Relatório da 3ª Reunião do GT Hidrovia do CBH Paranaíba
Data: 16.05.19
Local: Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Goiânia – GO.
Membros Participantes: Igor Souza Ribeiro (Ministério de Minas e Energia - MME), João
Clímaco Soares de Mendonça Filho (Fórum Nacional da Sociedade Civil na Gestão de Bacias
Hidrográficas - Fonasc), Cristiandrea Ciciliato (Mover), Atílio Eduardo Pioli (Faculdades
Integradas de Paranaíba), Fernando Costa Faria (Federação dos Cafeicultores do Cerrado),
Leandro Gondim Silva (Federação das Indústrias do Estado de Goiás - FIEG), e Alexandre
Spegiorion de Almeida (Caramuru Alimentos S/A).
Demais Participantes: Adriana Maria da Silva (Abha Gestão de Águas), Elaine Lopes Noronha
Farinelli (CTPI), Nádia Mariany Guimarães (Abha Gestão de Águas) e Renato Gomes Pereira.
Assuntos Tratados:
1. Abertura da 3ª Reunião do GT Hidrovia. Ás 9h23 o senhor Alexandre Spegiorion de Almeida
(Coordenador do GT Hidrovia) deu início a 3ª Reunião do GT Hidrovia. Agradeceu a presença de
todos e falou da importância do GT na contribuição de um cenário futuro em relação a água no País.
2. Aprovação do Relatório da 2ª Reunião do GT Hidrovia. O Relatório foi aprovado com alteração
do termo “setores outorgados” por “outorgas”, referente ao item 3. do Relatório, solicitado pelo
senhor Igor Souza Ribeiro (Poder Público).
3. Apresentação dos setores quanto aos principais problemas e possíveis soluções para garantia
dos usos múltiplos na hidrovia Paranaíba-Tietê-Paraná. O senhor Alexandre Spegiorion de
Almeida (Coordenador do GT Hidrovia) perguntou ao grupo se alguém gostaria de fazer algum
comentário. O senhor João Clímaco Soares (Sociedade Civil) comentou a necessidade de reforçar
o GT para que o mesmo possa subsidiar a criação de um posicionamento do CBH Paranaíba através
de um documento com normativas mais especificas com as variáveis de outorga, de forma que o
Comitê possa dentro de suas competências estabelecer novas diretrizes orientavas para as mesmas
nos cursos d’ água onde houver usos da hidrovia e geração de energia. Disse que esses documentos
podem ser através de moção, resolução ou comunicação, colocando o CBH Paranaíba frente aos
novos contratos de concessão de energia pelo Ministério de Minas e Energia (MME). Observou que
com estas orientações estará sendo feito o protagonismo do Comitê, com fato jurídico estabelecido
dentro das normas, diretrizes e competência legal do CBH. Pontuou que é necessário analisar os
documentos da Agência Nacional de Águas (ANA) nas solicitações de outorgas que geram esse tipo
de conflito da possibilidade de viabilidade da hidrovia. Disse que é necessário a outorga com
especificidades, sendo necessário convidar a ANA para uma apresentação sobre os trâmites e as
recomendações nesses casos de outorgas. Falou que deve ser analisado a declividade da operação.
Disse que o procedimento de outorga é de uso das águas do rio, e como consequência, a competência
é do Comitê em opinar e posicionar, conforme disposto em lei. O senhor Igor Souza Ribeiro (Poder
Público) comentou que houve reunião entre o MME e o Ministério da Infraestrutura (MDI), sendo
discutido que os novos empreendimentos de Usinas Hidrelétricas (UHE) devem priorizar e viabilizar
o transporte hidroviário. Propôs que o GT elabore uma moção para que o MME e o MDI se articulem

e formem um pacto. O senhor João Clímaco Soares (Sociedade Civil) completou propondo que
tenha um documento referendando em seu comentário acima, para que desta forma se tenha base
jurídica para cobrar. Esclareceu que quando se faz uma deliberação, esta precisa ser fundamentada, e
exemplificou que quando foi paralisada a hidrovia muita gente ficou desempregada. Disse que o
Comitê é um ente de Estado e deve garantir um Estado de direito e deveres relacionados com os rios.
