de Influência Direta (AID) e da Área
de Influência Indireta (AII) do empreendimento. Esses projetos envolvem ações nas áreas de saúde,
educação, habitação, saneamento básico, segurança e assistência social.

Municípios da Área de Influência da UHE Belo Monte
Municípios da AID

Municípios da AII

Altamira

Uruará

Vitória do Xingu

Placas

Brasil Novo

Medicilândia

Anapu

Pacajá

Senador José Porfírio

Porto de Moz
Gurupá

Cabe destacar que com os avanços dos projetos e o alcance de seus objetivos,
42 projetos já se encontram concluídos.
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4.1.1 Habitação

4.1.2 Saúde

A construção de cinco novos bairros em Altamira
estava prevista no PBA e foi concluída em 2015.
Jatobá, São Joaquim, Casa Nova, Laranjeiras e
Água Azul abrigam 3,5 mil famílias reassentadas.
Ao todo, foram ocupadas 3,7 mil casas, que
possuem uma área de 63 metros quadrados,
com três quartos, dois banheiros, uma sala e
uma cozinha. As casas possuem piso e telhas de
cerâmica, forro de laje e banheiros equipados.
Foram também implantadas casas adaptadas
para portadores de necessidades especiais,
disponibilizadas aos beneficiários, conforme
acompanhamento social das famílias identificadas.

Na área de saúde pública, a Norte Energia investe,
desde 2011, no Plano de Ação para Controle da
Malária (PACM). Quando são comparados os
dados de 2018 em relação a 2011, registra-se uma
redução de 97,5% e 94,5% quando são incluídos os
dados do município de Pacajá. Os resultados do
Programa até o 1º semestre de 2019 demonstraram
uma redução de 96,3% nos municípios da AID da
UHE Belo Monte e 96,4% quando são incluídos
os dados de Pacajá. A continuidade das ações
do PACM tem sido de extrema importância, visto
que, em seu objetivo inicial, visava-se o controle
da transmissão da malária, entretanto, no cenário
atual, estado e municípios concentram esforços
para eliminação da doença.

Os novos bairros contam com infraestrutura
completa: saneamento, rede de água potável,
energia elétrica, iluminação pública, ruas
asfaltadas, calçadas especiais para portadores de
deficiência, escolas e recolhimento de lixo. Além
disso, a Norte Energia entregou Unidades Básicas
de Saúde (UBS) nos bairros Jatobá, São Joaquim
e Laranjeiras. Houve, também, a implantação
de um Reassentamento Rural Coletivo e de
um Reassentamento Rural Individual em Área
Remanescente que juntos abrigam 68 famílias.
Ainda nesse contexto, foi construído o RUC
Tavaquara (antigo “RUC Pedral”), em Altamira, em
cumprimento à condicionante 2.6 alíneas “b” e “c”
da LO da UHE Belo Monte. O bairro possui duas
áreas de uso múltiplo para abrigar as sedes das
associações indígenas, bem como benfeitorias de
uso comunitário, em especial: Centro Tecnológico,
Centro Cultural, Barracão de Barcos, Mercado de
Peixes e Feira.
Assim, em 2019, a Empresa investiu R$ 36 milhões
no projeto de Reassentamento, o que possibilitou a
conclusão de diversos compromissos sobre o tema.

A Norte Energia também investiu na construção
e na reforma de hospitais, como o de Anapu e
o de Vitória do Xingu, que já foram entregues e
equipados. Foram concluídas, também, as obras do
Hospital Geral de Altamira, no bairro Mutirão, com
capacidade de até 100 leitos para atendimento,
além das clínicas básicas, a casos de alta e de
média complexidade, se assim for definido pela
gestão municipal. Além da construção do hospital,
a Norte Energia também foi responsável por
equipá-lo. Tais iniciativas são resultado do acordo
entre a Empresa, a Secretaria de Estado de Saúde
do Pará e a Prefeitura de Altamira.
Além disso, foram entregues 31 Unidades Básicas
de Saúde (UBS) nos municípios da AID da UHE
Belo Monte. Cada uma das UBS tem capacidade de
cobertura para 12 mil pessoas e é equipada, inclusive,
com consultório odontológico completo. Ainda neste
contexto, em Altamira foi construída uma UBS no
RUC Tavaquara (“Pedral”) que se encontra concluída
e com os equipamentos adquiridos, em processo
de entrega à gestão municipal.
Do total de 41 obras previstas, entre reformas,
ampliações e novas construções, foram
concluídas 40 obras da área de saúde, além de
equipadas e entregues à população da AID, c
om aprovação da Vigilância Sanitária do Estado
e demais órgãos licenciadores.
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4.1.3 Saneamento Básico
Com foco na promoção do bem-estar social, a
Norte Energia já contratou R$ 622 milhões em
projetos de saneamento básico nos municípios
da AID da UHE Belo Monte. Os investimentos
foram destinados à implantação de redes de água
e esgoto, que melhoram a qualidade de vida dos
moradores da região e contribuem para o controle
e a prevenção de doenças.

Belo Monte: a Norte Energia concluiu 220 metros
da rede de drenagem pluvial e 2,3 quilômetros da
rede de esgoto sanitário do distrito.

Entre as obras de saneamento realizadas
destacam-se os sistemas de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário – que começaram
a ser implantados pela Norte Energia em 2013, na
cidade de Altamira, e já estão concluídos. Foram
instalados 213 quilômetros de rede de esgoto e
189 quilômetros de rede de água potável, com oito
reservatórios. Ainda em relação ao saneamento de
Altamira, foi realizada a implantação de um Aterro
Sanitário para o atendimento da população do
município, já em operação pela Municipalidade. Tal
ação possibilitou a realização da remediação do
antigo “Lixão de Altamira”, trazendo mais benefícios
a saúde e meio ambiente altamirense.

