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COMPANHIA ABERTA 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

 

A Norte Energia S.A. (“Norte Energia” ou “Companhia”), em atendimento 

ao disposto nas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 

358 e nº 480, diante de artigo veiculado na imprensa em 1º de dezembro de 

2020, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o seu 

posicionamento: 

 

Primeiramente, cumpre registrar a importância da maior hidrelétrica 100% 

brasileira - e a quarta maior do mundo - para a segurança energética do 

Brasil.  

 

Belo Monte tem capacidade total instalada para atender 60 milhões de 

brasileiros e corresponde a 7% da matriz elétrica nacional.  É uma usina 

estruturante para o fornecimento de energia e tem demonstrado a 

consistência do planejamento setorial com o aproveitamento das 

diversidades hidrológicas da região onde está instalada com as demais 

regiões do país, quando os reservatórios do Centro-Oeste, Sul e Sudeste 

apresentam um grau crítico de deplecionamento. 

 

Já em seu primeiro ano de operação com todas as Unidades Geradoras 

conectadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN), Belo Monte contribuiu 

para assegurar o abastecimento dessas regiões, permitindo que os respectivos 

reservatórios recuperassem os níveis aceitáveis, assegurando a energia 

elétrica para todos os consumidores, sem restrições. 

 

Sempre que o cenário hidrológico nessas regiões se repetir, a energia gerada 

pela UHE Belo Monte se mostrará vital para o Sistema, garantindo o 

equilíbrio do sistema elétrico. 

 

Em seus aspectos socioambientais, Belo Monte representa investimentos de 

mais de R$ 6 bilhões, o equivalente a 17% do investimento total. Além disso, 

é importante destacar:  



 
 

 Cerca de 100 km de aproveitamento para geração de energia 

permitiram a preservação dos demais 1.500 km de extensão do rio 

Xingu, desde as suas cabeceiras; 

 Nenhuma área indígena foi alagada pelo projeto; 

 Cerca de 20 mil pessoas, que antes moravam em palafitas; foram 

reassentadas em casas de alvenaria; 

 Altamira, cidade polo da região, ganhou um moderno sistema de 

saneamento que atende 93% da população.  

 Ações socioambientais voltadas para educação e saúde, com 

benefícios para mais de 20 mil alunos do entorno e controle da 

malária, que chegou a índices zero na região. 
 

Não há mais dúvidas da importância de Belo Monte, não só como garantia 

permanente ao sistema elétrico brasileiro, como também empreendimento 

estruturante para o desenvolvimento sustentável da região onde está 

instalada, com melhoria da qualidade de vida da população e preservação do 

meio ambiente. 
 

Brasília-DF, 02 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Luiz Fernando Rolla 

Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores 
 