O senhor Igor Souza Ribeiro (Poder Público) falou que primeiro é necessário mapiar todos os
pontos de consenso que poderão contribuir com os problemas. O senhor João Clímaco Soares
(Sociedade Civil) acrescentou que é necessário ter uma diretriz de forma geral, para ser aprovada no
relatório da ANA e ser executado. Falou que é preciso estabelecer para o MME diretrizes orientativas
para novos contratos de concessão de geração de energia nos corpos d’água onde houver hidrovia, e
que dever haver um posicionamento em relação a outorga para navegação, com um acordo. O senhor
Atílio Eduardo Pioli (Sociedade Civil) informou que os piscicultores da região veem como
problema as variações bruscas da água, sendo que qualquer variação acima de 0,5 metro em uma
semana já começa a causar problemas. Disse que eles fazem o monitoramento diário do volume da
água, visto que os tanques estão no braço do rio Paranaíba ou do rio Paraná. Falou que foi autorizado
pelo Governo Federal a liberação de outorga para se utilizar a calha do rio para a instalação de 550
tanques redondos com 20 metros de diâmetro, com capacidade para 90 peixes, e será considerado a
maior piscicultura de água doce do Brasil. Falou que o setor de piscicultura teve um grande prejuízo
em 2014, quando houve uma baixa no nível do rio, tendo um prejuízo de 200 toneladas de peixes, um
prejuízo de aproximadamente 1 milhão de reais no investimento, no entanto, as maiores perdas foram
pela quebra dos contratos, em torno de 4 milhões de reais. O senhor João Clímaco Soares (Sociedade
Civil) perguntou se existem problemas relacionados de causa e efeito pela operação da atividade da
piscicultura e os demais usos. O senhor Atílio Eduardo Pioli (Sociedade Civil) explicou que sim,
que a Companhia Energética de São Paulo (CESP) avisou com uma semana de antecedência que o
nível da água iria baixar em 10 metros, no entanto, não foi um tempo hábil para realocar os tanques.
O senhor João Clímaco Soares (Sociedade Civil) questionou o senhor Atilo possui a documentação
deste processo e das iniciativas que o seguimento tomou sobre a comunicação. O senhor Atílio
Eduardo Pioli (Sociedade Civil) respondeu que não existem documentos e que em 2014 o Ministério
Público Federal entrou com uma ação contra a CESP, leiloou, mas foi cassada a liminar na Justiça
Federal para encerrar as atividades da Usina até que se estabelecesse um nível mínimo para que a
piscicultura da região pudesse voltar. Disse que o que se observou na comunicação com os produtores
é que seria interessante criar um mecanismo de intercomunicação entre as partes. O senhor Igor
Souza Ribeiro (Poder Público) comentou que na crise hídrica de 2014, existia a Secretaria dos
Portos, um Ministério com acesso direto à Secretaria da Presidência da República e no Ministério da
Pesca e Agricultura (MPA), e que ficou acordado que semanalmente seria feito uma avaliação do
reservatório de Ilha Solteira e de outros reservatórios, e que o Operador Nacional do Sistema (ONS)
deveria determinar e indicar modelos de como usar a hidrovia. O senhor Fernando Costa Faria
(Usuários) pediu para fazer uma inclusão que seja estudado junto o ONS a possibilidade de fazer
essa previsão superior em acordo para uma máxima capacidade de mobilidade do setor de
piscicultura, considerando o seu deslocamento operacional na bacia, para que possibilite fazer
mudanças em tempo hábil, com base nas previsões em relação ao nível da água. O senhor Atílio
Eduardo Pioli (Sociedade Civil) deu exemplo de uma piscicultura na região de Aparecida do
Taboado (MS), que houve uma solicitação para instalarem os tanques em outro local, com 3 mil
metros de distância, gerando um transtorno pelo investimento em construção. O senhor João Clímaco
Soares (Sociedade Civil) sugeriu ao senhor Atílio que seja montado um processo documentando os