No município de Anapu, na comunidade de Belo
Monte do Pontal, a Empresa concluiu 320 metros
da rede de drenagem pluvial e 4,3 quilômetros
da rede de esgoto sanitário, além do andamento
a construção de um aterro sanitário, em
cumprimento a condicionante 2.10, alínea “c”.

Na sede municipal de Vitória do Xingu, a Empresa
concluiu a implantação de 29 quilômetros de
rede de esgoto, além de 12 quilômetros de rede
de drenagem de águas pluviais e 12,8 quilômetros
de rede de água. O aterro sanitário local, também
construído pela Norte Energia, já tem duas
células em operação. Dois distritos de Vitória do
Xingu também foram beneficiados pelas obras de
saneamento básico:

Leonardo da Vinci: a Empresa implantou 9,8
quilômetros de rede de esgoto, 5,6 quilômetros
de drenagem pluvial, 12,8 quilômetros de rede de
água tratada e 5,8 quilômetros de pavimentação.

Em Senador José Porfírio, três comunidades
deste município também receberam obras de
saneamento desde o início da construção da UHE
Belo Monte. Na comunidade da Ressaca, a Norte
Energia concluiu 5,6 quilômetros de rede de água e
2,2 quilômetros de rede de esgoto. Na comunidade
Ilha da Fazenda foram concluídas 28 fossas
sépticas, 28 unidades de sumidouro e implantados
três filtros biológicos. Já a comunidade Garimpo
do Galo recebeu cerca de 784 metros de rede de
esgoto e 483 metros de rede de água.
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4.1.4 Educação

4.1.5 Segurança

A Norte Energia reforçou a estrutura de educação
nos cinco municípios da AID da UHE Belo Monte.
Como parte do PBA do empreendimento, a
Empresa concluiu várias obras relacionadas à área.
Foram 78 obras de educação concluídas, entre
reforma, ampliação e construção. As obras somam
304 salas de aulas construídas e/ou ampliadas
e outras 211 reformadas, totalizando 505 salas
de aula entregues, beneficiando diretamente
mais de 30 mil alunos. As unidades de educação
implantadas pela Norte Energia dispõem de
refeitórios, banheiros, salas de leitura, laboratórios
de informática, salas de apoio aos professores e
quadras poliesportivas. Foram investidos nessas
estruturas R$ 123 milhões nos últimos anos.

Desde o início da obra da UHE Belo Monte,
a Norte Energia já investiu cerca de R$ 134,6
milhões em segurança pública. As ações
beneficiam 11 municípios da área de influência do
empreendimento e estão previstas no termo de
cooperação técnica e financeira firmado com o
Governo do Pará, em maio de 2011.
Em 2019, a Norte Energia entregou o Complexo
Penitenciário de Vitória do Xingu ao Governo do
Pará. O Complexo Penitenciário está localizado
na Rodovia Transamazônica, a cerca de 20 km de
Altamira. Com mais de 8 mil metros quadrados de
área construída, contempla três grandes unidades
– masculina (capacidade para 306 custodiados);
feminina (105), e semiaberto (201).
Além da construção do Complexo Penitenciário
de Vitória do Xingu, com 612 vagas, o Termo
Cooperação Técnico-Financeiro firmado com o
governo do Pará em 2011 também trouxe outros
benefícios à região, como:
• Construção da Delegacia Regional de Altamira;
• Compra de um helicóptero;
• Reforma do alojamento do 16º Batalhão da
Polícia Militar em Altamira;
• Locação de 50 veículos novos para atendimento
a 11 municípios – sendo 05 da Área de Influência
Direta e 06 da Área de Influência Indireta da Usina
Belo Monte;
• Doação de 34 motocicletas, 2 ônibus e 1
caminhão de abastecimento de aeronaves;
• Conclusão do prédio provisório do Instituto
Médico Legal (IML) de Altamira;
• Implantação do Sistema de Monitoramento por
meio de vídeo para Altamira com 50 câmeras,
sendo que outras 10 têm sua instalação em
andamento.
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4.1.6 Assistência Social
Como parte do Projeto Básico Ambiental (PBA),
a Norte Energia realiza uma série de ações de
assistência social voltadas especialmente para
atendimento psicossocial à comunidade interferida
pela UHE Belo Monte e migrantes em situação de
vulnerabilidade social e/ou risco social por meio
dos serviços do Núcleo de Atendimento Social
e Psicológico nos municípios de Altamira
e Vitória do Xingu.
Os serviços são prestados por equipes técnicas
qualificadas, que têm em seus quadros profissionais:
assistentes sociais, pedagogos e psicólogos. A partir
da identificação de situações de vulnerabilidade
social e/ou risco social pelos Programas/Projetos do
PBA, a equipe contratada realiza visitas domiciliares
às famílias da comunidade interferida e viabiliza os
encaminhamentos necessários à rede municipal
socioassistencial e demais políticas setoriais
(educação, saúde, habitação, trabalho, Sistema
de Garantia de Direitos, etc.).
Desde o início do Projeto, foram visitadas mais de 6
mil famílias, encaminhadas 2.666 para atendimento
dos Serviços Conveniados de Altamira e Vitória
Xingu, para as quais foram realizadas 15.286 visitas
e 4.463 encaminhamentos. Neste momento, as
unidades oferecem acompanhamento regular
e sistemático a 2.392 famílias em situação de
vulnerabilidade.
Outra atividade complementar ao atendimento
descrito acima, é a ampliação das ações
integradas e articuladas com as políticas públicas
municipais em áreas onde se concentram famílias
das comunidades interferidas. Em Altamira foram
implantados polos do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em todos os
reassentamentos urbanos coletivos (RUC’s). O
SCFV é organizado em grupos de convivência,
por ciclo de vida (crianças, adolescentes, jovens
e idosos) e ciclos de duração (percursos), com
objetivo de prevenir e proteger os usuários
de riscos e violações de direitos, por meio
do fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários de seus participantes.

