Relatório da 3ª Reunião do GT da Hidrovia do CBH Paranaíba
Data: 10.04.2018
Local: Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Goiânia – GO.
Membros Participantes: Adenones Agostinho de Freitas (CBH Baixo Paranaíba), Alexandre
Spegiorion de Almeida (Caramuru Alimentos S/A), Cristiandrea Ciciliato (Movimento Verde
Paracatu), José Aparecido Sorratini (via skype) (UFU), José Luiz Gomes Zoby (ANA), Leandro
Gondim Silva (FIEG), Maurício Augusto Leite (Unesp – Câmpus de Ilha Solteira), Pedro
Arantes (FAEG) e Rodrigo Antônio Di Lorenzo Mundim (IGAM).
Demais Participantes: Adriana Maria da Silva (ABHA), Bento de Godoy Neto (CBH
Paranaíba), Fernando Costa Faria (CTPI), Henrique Luiz de Araújo Costa (Saneamento de Goiás
S.A), João Ricardo Raiser (SECIMA), Luiz Fernando Horta de Siqueira (SINDASP), Luizio
Rizzo (SINDASP), Nádia Mariany Gomes Ribeiro Guimarães (ABHA), Renato Gomes Pereira
(Caramuru Alimentos S/A).
Pauta:
1.
2.
3.
4.
5.

Abertura da 3ª Reunião do GT Hidrovia
Aprovação do Relatório da 2ª Reunião do GT Hidrovia
Análise do Documento Orientativo
Aspectos técnicos da Hidrovia e gestão das águas
Encerramento.

Assuntos Tratados:
As 9h30 o senhor Maurício Leite (Coordenador do GT Hidrovia) deu inicio a 3ª Reunião do GT
Hidrovia. O Relatório da 2ª Reunião do GT Hidrovia foi aprovado. Apresentação dos aspectos
técnicos da hidrovia, vantagens e desvantagens da hidrovia Tietê-Paraná. No GT Hidrovia,
focado nos usos múltiplos da água e dentro destes usos, aparece o transporte hidroviário,
abastecimento de água, saneamento, produção de energia, construção naval, consumo industrial,
irrigação, piscicultura, lazer e cultura, esporte, recreação e controle de enchentes. As vantagens
do transporte hidroviário são: eficiência energética, capacidade de concentração de cargas, vida
útil da infraestrutura, e vida útil dos equipamentos de veículos, além disso, tem-se menor:
consumo de combustível, emissão de poluentes, diminuição do congestionamento de tráfego,
custo de infraestrutura, número de acidentes, custo operacional, e impacto ambiental. Se se
pensar no conjunto de vantagens é viável para trabalhar com transporte hidroviário em relação
aos transportes ferroviário e rodoviário. É importante pensar em relação a produção sustentável,
em relação as eficiências energéticas da hidrovia, consumo de combustível, ou seja, um conjunto
de vantagens para se trabalhar com hidrovia. Estudos de Relatórios constam que mantiveram a
navegação paralisada por 20 meses, teve início em março de 2014 e término em janeiro de
2016/Ilha Solteira e Três Irmãos. Consta que em novembro de 2015 foi realizado o leilão de
concessão das usinas operadas pela CESP e agora pela China e Borges. O reservatório de Jupiá
opera praticamente a fio d’água e não oferece empecilhos à navegação. Em Ilha Solteira
acontece a concessão pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) de possíveis
abaixamento de nível em situação de risco de abastecimento de energia a partir do consenso da

