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Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2019                                            VP/PB 108-2019 
 
 
Ao 
CONGRESSO NACIONAL - CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Anexo IV – Gabinete 503. 
Brasília - DF  
70160-900 
 
At.: Exmo. Sr. Deputado Federal Léo Moraes 
         PODEMOS / RO 

 

Ref.: Ofício nº 0020/GDFLM/2019 – Visita Instalações UHE Jirau 

 

Exmo. Sr. Deputado, 

 

ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A (“ESBR”), detentora da concessão 

de uso de bem público para geração de energia elétrica, implantação e 

exploração da Usina Hidrelétrica Jirau (“UHE Jirau”), registra o recebimento 

do ofício em referência e informa a V.Exa. não dispor de agenda para atender 

o pedido de visita às nossas instalações. 

 

No entanto, considerando as intenções e preocupações expostas por V.Exa., é 

forçoso destacar que a ausência de disponibilidade em questão se deve 

exatamente às visitas já agendadas de autoridades fiscalizadoras para o 

acompanhamento da segurança da barragem desta UHE. Todos os 

profissionais e especialistas no assunto, que compõe o quadros internos desta 

companhia, estão dedicados a prestar as informações e esclarecer as dúvidas 

às ditas autoridades, com o objetivo de garantir e tranquilizar os envolvidos da 

integridade da barragem da UHE Jirau, além de evidenciar a priorização da 

segurança e o compromisso inquestionável deste empreendimento e seus 

sócios com este quesito. 

 

Não obstante e como forma de tranquilizar V.Exa., esclarecemos que a 

barragem da UHE Jirau foi projetada e construída empregando tecnologias, 

materiais e metodologias com alto controle de qualidade, resultando em 

excelente padrão construtivo e funcionalidade, garantindo condições seguras 

de operação. 

 

A barragem é monitorada diariamente com sistema informatizado de gestão 
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da instrumentação (SIBar), capaz de fornecer dados em tempo real, 

facilitando e agilizando a análise de dados da barragem e demais estruturas da 

Usina. Também possui rotinas de inspeções regulares, manutenções 

preventivas, atendendo todas as necessidades para o perfeito funcionamento. 

 

Na oportunidade e em adição aos esclarecimentos acima, informamos que o 

Plano de Ação de Emergência (PAE), foi elaborado e devidamente divulgado, 

apresentado e entregue as autoridades competentes e aos órgãos de defesa 

civil de Porto Velho, em total conformidade com a Política Nacional de 

Segurança de Barragens – Lei 12.334/10 e a Resolução ANEEL 696/151. 

 

No que se refere aos vídeos circularizados na rede mundial de computadores e 

aplicativos de conversa, refutamos em absoluto o respectivo conteúdo e 

informamos que a Defesa Civil e os órgãos envolvidos estão cientes da 

inadequação das informações ali constantes, tendo realizado o devido 

esclarecimento à população2. 

 

Sendo o que cabia para o momento, a ESBR coloca-se à inteira disposição de 

V.Exa. para prestar quaisquer informações complementares. Reitera estima e 

consideração e reforça, uma vez mais, que segurança é um valor que norteia e 

sempre norteou suas práticas, sendo prioridade para sua administração e 

acionistas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

VICTOR PARANHOS 

DIRETOR PRESIDENTE 

ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A.  
 
 

                                                        
1 https://defesacivil.portovelho.ro.gov.br/artigo/20735/usina-defesa-civil-acompanha-

apresentacao-do-plano-de-acao-de-emergencia-da-uhe-jirau 
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https://www.newsrondonia.com.br/noticias/defesa+civil+desmente+boato+sobre+possivel+r

ompimento+de+barragem+na+usina+de+jirau/124774 

 