No que diz respeito ao atendimento voltado
à população migrante, este tem como função
acolher, disponibilizar hospedagem provisória às
pessoas ou grupo familiar em situação de migração
e sem condições temporárias de autossustento,
aguardando retorno ao local de origem ou outro
tipo de encaminhamento. Até o momento, foram
atendidos 820 migrantes.
A Norte Energia promove, também, ações em
parceria com outras entidades de classe e de
diferentes setores, a fim de aprimorar o trabalho
de inclusão e reinserção social a população
diretamente afetada pelo empreendimento.
Entre essas ações estão as parcerias com a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) e a Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-PA)
para auxiliar na estruturação da produção de
pequenos produtores rurais das comunidades
do entorno do empreendimento.
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4.2 COMPONENTE INDÍGENA

4.3 Aberta Ao Diálogo

Um montante de R$ 673,43 milhões já foi investido no Plano Básico Ambiental do Componente Indígena (PBA-CI).
As ações do PBA-CI são executadas em 11 (onze) Terras indígenas (Trincheira Bacajá, Paquiçamba, Arara da Volta
Grande, Kararaô, Arara, Cachoeira Seca, Apyterewa, Araweté do Igarapé Ipixuna, Koatinemo, Xipaya e Kuruaya)
e em 01 (uma) área indígena (Juruna do Km 17)), além das ações junto aos indígenas em contexto urbano na
cidade de Altamira e os indígenas que vivem fora de terra indígena na área da Volta Grande do Xingu. Segundo
dados fornecidos pela Fundação Nacional do Índio (“FUNAI”), as terras e área indígena mencionadas somam
aproximadamente 05 milhões de hectares. Nestas aldeias vivem aproximadamente 4.300 mil indígenas de nove
etnias. O PBA-CI é dividido em um Plano de Gestão e 10 programas:

A Norte Energia divulga suas ações periodicamente, por meio de diversos canais: site institucional, informativos, notas
à imprensa, relatórios, campanhas publicitárias e educativas em rádio e televisão, redes sociais como Facebook, Twitter,
Instagram e YouTube. Todos esses meios de comunicação permitem que a Empresa aplique sua política de transparência
e acesso à informação de forma democrática e inclusiva.

Programa de Gestão Territorial Indígena;
Programa de Educação Escolar Indígena;
Programa Integrado de Saúde Indígena;
Programa de Atividades Produtivas;
Programa do Patrimônio Cultural Material e Imaterial;
Programa de Supervisão Ambiental;
Programa de Fortalecimento Institucional;
Programa de Infraestrutura;
Programa de Realocação e Reassentamentos;
Programa de Comunicação para Não Indígenas.

Das 34 (trinta e quatro) Unidades Básicas de
Saúde (UBS) previstas, 31 (trinta e uma) foram
concluídas. Das últimas 03 (três) UBSI, 01
(uma) está em fase de construção e 02 (duas)
a contratar. Em 2019 foram também doados
12 (doze) veículos ao Departamento de Saúde
Especial Indígena de Altamira (DSEI).
Das 34 (trinta e quatro) Escolas Indígenas
previstas, 20 (vinte) já foram construídas,
mobiliadas e entregues, 09 (nove) estão em
fase de construção, 04 (quatro) estão em fase
de contratação e 01 (uma) com previsão de
contratação para 2021.
Um total de 40 (quarenta) Casas de Farinha foi
implantado pela Norte Energia e estão em uso
pelas comunidades indígenas.
Um total de 779 (setecentos e setenta e nove)
Casas de Moradia foram construídas nas terras
indígenas da área de abrangências. Além dessas
obras, a Norte Energia já instalou e/ou readequou
29 (vinte e nove) sistemas de abastecimento de
água nas terras indígenas, e mais 01 (um) está em
fase de instalação.
Um total de 82 (oitenta e duas) estações de rádio
foram instaladas em aldeias e instituições para
facilitação da comunicação indígena.
Das 11 (onze) Unidades de Proteção Territorial
previstas, 8 (oito) foram construídas, 1 (uma)
será construída em 2020 e as outras 2 (duas)
aguardam definição por parte da Funai.
Foi também construído e mobiliado o escritório
regional da Funai em Altamira.
Registra-se ainda a construção de 518 km de
estradas em Terras Indígenas, dando acesso
às Aldeias, além da construção de centenas de
pontes e pontilhões de madeira.

4.4 Colaboradores
Em dezembro de 2019, o quadro próprio de empregados da Norte Energia aumentou em relação ao período anterior –
passando de 360 para 369 pessoas. Desse total, 273 estavam alocados em Altamira (PA) e 96 em Brasília (DF). Os números
mostram que a Empresa manteve a maioria dos empregados (74%) trabalhando junto às obras da Usina, como pode ser
visto na evolução do quadro funcional em 2019, conforme gráfico abaixo.
A Norte Energia acredita que o trabalho e a oferta de serviços dependem da qualificação e do desempenho de seus
profissionais. Por isso, se dedica a proporcionar oportunidades de desenvolvimento e capacitação, além de um ambiente
de trabalho saudável.

