
 
 
 

 
Obras e ações realizadas pela Norte Energia em Altamira 

já somam quase R$ 1,5 bilhão 
 

Recurso foi aplicado em áreas como educação, saúde, saneamento e infraestrutura, além de 
apoio à política de segurança - tanto para o cumprimento dos compromissos estabelecidos 
pelo Projeto Básico Ambiental (PBA) da Usina Belo Monte como para o atendimento às 
condicionantes do licenciamento ambiental 
 
No ano de 2011, a Norte Energia dava início à execução do Projeto Básico Ambiental (PBA) 
atrelado à implantação da Usina Hidrelétrica Belo Monte. Um novo ciclo de desenvolvimento 
começava no sudoeste paraense. Altamira, cidade polo da região que fica a cerca de 60 
quilômetros da principal Casa de Força do empreendimento, foi amplamente beneficiada pelas 
ações desenvolvidas pela empresa. Nestes últimos sete anos, o investimento realizado pela 
Norte Energia no município já soma cerca de R$ 1,5 bilhão.  
 
O recurso foi aplicado em áreas como educação, saúde, saneamento, infraestrutura e meio 
ambiente, além de apoio à política de segurança - tanto para o cumprimento dos 
compromissos estabelecidos pelo PBA como no atendimento às condicionantes do 
licenciamento ambiental. 
 
É na fase de planejamento deste conjunto de ações que compõe o PBA que são detalhadas as 
medidas mitigadoras e compensatórias - que são analisadas e validadas pelo IBAMA, além de 
outros reguladores e instituições federais - e propiciam a emissão da Licença de Instalação (LI).  
 
O PBA da Usina de Belo Monte é composto por 117 programas e projetos executados ao longo 
da implantação do empreendimento. Muitos deles continuam em andamento, como 
monitoramentos de fauna aquática, qualidade da água e aspectos socioeconômicos. Um deles, 
o Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu prossegue até cinco anos 
depois da entrada em operação da última unidade geradora.  
 
Já as condicionantes são ações complementares exigidas pelo órgão ambiental que não 
estavam previstas inicialmente no PBA. A Licença de Operação (LO) de Belo Monte, por 
exemplo, conta com 34 condicionantes específicas – sendo que seis já foram atendidas, 10 
encontram-se parcialmente atendidas e 18 estão em atendimento. 
 
Por meio da execução do PBA e do atendimento às condicionantes, a população de Altamira 
tem visto sua cidade mudar. Confira a seguir o resumo das principais ações da Norte em 
Altamira: 
 

EDUCAÇÃO 

 Construção de 32 escolas e capacitação de mais de 400 professores. 

 Aquisição e doação de equipamentos e mobiliários necessários para o 

funcionamento das escolas, como conjuntos de carteiras, quadros, mesas e 

cadeiras para professores, condicionadores de ar, computadores, armários, 

bebedouros, refrigeradores e fogões industriais. 



SAÚDE 

 Construção de 7 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e um moderno hospital com 

mais de 100 leitos, além da reforma do Hospital Municipal São Rafael.  

 Aquisição e doação de 2 ambulâncias, 6 viaturas para equipes de saúde e 

equipamentos para o Núcleo de Vigilância em Saúde. 

 Apoio financeiro mensal (2011 a 2016) para implantação de 8 equipes de 

Programa Saúde da Família (PSF) e reforço ao atendimento realizado pelas áreas 

de Traumato-ortopedia e Emergência do Hospital Municipal São Rafael, incluindo 

aquisição de medicamentos. 

 Aquisição e doação de equipamentos, viaturas e insumos para o controle da 

malária; bem como apoio financeiro para contratação de profissionais. 

SANEAMENTO 

 Implantação de sistema de saneamento básico e interligação de mais de 18 mil 

casas de 19 bairros da cidade ao sistema. 

 Ampliação da capacidade de captação de água para tratamento e abastecimento 

da população.  

 Execução de melhorias em diversos pontos do sistema de drenagem de água 

pluvial. 

 Construção do aterro sanitário e remediação da área do antigo lixão. 

 Aquisição e doação de 5 caminhões para coleta de lixo, pá carregadeira de rodas, 

motoniveladora e trator de esteira para apoiar na gestão e coleta de resíduos 

sólidos. 

MEIO AMBIENTE 

 Implantação de 2 parques, no entorno dos igarapés Altamira e Ambé. 

 Construção do Centro Regional de Educação Ambiental do Xingu – CREAX. 

 Construção do Laboratório de Aquicultura de Peixes Ornamentais da Universidade 

Federal do Pará (UFPA). 

 

INFRAESTRUTURA 

 Construção de 5 reassentamentos, com 3.700 casas. O sexto, com mais 150 casas, 

está em fase final de implantação. 

 Construção de 2 Centros de Referência de Assistência Social – CRAS. 

 Reforma e ampliação do ECOM - Espaço de Convivência de Meninos e Meninas.  

 Construção de praça no bairro Jardim Independente II. 

 Construção do Centro Integrado de Pesca Artesanal – CIPAR. 

 Construção do Centro Náutico e Sede dos Aquaristas.  

 Construção das sedes da ACEPOAT e COOPEBAX. 

 Construção da Casa Regional de Memória Transxingu. 

 Construção da Reserva Técnica de Arqueologia. 

 Construção do Centro de Informações Turísticas – CIT. 

 Implantação de 03 praias permanentes. 

 Reestruturação viária no entorno dos igarapés, com construção de 8 Pontes e 2 

passarelas. 



 Implantação de 06 estruturas de atracação. 

 Aquisição e doação de mais de 1 milhão de litros de óleo diesel e 476 mil 

toneladas de emulsão asfáltica para recuperação de vias públicas 

INSTITUCIONAL 

 Construção do Fórum da Comarca de Altamira. 

 Aquisição e doação de 5 caminhonetes 4x4, 1 micro-ônibus, 3 caminhões, 2 

veículos leves e 10 motocicletas para o DEMUTRAN e a Guarda Municipal. 

 Confecção e instalação de 5.000 placas sinalizadoras, 138 semáforos, 300 cones, 

uniformes, coletes balísticos, algemas, rádios e computadores. 

 Reforma e ampliação da Casa do Índio 

 Construção da nova sede da FUNAI – Regional Leste  

SEGURANÇA 

 Implantação de sistema com 60 câmeras de monitoramento na região central da 

cidade. 

 Aquisição e doação de 2 micro-ônibus e 1 lancha. 

 Locação de veículos para ampliação de frota (2011 – 2015). 

 Construção do prédio provisório do IML. 

 Ampliação e reforma do prédio da Seccional da Polícia Civil. 

 Reforma e adequação do Quartel do 16º Batalhão em Altamira. 

 

Informações à imprensa 
 
Assessoria de imprensa  
imprensa@norteenergiasa.com.br  
Camilla Souza: camillasouza@norteenergiasa.com.br - 93 9 9146.7235  
Karina Betencourt: karina@massmedia.com.br - 93 9 9902.3588 / 11 9 95467.7271 
Ivson Queiroz: ivson@massmedia.com.br - 11 5102.3999 
Bruna Visconde: bruna@massmedia.com.br – 11 5102.3999 
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