Agência Nacional de Águas (ANA) e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS); o edital
classifica flexibilização dos níveis da represa. O senhor Maurício Leite (Coordenador do GT
Hidrovia) encontrou esses dados no Anexo II da concessão da ANEEL. Disse que as
características de operação da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira para partida da implementação
da Hidrovia Paranaíba-Tietê-Paraná, a Usina de Ilha Solteira teve seu regime de operação
alterada, para viabilização da navegação conforme os seguintes níveis: nível mínimo normal –
cota 323, nível mínimo operativo – cota 325,4. Restrição operativa para a navegabilidade
permitida do Rio Tietê entre as usinas de Nova Avanhandava e Três Irmãos, tal restrição poderá
ser afastada a partir da conclusão das obras de derrocamento do Rio Tietê, nível mínimo – 328,
nível máximo – 329. As condições de operação do reservatório da Usina de Ilha Solteira em
condições normais serão definidas pela ANA em articulação com Operador Nacional do Sistema
Elétrico, conforme a Lei 9.984/2000 por meio da outorga de direito de uso de recursos hídricos
ou ato específico podendo divergir as características informadas na seção 2.21 do Anexo II do
edital, conforme análise. Em situação de escassez hídrica ou risco que possa comprometer a
geração de energia elétrica para o atendimento do sistema interligado nacional, conforme o
monitoramento do Sistema Elétrico, as condições de operação do reservatório de Ilha Solteira
abaixo do nível mínimo normal poderão ser revistas pela ANA em articulação com a ONS em
consoante a Lei 9.984/2000 por meio de ato específico. O senhor José Luiz Zoby (ANA) disse
que a relação da outorga precisar ser mais detalhada, conhecendo melhor o trecho, os problemas,
pois não tem uma cota mínima que vai garantir. A outorga tem que ser dada com nível de
garantia de escassez, olhando para o passado e para as possibilidades de escassez do futuro, ou
seja, não tem outorga que vai dar garantia de 100%. Em relação aos riscos, eventos climáticos
extremos. Quando o nível baixa, o que será feito? Precisa de uma outorga que atenda melhor
quais são os níveis de garantia. O senhor Maurício Leite (Coordenador do GT Hidrovia) disse
que um ponto de vista estratégico é um Plano B, ou seja, a possibilidade de uma hidrovia parcial,
devido à seca. O senhor José Luiz Zoby (ANA) falou que precisa de um veículo de
comunicação, de quem está na hidrovia e entre a ANA, ou seja, antes do conflito precisa de um
momento onde os atores possam conversar, não esperar chegar a cota mínima para dizer que será
rebaixado, ou seja, precisa de um pico de alerta antes da cota mínima baixar. Pensar em uma
situação que possa ser informativo de alerta, ou seja, momento de articulação e uma mesa de
situação para um nível de conversa de diálogo com a troca de informações e tomada de decisões.
O nível de alerta atual é de 5 dias. Pensar em nível de alerta. Qual será o nível de alerta?
Proposta de 2 ou 3 níveis de alerta, vermelho, amarelo e verde. Como podemos trabalhar melhor,
com quais níveis? Uma sala de situação anual, quinzenal ou semanal, conforme for a demanda.
Pensar em uma situação logística, pois se houver algum problema, não para tudo. O que cada
setor pode fazer para prevenir? Criação de fundo para os afetados. Quanto tempo se consegue
avisar com antecedência que vai atingir o nível? 5 dias? Como trabalho de prevenção, qual seria
a responsabilidade de cada setor? O nível de alerta considerado tem que ser negociado, o setor de
hidroeletricidade tem que prontificar a ANA e ela faz a convocação, ou seja, precisa ser
discutido qual o nível de alerta? Ex: se houver um contrato em agosto, porém, não choveu em
novembro ou tenha chuva abaixo da média. Como ter esta avaliação em função de um problema
hidrológico que pode ocorrer? Recargas para manter o nível em período de escassez. Definir um
marco regulatório, pensar na preservação de água, cuidar da questão das recargas para poder
manter o nível no período que a chuva estiver escassa, monitoramento, buscar alternativas
sustentáveis para operar. Sugestão normativa quanto a uma notificação do setor de
hidroeletricidade para a ANA, que entrou em estado de alerta, esta informação precisa ser
pública. Como está a utilização do reservatório hoje? Um exemplo da má utilização dos

reservatórios é Itaipu, que verteu água, ou seja, poderia ter segurado a água, um arranjo melhor
precisa de estudos para o uso racional da água, posicionou o grupo. O grupo comentou que há
planos de 13 (PCH) no afluente do Rio Pardo, e Barra Bonita está vertendo água, o reservatório
segurando. Qual é a previsão para aqui a 10 anos? E atualmente? Temos um São Francisco para
nos contar a história.
Encerramento. O senhor Maurício Leite (Coordenador do GT Hidrovia) agradeceu a
presença de todos e informou que a 4ª Reunião do grupo será realizada no dia 23 de maio, em
Goiânia, GO.

