NORTE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 12.300.288/0001-07
NIRE nº 53.3.0001164-8
COMPANHIA ABERTA
FATO RELEVANTE
A Norte Energia S.A. (“Norte Energia” ou “Companhia”), em atendimento
ao disposto nas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº
358/2002 e nº 480/2009, em conformidade com as melhores práticas de
governança corporativa, vem a público informar que, em resposta ao Ofício
do IBAMA nº 96/2021/GABIN que determinou o atendimento da vazão de
10.900 m3/s para o período de 1 a 7 de fevereiro de 2021, protocolou
correspondência junto ao mesmo órgão alertando para os impactos que a
nova vazão pode ocasionar, conforme listados abaixo:
Na operação da Usina:
 Parada total da UHE Belo Monte (casa de força principal, com 11.000
MW de potência instalada);
 Redução brusca na geração da UHE Pimental (casa de força
complementar, com 233 MW de potência instalada), devido à
diminuição da queda líquida na casa de força;
 Não cumprimento da outorga ANA nº 1.815/2020 em relação aos
patamares de elevação da vazão média diária;
Nos aspectos socioambientais:
 Redução expressiva do nível d´água no Reservatório Principal,
resultando em formação de poças e potencial risco de perecimento de
peixes aprisionados nestes locais, bem como causando seca nos
igapós, com prejuízo à piracema e impactos em importantes áreas de
alimentação da fauna subaquática;
 Parada do Sistema de Transposição de Peixes – STP, devido ao
deplecionamento do reservatório ultrapassar a cota mínima de
operação de 95 metros, inviabilizando a migração de peixes em pleno
período de piracema;
 Possível alagamento do Trecho de Vazão Reduzida – TVR devido à
abrupta elevação da vazão defluente na UHE Pimental, causando

perturbação ao ciclo biológico da fauna aquática, além de potenciais
prejuízos materiais aos moradores locais;
 Redução expressiva do nível d´água e das vazões a serem transferidas
para o Reservatório Intermediário, comprometendo a qualidade da
água e causando impactos ambientais à jusante da UHE Belo Monte.
Diante do exposto, ao tempo que alerta quanto aos impactos
supramencionados, a Norte Energia renova sua disposição de buscar em
conjunto com o IBAMA o entendimento possível.
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