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RESPOSTA PARA NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL 

 

A Norte Energia, empresa privada concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, 

esclarece que: 

 O hidrograma integra o edital do leilão do empreendimento, realizado pelo 

governo federal em 2010, no qual a Norte Energia obteve a concessão de uso 

de bem público para geração de energia elétrica. O atendimento ao regime de 

vazões estabelecido se trata de uma condição operativa da Usina, incluída no 

licenciamento ambiental e na outorga do uso da água pelo empreendimento. 

 

 A conciliação do uso da água para geração de energia com a manutenção dos 

pulsos de inundação, das condições ecológicas e dos modos de vida no Trecho 

de Vazão Reduzida está assegurada por estudos que avaliaram atributos 

hidráulicos do rio, série histórica de vazões, modelagens matemáticas, 

prognósticos de alterações na dinâmica de escoamento mediante diferentes 

vazões; qualidade das águas superficiais, ictiofauna, habitats de pedrais e 

florestas aluviais, além de atributos socioeconômicos e etnoculturais das 

comunidades que habitam a região. 

 

 Cabe destacar que, atualmente, a vazão escoada para o Trecho de Vazão 

Reduzida na Volta Grande do Xingu encontra-se três vezes maior do que o 

previsto no referido hidrograma que estabelece a vazão mínima praticada no 

referido Trecho. 

 

 Com relação às famílias ribeirinhas, a Norte Energia sempre adotou as melhores 

práticas para atender as populações afetadas pelo empreendimento, o que tem 

sido demonstrado no processo administrativo de licenciamento. Importante 

registrar que tais famílias foram atendidas originalmente pelo plano de 

remanejamento da população, com moradias em reassentamentos urbanos 

coletivos dotados de infraestrutura de saneamento, saúde, educação, esportes 

e lazer, na área urbana de Altamira. Todo o processo de relocação das famílias 

foi realizado com acompanhamento de equipes sociais, além do monitoramento 
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e atendimento social e psicológico disponibilizados às famílias ao longo de todo 

o processo de mudança e adaptação na nova moradia.  

 

 Em respeito e atenção no que tange ao conceito de autoreconhecimento deste 

modo de vida tradicional com dupla moradia, sendo uma delas na beira do rio, 

na relação direta com a pesca artesanal, as atividades de subsistência e o 

extrativismo, a Norte Energia está realizando o processo de retorno das famílias 

ribeirinhas para pontos localizados na área de preservação permanente (APP) 

do reservatório, com acompanhamento do Ibama e do conselho comunitário de 

ribeirinhos. 

Por fim, a Norte Energia refirma o seu compromisso com a transparência, o respeito às 

pessoas e ao meio ambiente, bem como com o desenvolvimento sustentável da região 

onde a hidrelétrica está instalada. 

 

Brasília/DF, 05 de abril de 2022. 
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