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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 (EM MILhARES DE REAIS)
 
Ativo 2012 2011 Passivo e Patrimônio Líquido 2012 2011

(Reapresentado – 
Nota 2.1)

(Reapresentado – 
Nota 2.1)

Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 
(Nota 4) 16.233 2.652 Fornecedores e outras contas a pagar 

(Nota 10) 48.964 44.043
Estoques (Nota 6) 2.151 225 Obrigações fiscais 401 61
Adiantamento a fornecedores 
(Nota 7) 2.570 205 Obrigações sociais 810 258
Outros ativos 245 33 Remuneração a dirigentes (Nota 11) 1.567
 Outros passivos 240 35

21.199 3.115
51.982 44.397

Não circulante
Ativos biológicos (Nota 8) 125.822 48.556 Não circulante
Imobilizado (Nota 9) 3.407 2.423 Remuneração a dirigentes (Nota 11) 791
Intangível 486 176 Adiantamento para futuro aumento 

de capital 17.407
129.715 51.155 18.198

Patrimônio líquido (passivo a 
descoberto) (Nota 12)
Capital social 117.224 4
 Prejuízo acumulado (18.292) (8.329)

98.932 (8.325)
Total do ativo 150.914 54.270 Total do passivo e do patrimônio 

líquido 150.914 54.270

BELEM BIOENERGIA BRASIL S.A
CNPJ: 13.188.854/0001-95

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DE 2012

Em novembro de 2009, o Conselho de Administração da Petróleo 
Brasileiro S.A.(PETROBRAS) aprovou a associação da PETROBRAS 
com a Galp Energia SGPSS.A. (GALP) para desenvolvimento de 
Projeto de Produção de Óleo Palma Projeto Belém), conforme 
Sistemática de Projetos de Investimento do Sistema Petrobras.O 
Projeto deu origem à Companhia Belem Bioenergia Brasil S.A., 
que foi fundada em14 de janeiro de 2011 e tem como objeto a 
produção, logística e comercialização de óleo vegetal de Palma 
para refino e transformação em biodiesel de 2ª. geração. que 
irá suprir o mercado europeu. A Companhia é uma sociedade 
por ações de capital fechado, estabelecida e domiciliada no 
Brasil, com sede em Belém – Pará, tendo sido suas atividades 
iniciadas nos Municípios de Tailândia e Tomé-Açu. Em 2011, foi 
plantada uma área de 3144 hectares de palma de óleo. Em 2012, 
incluindo parcerias com agricultores familiares, foi plantada uma 

área de 9.376 hectares. Para 2013, estima-se a implantação de 
cerca de 15.000 hectares, em plantio próprios e em parcerias 
com agricultores familiares e empresarias. Há mudas em 
produção em viveiros próprios para plantio de aproximadamente 
18.000 hectares em 2014. O Projeto Belém, ainda em fase de 
implantação, tem por base a viabilidade econômica, a segurança 
fundiária e ambiental, a inclusão social e a melhoria da qualidade 
de vida das comunidades em que atua e a inovação tecnológica. 
Para o primeiro semestre de 2013, está prevista a realização de 
estudos logísticos para a colheita de  Cachos de Frutos Frescos 
(CFF) e a definição do local de instalação da primeira Usina 
Extratora de Óleo de Palma, cujo início de implantação deverá 
ocorrer no segundo semestre de 2013. Em 2012, o investimento 
mais relevante da empresa foi realizado na formação de seu 
Ativo Biológico (implantação de palmares e de viveiros), na 

ordem de R$115,3 milhões. No momento atual, a empresa não 
possui receita em razão de sua produção de frutos ainda não ter 
se iniciado, de modo que não tem lucros a destinar. Planejamento 
e o Plano Anual de Negócios de 2013 da Belém Bioenergia Brasil 
S.A. estão totalmente voltados à implantação de novos Ativos 
Biológicos e ao início da implantação de sua primeira planta 
industrial, conforme já mencionado acima.
A Diretoria Executiva é responsável pela administração dos negócios 
da Companhia e de todos os atos ordinários de gestão necessários 
para o funcionamento, conforme estabelecido no estatuto social. 
Agradecemos a todos os colaboradores da Belém Bioenergia Brasil 
S.A., aos seus fornecedores e acionistas, parceiros em agricultura 
familiar e empresariais, no suporte e apoio às estratégias 
traçadas e implementadas, contribuindo decisivamente para o 
desenvolvimento da Companhia e implantação de seu Projeto.