Quadros de empregados por categoria
CATEGORIA

ALTAMIRA

%

BRASÍLIA

%

TOTAL

%

Diretores

1

0,4%

3

3,1%

4

1,1%

Superintendentes

8

2,9%

9

9,4%

17

4,0%

Assessores

2

0,7%

0

0%

2

0,5%

Gerentes

19

7,0%

13

13,5%

32

8,7%

Nível Superior

79

28,9%

56

58,3%

135

36,6%

Coordenadores

31

11,4%

6

6,3%

37

10,0%

Nível Médio

119

43,6%

5

5,2%

124

33,6%

Administrativo

14

5,1%

4

4,2%

18

4,9%

TOTAL

273

100%

96

100%

369

100%

Nível superior: composto por especialistas e analístas
Nível médio: composto por técnicos, técnicos especialistas e assistentes
Administrativo: composto por auxiliares, almoxarife e motoristas

A categoria que apresentou maior quantidade de colaboradores
no quadro da Norte Energia em dezembro/19, foi dos profissionais
de nível superior, 135 (36% do total do quadro) seguido pelos
profissionais de nível médio, 124, (34% do total do quadro).
Essas duas categorias representam 70% do total do quadro de
pessoal da Norte Energia, ou seja, 259 colaboradores

Aldeia Araweté

40

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2019

41

4.4.1 Saúde E Segurança
No Trabalho
Na Norte Energia a Saúde e Segurança no Trabalho
(SST) é assunto prioritário. A fim de preservar a
saúde e a integridade física dos trabalhadores
envolvidos na obra, a Empresa exige de todos
os seus empregados diretos e contratados, o
cumprimento da legislação e de todas as normas
relativas à SST. Assim, processos e riscos presentes
nos ambientes de trabalho são devidamente
identificados, enquanto empregados, prestadores
de serviço, fornecedores e visitantes da obra
são orientados sobre as medidas de prevenção
e controle.

4.4.2 Vila Residencial
De Trabalhadores
Para abrigar os empregados que não residem
nos alojamentos, a Empresa construiu uma Vila
Residencial com 2.187 casas. A Vila Residencial
chegou a abrigar 2.587 famílias. Além de
residências, foram construídas uma escola, um
hospital e um centro ecumênico para atender
essa comunidade.
No contexto de contratação de mão de obra,
para assegurar o desenvolvimento local
sustentável, a Norte Energia dá preferência,
sempre que possível, à utilização de fornecedores
e prestadores de serviços localizados na região
de abrangência da UHE Belo Monte. Do total
de trabalhadores do Consórcio Construtor Belo
Monte (CCBM), por exemplo, 43% é do Estado do
Pará. Em 2019, o consórcio montador COMGEV
priorizou a contratação de moradores das regiões
Norte e Nordeste, que somadas representam 84%
do seu quadro funcional.

Equipamentos de Proteção Individual
obrigatórios nos canteiros de obra
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GESTÃO
AMBIENTAL
A preservação do meio ambiente baliza todas as ações da Norte Energia. Devido ao cumprimento de projetos
previstos no Projeto Básico Ambiental (PBA) e das condicionantes ambientais, a Empresa recebeu, em novembro
de 2015, a Licença de Operação (LO – Nº 1317/2015), emitida pelo IBAMA.
Com a LO, a Empresa deu início a uma etapa crucial do empreendimento: o enchimento dos dois reservatórios
da Usina. Essa conquista garantiu a continuidade dos trabalhos para que a UHE Belo Monte iniciasse a geração
de energia ainda no primeiro semestre de 2016 e continuasse com operação comercial nos anos subsequentes.
A Norte Energia já investiu mais de R$ 6 bilhões em ações socioambientais e segue atendendo aos compromissos
definidos pelo PBA.

5.1 SUPRESSÃO VEGETAL
O processo de supressão vegetal nas áreas das obras civis e dos reservatórios da UHE Belo Monte
foi concluído em 2015. Essa ação, que foi acompanhada por trabalhos de resgate de alguns grupos
de plantas e também afugentamento e resgate de animais, evita que a vegetação alagada gere gases
de efeito estufa, já que as plantas submersas emitem gás carbônico durante a decomposição.
Ao todo, a Norte Energia suprimiu 22.470,82 hectares de vegetação, sendo 5.785,34 ha para obras
civis e infraestrutura, 5.133,97 ha no Reservatório Principal do rio Xingu e 11.551,51 ha no Reservatório
Intermediário. Durante o processo de supressão, o IBAMA emitiu autorizações com a delimitação
de polígonos para os locais de trabalho da Empresa.
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5.1.2 Destinação Correta Da Vegetação
Desde o início das obras, a Norte Energia
desenvolve um programa específico para a
destinação adequada da madeira originada
da supressão vegetal. As árvores extraídas são
divididas em três grupos: madeira aproveitável
para serraria, resíduos grossos (raízes e galhos
grossos) e resíduos finos (galhos finos e folhas
das copas).
A Empresa instalou duas serrarias para a produção
de tábuas, vigas e pranchas, bem como possui
um contrato para aproveitamento com fins
energéticos dos resíduos vegetais (como toras
com alta tortuosidade e galhos) e das toras não
aproveitáveis. No caso das madeiras protegidas
por lei, que não podem ser comercializadas, como
a castanheira, por exemplo, a Norte Energia doa
a madeira serrada às prefeituras, comunidades
indígenas e outras instituições beneficiárias, além
de utilizá-la na obra principal e nas obras sociais
promovidas pelo empreendimento.
Em relação aos resíduos finos, que não têm valor
comercial, gerados nas áreas dos reservatórios, a
Norte Energia desenvolveu uma ampla pesquisa
para definir a melhor destinação, simulando
cenários diferentes: um deles considerando o
aterramento do material e o outro envolvendo
a queima do resíduo e aterro das cinzas nas
ilhas alagadas. A segunda opção foi considerada
a de menor impacto ao meio ambiente, por
gerar menor quantidade de gás carbônico. Ao
comprovar, por meio de estudos, que a queima
era o método menos prejudicial, a Norte Energia
obteve licença do IBAMA para aplicá-la.
O processo evitou que os resíduos finos fossem
transportados por embarcações, das ilhas até
as margens do Xingu. Além disso, a queima do
resíduo fino nas ilhas garantiu que o fogo não
se alastrasse e atingisse outras regiões. A Norte
Energia realizou a destinação adequada dos
resíduos por meio das seguintes etapas:

5.2 FAUNA
Delimitação das unidades
de queima controlada;
Disposição de equipamentos
e equipes de apoio;
Resgate e afugentamento da fauna;
Trabalho de equipes de brigadas
de incêndio e apoio;
Queima;
Aterramento das cinzas
e resíduos da queima;
Aterramento do material
não queimado.

