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COMPANHIA ABERTA
COMUNICADO AO MERCADO

Tendo em vista notícias publicadas na imprensa nesta semana acerca da
vazão mínima a ser liberada no trecho da Volta Grande do Xingu, 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, comunica, aos seus acionistas e ao mercado em geral, o seu
posicionamento:
Conforme projeto aprovado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
e licitado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 20 de
abril de 2010, a vazão do rio Xingu atende a Usina Hidrelétrica Belo
Monte e um trecho do rio denominado Volta Grande do Xingu, com
cerca de 100 quilômetros de extensão.
De acordo com os compromissos assumidos, conforme cláusulas do
Edital de Licitação que resultou no Contrato de Concessão, em 2021
deve ser implementado o hidrograma previsto na Licença Prévia (LP),
na Licença de Instalação (LI) e na Licença de Operação (LO), que prevê
vazão média mensal mínima para a Volta Grande do Xingu.
Ainda de acordo com os compromissos assumidos, a Norte Energia vem
monitorando e emitindo semestralmente relatórios de acompanhamento
ambiental. Tais documentos tem mostrado que os impactos observados
são os mesmos identificados quando da elaboração do Estudo de Impacto
Ambiental-Relatório de Impacto Ambiental (EIA-Rima), que
fundamentou o licenciamento ambiental da hidrelétrica.
No entanto, mesmo as licenças ambientais prevendo seis anos de
aplicação do hidrograma, o Ibama elevou em 2.000 m3/s a vazão mínima
prevista para a Volta Grande do Xingu no mês de janeiro de 2021, o que
reduz a capacidade de geração de Belo Monte nesse mês.

Importante registrar que a garantia física da UHE Belo Monte resta
protegida por força de instrumento legal da época da licitação.
A Norte Energia informa que vem executando, de forma regular,
medidas mitigatórias e compensatórias exigidas quando da emissão da
Licença de Operação, bem como vem mantendo contatos com as
autoridades envolvidas para dirimir dúvidas acerca destes estudos e as
consequências, para a geração de energia, do aumento da vazão destinada
à Volta Grande do Xingu.
Por fim, a Companhia reafirma seu compromisso de manter o mercado
informado a respeito dos desdobramentos desse assunto.
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