DEMOSTRAÇÃO DO RESuLTADO ExERcícIO fINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO 

( Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2012 2011
(Reapresentado 

Nota - 2.1)
Despesas administrativas (Nota 13) (9.544) (8.367)
Prejuízo operacional (9.544) (8.367)
Receitas financeiras (Nota 14) 268 130
Despesas financeiras (Nota 14) (687) (92)
Receitas (despesas), líqui das (Nota 
14) (419) 38
Prejuízo do exercício (9.963) (8.329)
Ações em circulação no final do 
exercício (em milhares) 117.224 4
Prejuízo por ação do capital social no 
fim do exercício – R$ (0,08) (2.082)
 

2012 2011 
Fluxos de caixa de atividades 
operacionais

(Reapresentado - 
Nota 2.1)

Prejuízo do exercício (9.963) (8.329)
Ajustes de receitas e despesas não 
envolvendo caixa
Depreciação (Nota 13) 243 94
Amortização 72
Variações no capital circulante
Estoques (1.926) (225)
Adiantamento a fornecedores (2.365) (205)
Outros ativos (212) (33)
Fornecedores e outras contas a pagar (1.369) 2.320
Impostos, taxas e contribuições sociais 892 319
Remuneração a dirigentes 776 791
Outros passivos 205 35
Caixa líquido usado pelas atividades 
operacionais (13.647) (5.233)
Fluxos de caixa das atividades de 
investimento
Aquisição de ativo biológico (Nota 8) (70.976) (6.833)
Aquisição de imobilizado (Nota 9) (1.249) (2.517)
Baixa de ativo imobilizado (Nota 9) 22
Compra de ativos intangíveis (383) (176)
Caixa líquido usado nas atividades de 
investimento (72.586) (9.526)
Fluxos de caixa das atividades de 
financiamento
Integralização de capital (Nota 12) 99.814 4
Adiantamento para futuro aumento de 
capital 17.407
Caixa líquido usado nas atividades de 
financiamento 99.814 17.411
Aumento de caixa e equivalentes de 
caixa 13.581 2.652
Caixa e equivalentes de caixa no início 
do exercício 2.652
Caixa e equivalentes de caixa no final 
do exercício (Nota 4) 16.233 2.652

DEMOSTRAÇÃO DAS MuTAÇõES DO PATRIMôNIO LíquIDO 
( Em milhares de reais)

capital 
social

 Prejuízos 
acumulados Total

Em 1º de janeiro de 2011
Aumento de capital (Nota 12) 4 4
Prejuízo do exercício 
(Reapresentado – Nota 2.1) (8.329) (8.329)

Em 31 de dezembro de 2011 4 (8.329) (8.325)
Aumento de capital (Nota 12) 117.220 117.220
Prejuízo do exercício (9.963) (9.963)
Em 31 de dezembro de 2012 117.224 (18.292) 98.932

As notas explicativas são parte integrante das demostrações contábeis

As notas explicativas são parte integrante das demostrações contábeis

As notas explicativas são parte integrante das demostrações contábeis
DEMOSTRAÇÃO DOS fLuxOS DE cAIxA ExERcícIO 

fINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
( Em milhares de reais)