As iniciativas estão todas previstas no PBA,
desenvolvido pela Empresa desde o início do
projeto da UHE Belo Monte, em 2010. No âmbito
do Programa de Conservação dos Ecossistemas
Terrestres, por exemplo, uma das ações
executadas foi o resgate de animais e plantas
durante a supressão vegetal e enchimento
dos reservatórios.
O resgate da fauna envolveu mais de 150
profissionais, entre técnicos e biólogos, que
trabalharam diariamente durante a supressão
de vegetação em uma área de 224km² e durante
o enchimento dos reservatórios que, juntos
somam uma área de 478km², sem contar o
canal de derivação. Do começo das obras até o
início da operação comercial, foram resgatados
mais de 390 mil animais silvestres. Os animais
saudáveis (98%) foram devolvidos ao habitat
natural, enquanto os demais foram encaminhados
a instituições científicas e de conservação da
biodiversidade após serem mantidos sob os
cuidados de uma equipe de médicos veterinários
e biólogos no Centro de Estudos Ambientais
da Norte Energia. Cerca de 78% dos animais
resgatados eram répteis e anfíbios.
Para avaliar as condições do meio biótico para a
soltura e evitar a superpopulação de determinadas
espécies, os técnicos mapeavam as áreas com a
ajuda de aparelhos de geolocalização e definiam
o local de soltura de acordo com as características
ecológicas de cada espécime resgatado.
Quanto ao monitoramento da fauna terrestre,
o PBA da UHE Belo Monte já acumula 16
campanhas de campo até o ano de 2019, com
o monitoramento de abelhas, anfíbios, répteis,
aves, mamíferos de médio e grande porte e
morcegos nos módulos de amostragem RAPELD
(levantamentos rápidos com pesquisas ecológicas
de longa duração) implantados pela Norte Energia
e nos pedrais do leito do rio Xingu.
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5.2.1 Quelônios
A população de quelônios, como tartarugas,
tracajás e pitiús, é monitorada e manejada desde
o ano de 2011 pela Norte Energia.
Até o ano de 2017 a Empresa utilizou um sistema
de monitoramento via satélite para acompanhar
10 tartarugas-da-Amazônia na região do Tabuleiro
do Embaubal e 20 tracajás (espécie de tartaruga)
no Trecho de Vazão Reduzida e no Reservatório
do Xingu. Cada um desses animais foi cadastrado
e carregou em seu casco um aparelho para
rastreamento e análise dos hábitos de vida e
de migração. Outros 70 quelônios estão sendo
monitorados desde o ano de 2019 com o principal
objetivo de mapear as áreas de alimentação e
reprodução desses animais.
Devido ao monitoramento da Norte Energia,
constatou-se que muitas das tartarugas-daAmazônia deslocam-se por grandes distâncias.
Elas saem da Ilha de Marajó e do município
de Almeirim, no Pará, e também da foz do Rio
Negro, no Amazonas, para desovar no Tabuleiro
do Embaubal. Já os tracajás são residentes da
região do Xingu e reproduzem-se nas praias e nos
barrancos próximos aos locais de alimentação.
A Norte Energia protegeu, até dezembro de 2019,
mais de 4,5 milhões de filhotes de tartarugas-daAmazônia, pitiús e tracajás nascidos nas praias
do Tabuleiro do Embaubal e Volta Grande do
Xingu, por meio de seus projetos de conservação
e manejo de fauna, executados no âmbito
do Projeto Básico Ambiental (PBA) da Usina
Hidrelétrica Belo Monte.

5.2.2 Ictiofauna
O Programa de Conservação da Ictiofauna tem
como principal objetivo acompanhar as alterações
na estrutura da ictiofauna, bem como na atividade
pesqueira no rio Xingu em decorrência das obras de
construção e da operação da UHE Belo Monte.
Metodologias inéditas para monitoramento da
ictiofauna em hidrelétricas foram implementadas
pela Empresa, como o monitoramento em ambientes
de Praias e Pedrais com método BRUV (Baited
Remote Underwater Video) e o estudo de Ecologia
Trófica utilizando-se avaliação de isótopos estáveis.
O Sistema de Transposição de Peixes - STP da UHE

Belo Monte possui 1200 metros de extensão. A
Norte Energia realiza o monitoramento do STP
utilizando cinco metodologias distintas, sendo
considerado o monitoramento mais completo
do Brasil, e certamente um dos mais abrangentes
do mundo.
Dois laboratórios voltados à conservação dos
peixes foram implantados pela Norte Energia no
campus da Universidade Federal do Pará (UFPA),
em Altamira: o Laboratório de Ictiologia de
Altamira (LIA), que realiza estudos dos peixes da
bacia do rio Xingu, e o Laboratório de Aquicultura
de Peixes Ornamentais do Xingu (LAQUAX),
considerado um dos mais importantes centros de
pesquisas de peixes ornamentais do Brasil.
A Norte Energia realizou centenas de ações de
resgate e salvamento da ictiofauna, totalizando
mais de 225.000 kg de peixes resgatados e soltos
no rio Xingu e seus tributários.
Mais de 223.000 exemplares, alocados em
448 espécies de peixes, foram catalogados e
incorporados principalmente aos acervos das
coleções ictiológicas de Altamira (LIA-UFPA), do
Museu Paraense Emilio Goeldi (MPEG), e do Grupo
de Ecologia Aquática da UFPA (Belém), tratandose, do ponto de vista de uma investigação
taxonômica, do resultado mais importante, pois
o referido material já faz parte do patrimônio
científico nacional, estando disponível para a
comunidade científica. Do total de exemplares
catalogados, 40 espécies de peixes foram
identificadas como endêmicas para a bacia do
rio Xingu, sendo 6 espécies novas e 16 ainda não
descritas.
O Monitoramento do desembarque pesqueiro
abrange um trecho de rio com aproximadamente
1.000 km de extensão. A Norte Energia cadastrou
mais de 3.500 pescadores e 3.000 embarcações
nos portos de desembarque de pescado, sendo
registrados mais de 70.000 desembarques de
peixes de consumo e comercialização de mais de
775.000 unidades de peixes ornamentais.

