
 
 

UHE Belo Monte: iniciativas em benefício de Altamira  
e sua população 

 
 

Sobre matéria exibida pela GloboNews no último domingo, a Norte Energia S.A., 
empresa responsável pela Usina Hidrelétrica Belo Monte, vem a público informar 
que todos os impactos ocasionados pela construção da hidrelétrica foram 
mensurados no licenciamento ambiental. O resultado disso foram 
investimentos de R$ 6,3 bilhões e mais de cinco mil ações de mitigação e 
compensação para a região onde está instalada a Usina. 
 
 
Em Altamira, foi investido R$ 1,5 bilhão nas seguintes iniciativas: 
 

 Relocação de 3,6 mil famílias que residiam em palafitas às margens 
de igarapés para 5 reassentamentos urbanos coletivos dotados de 
casas de 63 m², compostas por três quartos, dois banheiros, uma sala 
e uma cozinha. Os bairros contam com rede de água e esgoto, ruas 
asfaltadas, quadras esportivas, unidades de saúde e escolas. Para as 
famílias indígenas e pescadores, está em fase de conclusão um sexto 
reassentamento urbano coletivo; 
 

 40 mil atendimentos sociais às famílias relocadas, em parceria com 
a Prefeitura, provendo o município de mão de obra especializada, 
estrutura física e logística para serviços socioassistenciais como 
emissão de documentos, tratamento de saúde e educação, além de 
encaminhamentos para aposentadoria, Bolsa Família e Benefícios de 
Prestação Continuada; 
 

 Recuperação ambiental dos igarapés Ambé, Altamira e Panelas, 
para restabelecer as condições ecológicas e de qualidade da água 
dessas áreas que, anteriormente, eram ocupadas por palafitas e 
recebiam esgoto a céu aberto e foram transformadas em parques com 
infraestrutura de lazer para toda a população altamirense; 
 

 Construção de Centro Integrado de Pesca, Mercado do Peixe e 
Centro Náutico; 

 

 Construção e aparelhamento da Casa de Memória para guarda de 
registros históricos da região; 
 

 Construção do Centro de Informações Turísticas da cidade; 
 

 Obras de construção e melhoria em 6 atracadouros; 
 

 Construção de 3 praias permanentes; 
 



 
 

 Pavimentação de vias; 
 

 Implantação de 390 Km de redes de água potável e esgoto tratado 
que, somada à interligação de 18,5 mil casas da cidade ao sistema 
de saneamento básico, construído pela própria Norte Energia, elevou 
Altamira ao posto de cidade mais saneada do Pará;  
 

 Remediação do antigo Lixão a céu aberto; 
 

 Implantação de um Aterro Sanitário; 
 

 Construção e aparelhamento de 7 Unidades Básicas de Saúde;  
 

 Plano de Ação para Controle da Malária, que alcançou índice zero 
da doença nos meses de novembro e dezembro de 2017, não só em 
Altamira como em toda a área de abrangência da UHE Belo Monte, 
que inclui os municípios de Brasil Novo, Senador José Porfírio e Vitória 
do Xingu, além do município de Pacajá; 
 

 Construção e aparelhamento do Hospital Geral, com 100 leitos e 2 
centros cirúrgicos, para atendimento de alta e média complexidade; 
 

 Construção, reforma e aparelhamento de 170 salas de aula; 
 

 Reforma e ampliação da Casa do Índio e construção da nova sede 
da FUNAI; 
 

 Investimento de R$ 123 milhões em Segurança Pública, por meio de 
convênio com o Governo do Pará, para suporte à prevenção e 
combate à violência. 
 

 
Tais iniciativas promoveram uma nova configuração a Altamira e, notadamente, 
benefícios à saúde, ao meio ambiente, à requalificação urbana e ao 
desenvolvimento social e econômico de seus moradores. 

 
A Norte Energia ressalta que, como empresa comprometida com o 
desenvolvimento sustentável, vem atuando pautada na transparência e 
responsabilidade com as pessoas, o meio ambiente e a região onde está 
instalada. 
 
 

Vitória do Xingu (PA), 11 de fevereiro de 2019. 