NOTAS ExPLIcATIvAS DA ADMINISTRAÇÃO àS DEMOSTRAÇõES fINANcEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO
 ( Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1  INfORMAÇõES GERAIS
A Belém Bioenergia Brasil S.A. (“Companhia”), foi fundada em 14 de 
janeiro de 2011 como sociedade anônima de capital fechado, sediada 
na cidade de Belém – PA, tem como principal atividade a produção, 
logística e comercialização de óleo vegetal, como ainda de quaisquer 
outros produtos, subprodutos e atividades correlatas, como pesquisa 
e desenvolvimento em processos agroindustriais, processamento e 
comercialização de matérias-primas e insumos, incluindo cacho de 
fruto fresco, sementes e mudas.
A Companhia encontra-se em fase pré-operacional, tendo a primeira 
colheita prevista para o segundo semestre de 2013. A necessidade de 
caixa até a entrada em operação é garantida pelo principal acionista, 
Belém Bioenergy BV (controlada pela Petrobras International 
Braspetro BV e Galp Energia E&P BV).
A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pela 
Diretoria em 3 de maio de 2013. 
Em 31 de dezembro de 2012, a Companhia possui excesso de 
passivos circulantes sobre ativos circulantes no montante de R$ 
30.783 (2011 – R$ 41.282). A administração prevê que a geração 
de caixa decorrente das operações e, quando necessário, eventuais 
aportes do acionista controlador são suficientes para suprir 
necessidades de recursos financeiros.

2  RESuMO DAS PRINcIPAIS POLíTIcAS cONTáBEIS
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas 
demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas 
foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, 
salvo disposição em contrário.

2.1  BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO
As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo 
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no 
Brasil para pequenas e médias empresas, de acordo com o 
Pronunciamento Técnico CPC PME – Contabilidade para pequenas 
e médias empresas.
Em função de não haver elementos para a constituição de outros 
resultados abrangentes nos exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2012 e de 2011, além do próprio resultado do exercício, a 
Companhia não está apresentando a demonstração do resultado 
abrangente nestas demonstrações financeiras.
Refazimento das demonstrações financeiras
Durante o exercício de 2012, a Companhia identificou erros 
não intencionais cometidos na divulgação de elementos das 
demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2011. Desta forma, em virtude da correção destes erros, às 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2011 estão sendo reapresentados devidamente corrigidos, nos 
termos previstos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 
PMEs (R1). 

(+) - Débitos / (-) Créditos 2011
Ajustes efetuados:
Ativo não circulante – contabilização de itens no ativo 
biológico decorrentes de gastos efetuados em exercícios 
anteriores pela Petrobrás Biocombustível S.A. e Petrogal 
do Brasil S.A. e que foram repassados para a Belém 
Bioenergia Brasil S.A. no exercício de 2012. Os gastos 
referem-se à aquisição de mudas, serviços executados em 
viveiros, irrigação, compra de fertilizantes, entre outros.  A 
contrapartida deste lançamento foi registrada a crédito no 
passivo circulante.

38.005

Total de ajustes no Ativo 38.005
Passivo circulante – contabilização de gastos efetuados em 
exercícios anteriores pela Petrobrás Biocombustível S.A. 
e Petrogal do Brasil S.A. e que foram repassados para a 
Belém Bioenergia Brasil S.A. no exercício de 2012. Os gastos 
referem-se à aquisição de mudas, serviços executados em 
viveiros, irrigação, compra de fertilizantes, entre outros.  A 
contrapartida deste lançamento foi registrada a débito no 
ativo não circulante e a débito no patrimônio líquido.

(41.723)

Total de ajustes no Passivo (41.723)
Prejuízo do exercício – contabilização de gastos efetuados 
em exercícios anteriores pela Petrobrás Biocombustível S.A. e 
Petrogal do Brasil S.A. e que foram repassados para a Belém 
Bioenergia Brasil S.A. no exercício de 2012. Os gastos referem-
se a despesas com hospedagem, alimentação e locação de 
veículo para o administrativo. A contrapartida deste lançamento 
foi registrada a crédito no passivo circulante. 

5.829

Prejuízo do exercício – reclassificação de gastos com folha de 
pagamento, combustíveis e alugueis diretamente relacionados 
a equipe do campo e gastos para formação do ativo biológico. 
A contrapartida deste lançamento foi registrada a débito no 
ativo não circulante.

(2.111)

Total dos ajustes – Patrimônio líquido 3.718

BALANÇO PATRIMONIAL AjuSTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
Original Ajustes 2011 

Ajustado
Ativo:
Circulante 3.115 3.115
Não circulante 13.150 38.005 51.155

16.265 38.005 54.270
Passivo:
Circulante 2.674 41.723 44.397
Não circulante 18.198 18.198
Patrimônio líquido (4.607) (3.718) (8.325)

16.265 38.005 54.270
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