5.2.3 Flora

5.2.5

A Norte Energia também concentra esforços
para a conservação da flora da região do Xingu
e, para isso, executa no âmbito do PBA diversos
projetos vinculados ao Plano de Conservação
dos Ecossistemas Terrestres e ao Plano de
Conservação dos Ecossistemas Aquáticos. Esses
projetos têm como objetivo o monitoramento
contínuo das florestas da área de influência
direta, além da reintrodução na natureza de
plantas resgatadas das áreas atingidas pela Usina
e a produção de mudas de árvores de espécies
ameaçadas de extinção.

Em atendimento à legislação de compensação
ambiental, a Norte Energia está investindo R$
135 milhões para a viabilização de Unidades
de Conservação (UCs) novas e apoio a UCs
existentes na região amazônica, disponibilizando
tais recursos ao Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e ao
Instituto de Desenvolvimento Florestal e da
Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio),
vinculado à Secretaria de Estado e Meio Ambiente
e Sustentabilidade do Pará (SEMAS). O montante
será destinado principalmente em regularização
fundiária, elaboração de planos de manejo e
investimentos na infraestrutura dessas UCs.

Nas áreas de supressão e de coletas demarcadas,
a Norte Energia resgatou e coletou 4.326.673
sementes e propágulos. Também foram
resgatados 201.923 espécimes de plantas
e plântulas, dos quais 97,8% foram reintroduzidos
na natureza.
O projeto ainda produziu 88.491 mudas para
plantio nas margens dos reservatórios e para
ações de revegetação diversas na região do Xingu.
Além disso, a Empresa produziu 19.801 exsicatas
(amostras desidratadas de plantas) para fins
científicos. Desse total, 19.483 foram enviadas
a instituições de ensino e pesquisa.

5.2.4 Área De Preservação
Permanente
Como medida compensatória para a formação dos
reservatórios, ficou estabelecido que o entorno dos
trechos inundados deve formar uma faixa de Área de
Preservação Permanente (APP) com largura média de
500 metros. Isso equivale a aproximadamente 26 mil
hectares, área expressivamente superior à supressão
de vegetação ocorrida para a implantação da Usina.
Desde 1970, essa área do entorno dos reservatórios
passa pelo processo de desmatamento, entre outros
fatores, devido à ocupação por assentamentos
rurais, o que resultou na supressão de grandes áreas
da floresta nativa da região. A Norte Energia tem
reflorestado as áreas da APP com mudas de espécies
nativas, e o resultado será a formação de corredores
ecológicos. A área que está hoje muito fragmentada
será restaurada, com a manutenção e a recuperação
da biodiversidade original.
As diretrizes para o uso dos reservatórios e do seu
entorno são contempladas no Plano Ambiental de
Conservação e Uso do Entorno de Reservatórios
Artificiais (Pacuera) e no Plano de Uso dos
Reservatórios (PUR) – ambos elaborados de acordo
com os requisitos da ANA e da legislação ambiental.

Compensação Ambiental

5.2.6 Recuperação De Áreas
Degradadas
Devido à necessidade de recuperação ambiental das
áreas utilizadas para a implantação das obras (tais
como canteiros, alojamentos, áreas de empréstimo/
bota-fora, taludes, acessos, etc.), a Empresa
desenvolve o Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas (PRAD) no âmbito do PBA, tendo como
principais objetivos a recomposição paisagística
das áreas utilizadas e a reabilitação gradual das
suas funções ecológicas. Nesse programa são
aplicadas técnicas adequadas a cada situação
encontrada, por meio nas etapas de preparo do
terreno, plantio, monitoramentos e manutenções
necessárias. A etapa de preparo do terreno inclui
a sua conformação, implantação de sistemas
de drenagem, abertura de covas e adubação. A
produção de mudas arbóreas nativas inclui a coleta
de sementes e as atividades de viveiro. Os plantios
são feitos com essas espécies arbóreas e também
com espécies herbáceas, contando ainda com
implantação de refúgios para a fauna.
A área já recuperada perfaz 1.492 ha, sendo que
essa atividade envolveu até dezembro de 2019 a
produção de 1.723.660 mudas de espécies nativas.
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5.3 QUALIDADE DA ÁGUA

5.4 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Com o compromisso de garantir a manutenção
da vida, da fauna, da ictiofauna, da flora e das
comunidades ribeirinhas do Xingu, a Norte
Energia desenvolve um contínuo trabalho de
monitoramento da conservação da qualidade
da água do rio. Desde o início das obras, foram
coletadas 65.414 amostras de água superficial
para análise dos parâmetros físico-químicos
e bacteriológicos, desde à montante do
Reservatório Xingu, até a jusante de Belo Monte,
no rio e Reservatório Xingu, assim como o Canal
de Derivação, o Reservatório Intermediário e rio
Bacajá. Além disso, do total de amostras, 2.454
foram coletadas nos igarapés de Altamira.

Complementando todo o trabalho de conservação
da flora e da fauna locais, a Norte Energia busca
conscientizar e informar a população de toda
a região sobre a importância da preservação
do meio ambiente, além de realizar esse mesmo
tipo de trabalho junto aos empregados do
consórcio construtor.

Desde 2012, foram realizadas 7.135 medições
de níveis de água subterrânea em poços e
cacimbas em 101 pontos diferentes. Também,
foram realizadas 1.690 coletas de amostras
para monitoramento da qualidade da água
subterrânea.
O rio Xingu mantém sua classificação como
um corpo de água de Classe 2, antes, durante e
após o enchimento dos reservatórios, podendo
ser utilizado para os seus devidos usos segundo
a classificação do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA 357/2005).

