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Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (“Companhia” ou “Eletrobras”) (B3: ELET3, ELET5 & ELET6; 

NYSE: EBR & EBR.B; LATIBEX: XELT.O & XELT.B) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, 

em razão das notícias que vem sendo divulgadas sobre os efeitos, para a Companhia, porventura 

ocasionados pelo rompimento da  barragem da mina do Córrego de Feijão ('Barragem"), em 

Brumadinho, Minas Gerais, da empresa Vale S.A, o que se segue: 

 

1. A controlada Furnas Centrais Elétricas S.A. ("Furnas") possui 49% da Sociedade de Propósito 

Específico Retiro Baixo Energética ("SPE"), responsável pela Usina Hidrelétrica de Retiro Baixo. A 

hidrelétrica tem potência outorgada de 82 MW, volume de 240 hectômetros cúbicos em seu 

reservatório e está localizada na região dos municípios mineiros de Pompéu e Curvelo. 

2. Esclarece que foi interrompida a operação da usina, realizados testes de vertedouro e fechadas as 

tomadas de água para preservar os equipamentos. 

3. A paralisação das operações tem por objetivo minimizar eventuais prejuízos aos equipamentos. 

4. A barragem de Retiro Baixo está em condições adequadas de segurança, conforme informações da 

SPE, tendo sido fiscalizada pela ANEEL em 2018.  

5. A referida SPE está em contato com as autoridades competentes para avaliar os reflexos causados 

pelo deslocamento da lama e tomar novas providências para determinar padrões operativos e visando 

à segurança das pessoas, do meio ambiente e dos equipamentos.  

A Companhia manterá o mercado informado acerca do assunto em questão. 

 

 

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2019. 

 

 

Wilson Ferreira Junior 

Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

 

 

 

 

  