As iniciativas de sensibilização da comunidade
fazem parte do Programa de Educação
Ambiental (PEA), composto por uma série de
ações voltadas às comunidades da área de
entorno do Empreendimento, como campanhas
socioeducativas, cursos de formação, palestras,
apresentações teatrais, oficinas e visitas às famílias.
Já as atividades voltadas para os funcionários do
consórcio construtor compõem o Programa de
Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT). O
projeto atende primeiramente técnicos, gestores
e líderes de equipe, que, depois de receberem a
capacitação, multiplicam o aprendizado entre os
demais colaboradores.
As campanhas socioeducativas abordam temas
como as características da UHE Belo Monte,
biodiversidade e sustentabilidade, uso racional
dos recursos hídricos, educação sanitária e
conservação de fauna e flora. Já o projeto voltado
aos colaboradores do consórcio construtor realizou
diversas palestras, oficinas, visitas ecológicas e várias
campanhas de conscientização.
Também com o intuito de promover a sensibilização
sobre a importância da preservação do meio
ambiente, a Norte Energia instalou três Núcleos
de Educação Ambiental do Xingu (Nucleax) em
reassentamentos urbanos de Altamira.

Além dos Nucleax, a Norte Energia construiu,
no Bairro São Joaquim, o Centro Regional de
Educação Ambiental do Xingu (CREAX).
A estrutura é hoje administrada por uma
associação comunitária composta por 139
coletivos educadores ambientais e lideranças
comunitárias dos municípios da Área de
Influência Direta (AID) da UHE Belo Monte.
Em 2018, o Programa de Educação Ambiental,
por meio de consultoria e supervisão técnica,
acompanhou o CREAX na execução de seu Plano
de Trabalho para o período, que se desdobrou
no projeto “Saneamento Básico, Cuide, Faça a Sua
Parte”, junto aos moradores dos 19 bairros que
receberam as ligações domiciliares; e no projeto
“Resíduos Sólidos e Consumo Consciente” para
os moradores dos cinco Reassentamentos
Urbanos Coletivos (RUCs).
Em 2019, o PEA reestruturou as ações do
Programa com base na Campanha BioXingu
voltada para as comunidades da Volta Grande
do Xingu e na Campanha Eu Amo Meu RUC
direcionada aos moradores dos RUCs, alcançando
10.463 participantes nas atividades do Programa.
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DESEMPENHO
ECONÔMICO-FINANCEIRO
A Norte Energia manteve, em 2019, o investimento
na construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte,
fase em que a Empresa custeou ações de
organização, desenvolvimento e pré-operação.
De acordo com as projeções, esses investimentos
deverão ser compensados pelas receitas geradas na
operação do empreendimento. Desde o início do
projeto, em 2010, a Norte Energia já investiu (ativo
imobilizado/intangível) R$ 43,28 bilhões. Em 2019,
a variação no investimento foi de R$ 1,33 bilhão –
53,05% inferior à variação de 2018 (R$ 2,84 bilhões).
O contrato de concessão previa que a UHE Belo
Monte entrasse em operação no fim de 2015, mas,
em função das manifestações de representantes de
comunidades, liminares judiciais, invasões e greves
na região da construção do empreendimento, a
Empresa não conseguiu cumprir o cronograma
inicial. Por considerar que essas ações não são
de responsabilidade da Norte Energia, a Empresa
ingressou junto à ANEEL, mas por lei o último nível
administrativo de decisão, o Ministério de Minas
e Energia (MME), não apresentou seu parecer,
assim a Norte Energia continua sob salvaguarda da
liminar obtida na justiça para garantir o julgamento
administrativo em todas as instâncias.

Investimento CAPEX – Variação Mensal 2019 (valores em milhões de R$)

Para evitar penalidades, a Norte Energia comprou
energia no mercado de curto prazo, no período de
fevereiro de 2015 até março de 2016. Esta estratégia
foi paralisada em março de 2016. Na possibilidade
da queda desta liminar, está decidido que a Empresa
entrará na justiça em busca do direito sobre o
mérito da responsabilidade pela perda dos períodos
disponíveis para as obras, os quais foram impedidos
de realização.
Os gráficos a seguir apresentam a evolução dos
investimentos da Norte Energia em 2019, assim
como a decomposição desse investimento ao
longo do ano e durante todo o projeto, que teve
início em 2010.

Investimento CAPEX - Decomposição 2019 (valores em milhões de R$)
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O lucro líquido consolidado da Norte Energia S.A. foi de R$ 209,69 milhões em 2019, redução de 80,5%
em relação ao apurado em 2018 (R$ 1.074,06 milhões). Os gráficos a seguir apresentam o resultado
acumulado da Norte Energia S.A. em 2019, e também no período de 2010 a 2019.

Evolução do Resultado – 2010 a 2019 (valores em milhões de R$)
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6.1 RESULTADO FINANCEIRO
As receitas financeiras da Norte Energia resultam basicamente das aplicações financeiras (fundos de investimento em
renda fixa e títulos emitidos por instituições financeiras confiáveis). As despesas financeiras compreendem os encargos
da dívida provenientes de empréstimo concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Em 2019, não ocorreram liberações do financiamento de longo prazo junto ao BNDES e aos bancos repassadores
(Caixa Econômica e BTG Pactual), o qual soma R$ 20,5 bilhões de liberações nos últimos seis anos e são integralmente
vinculados à construção das unidades geradoras de energia elétrica, os encargos incorridos estão sendo contrapostos,
mensalmente, com as receitas financeiras (recursos de empréstimos aplicados temporariamente). Dessa forma, as
despesas superam as receitas, gerando capitalização, mensalmente, no imobilizado em construção, conforme disciplina
o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC’s) 20 e 27, sendo a proporção entre o que é capitalizado dos encargos e a
despesa financeira reconhecida no resultado definida a partir do potencial de energia instalado das Unidades Geradoras.

6.1.1 Capital Social (Em Milhares De R$)
No exercício de 2018, foram aprovadas as subscrições de capital no valor de R$938.000 mil, passando o capital subscrito
de R$12.458.000 mil para R$13.396.000 mil, sendo integralizados R$13.010.058 mil que compreendem 13.010.058 mil ações
ordinárias (R$12.165.858 mil, correspondente a 12.165.858 mil ações ordinárias em 31 de dezembro de 2017), sendo que
em 2019 não foram aprovadas novas subscrições.
Em 22 de novembro de 2019, a FUNCEF integralizou o montante de R$ 350.600 mil referente aos aumentos aprovados
nas seguintes assembleias: 24ª, 26ª, 30ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª e 44ª. Dessa forma, no final
de 2019 o montante integralizado passou a ser de R$13.360.658 mil.
As integralizações de capital foram aprovadas pelo Conselho de Administração, nas seguintes datas:

Quantidade de ações

Valor integralizado

ANO

(EM LOTES DE MIL)

(EM LOTES DE MIL)

Até 31 de dezembro

2016

11.300.000

11.133.758

Aprovado no exercício

2017

1.158.000

1.032.100

Total em 31 de dezembro

2017

12.458.000

12.165.858

Aprovado no exercício

2018

938.000

844.200

Total em 31 de dezembro

2018

13.396.000

13.010.058

Integralizado no exercício

2019

-

350.600

Total em 31 de dezembro

2019

13.396.000

13.360.658

APROVADOS NO EXERCÍCIO

Resultado Acumulado 2019 (valores em milhões de R$)

Os Comitês têm caráter consultivo e informativo, de assessoramento ao Conselho de Administração, nos assuntos
conforme área de atuação, e não exercem função deliberativa ou executiva.
As demonstrações financeiras também estão disponíveis no link: www.norteenergiasa.com.br
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ANEXO - INDICADORES SOCIAIS INTERNOS
Informações gerais

GRI

Dados Dez 2019

Saúde e segurança no trabalho

Número total de empregados

LA1

369

Média de horas extras por empregado/ano

60 – 17,70%

Índice TF (taxa de frequência) total da Empresa

Empregados até 30 anos de idade (%)

GRI

Dados Dez 2019

LA7

1,00

Empregados com idade entre 31 e 40 anos (%)

LA13

119 – 35,10%

no período, para empregados

Empregados com idade entre 41 e 50 anos (%)

LA13

72 – 21,24%

Empregados com idade superior a 50 anos (%)

LA13

88 – 25,96%

Índice TG (taxa de gravidade) total da Empresa
no período, para empregados

LA7

7,00

Número de mulheres em relação ao total
de empregados (%)

LA13

98 – 27%

Índice TF (taxa de frequência) total da Empresa no período,
para terceirizados/contratados – Todos os terceiros

LA7

1,68

Mulheres em cargos gerenciais
- em relação ao total de cargos gerenciais (%)

LA13

8 – 2,00%

LA7

1,95

Empregadas negras (pretas e pardas)
- em relação ao total de empregados (%)

Índice TF (taxa de frequência) - Contratadas da obra
principal (CCBM, CMBM, ANDRITZ, ISOLUX e SÃO SIMÃO)

LA13

35 – 10,02%

LA7

37,10

Empregados negros (pretos e pardos)
- em relação ao total de empregados (%)

LA13

Índice TG (taxa de gravidade) no período, para
terceirizados /contratados – Todos os terceiros

111 – 32,74%

Empregados(as) negros (pretos e pardos) - em cargos
gerenciais em relação ao total de cargos gerenciais %

LA13

22 – 6,49%

Estagiários em relação ao total de empregados (%)

LA1

22 – 6,49%

Empregados do programa de contratação de aprendizes (%)

LA1

6 – 5,05%

Empregados com deficiência

LA13

Remuneração, benefícios e carreira

GRI

Remuneração

Índice TG (taxa de gravidade) - Contratadas da obra
principal (CCBM, CMBM, ANDRITZ, ISOLUX e SÃO SIMÃO)

40,86

Índice TF (taxa de frequência) da Empresa no período,
para a força de trabalho (próprios mais terceiros)

LA7

1,64

11 – 3,24%

Índice TG (taxa de gravidade) no período, para a força
de trabalho (próprios mais terceiros)

LA7

35,56

Valor em R$

Óbitos – empregados próprios

LA7

0,00

101.550.864,23

Óbitos – terceirizados

LA7

0,00

Óbitos – contratados da obra principal

LA7

0,00

Desenvolvimento profissional

GRI

Dados Dez 2019

Folha de pagamento bruta

EC1

75.599.004,52

Encargos sociais compulsórios

EC1

25.951.859,71

Benefícios

LA3

11.955.016,74

Educação (Sophos)

LA3

222.812,24

Perfil da escolaridade

339

Alimentação (Sodexo)

LA3

4.291.759,00

Ensino fundamental

4

1,18%

Transporte

LA3

16.943,00

Ensino médio

122

35,99%

11

3,24%

Ensino superior

180

53,10%

Pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado)

22

6,49%

Saúde

LA3

7.201.120,24

Fundação

LA3

-

Segurança e medicina do trabalho (CLIMET/SESI)

LA3

92.125,50

Cultura

LA3

-

Capacitação e desenvolvimento profissional (T&D)

LA3

130.256,76

Creches ou auxílio-creche

LA3

-

Ensino técnico

Valor investido em desenvolvimento profissional
e educação (em reais)
Média de horas de treinamento por ano, por empregado,
discriminadas por categoria funcional.

LA1

LA10

130.256,76

LA10

14:12

CRÉDITOS
Coordenação
Presidência
Diretoria Administrativa e Financeira
Supervisão
Superintendência de Controladoria
Produção
Superintendência de Comunicação e Imprensa
Projeto Gráfico e Diagramação
Mass Media
Imagens
Banco de Imagens Norte Energia S.A.