relatos, e formalizar junto ao CBH Paranaíba a demanda para que seja aprovada uma moção. Pediu

que o relato que o senhor Igor apresentou sobre o ONS seja disponibilizado na página do Comitê e
dos sindicatos rurais. O senhor Igor Souza Ribeiro (Poder Público) disse que a cotação é feita
semanalmente pelo ONS. Falou que irá solicitar o ONS que os dados sejam encaminhados ao CBH
Paranaíba. O senhor Fernando Costa Faria (Usuários) disse que o setor de piscicultura precisa se
organizar para estabelecer uma comunicação e que o ONS precisa estudar meios de aumentar o prazo
de previsão mínima necessária para que o setor afetado possa se movimentar. A senhora Adriana
Maria da Silva (Abha Gestão de Águas) disse que os dados podem ser registrados em um link na
página do Comitê, incluindo o reservatório de Ilha Solteira no boletim informativo. O senhor João
Clímaco Soares (Sociedade Civil) pediu que este assunto seja legitimado pelo Comitê com
recomendações do setor de piscicultura. O senhor Fernando Costa Faria (Usuários) colocou como
exemplo a Alemanha que investe em energia renováveis. O senhor João Clímaco Soares (Sociedade
Civil) sugeriu que o setor elétrico se adapte ao novo modelo de produção e demanda energética, com
a emergência de energias renováveis. Explicou que não será mais possível manter essa lógica de
mercado das hidrelétricas, pois a taxa de acumulação e reprodução de capital será alterada e mudada.
Esclareceu que estamos em um momento revolucionário nesse aspecto com o advento do momento
dessa revolução tecnológica. O senhor Igor Souza Ribeiro (Poder Público) falou que o próximo
movimento é que o consumidor não comprará mais energia da distribuidora, pois terá um painel
fotovoltaico instalado em sua casa e deverá se desconectar do sistema, no entanto, a estabilidade é
dada pela hidrelétrica. A senhora Cristiandrea Ciciliato (Sociedade Civil) questionou a necessidade
de inovação frente as mudanças climáticas, observou que as questões climáticas já vêm anunciando
os problemas hídricos há muito tempo, e pelo Brasil ter uma cultura de abundância de água, ignorouse o problema e o sistema de Ilha Solteira acabou sendo vítima do processo. O senhor Fernando
Costa Faria (Usuários) comentou que no relatório deverá ser mencionado a série histórica do
procedimento em relação aos aspectos climáticos e questionou o motivo que Ilha Solteira foi
responsabilizada e não outras unidades e que faltou argumentos plausível para Ilha Solteira ser
depreciada. O senhor Igor Souza Ribeiro (Poder Público) falou sobre a importância de preservar a
cabeceira dos rios. A senhora Cristiandrea Ciciliato (Sociedade Civil) acrescentou que para o
cenário futuro é necessário a preservação do solo, das nascentes, a recompensação ambiental, a
proteção dos aquíferos, e esclareceu que a preservação permanente deve influenciar de forma positiva
no ciclo hidrológico, na qualidade da água e consequentemente na precipitação. Reforçou que se não
houver preservação do solo e das nascentes não terá água. O senhor João Clímaco Soares (Sociedade
Civil) complementou dizendo que não é possível disassociar o sistema hídrico do sistema ambiental
e sugeriu uma recomendação. O senhor Fernando Costa Faria (Usuários) concluiu que esta questão
é o princípio fundamental para qualidade e quantidade de água na bacia. A senhora Cristiandrea
Ciciliato (Sociedade Civil) propões que haja responsabilidade de cada setor com programas de
educação ambiental o plantio de árvores. O senhor Igor Souza Ribeiro (Poder Público) esclareceu
que o setor elétrico repassa recurso da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos
(CFURH) e que poderia elaborar uma moção para aplicar o recurso em programas ambientais. O
senhor João Clímaco Soares (Sociedade Civil) ressaltou sobre o fundo da CFURH que seria uma
alternativa para viabilizar propostas para soluções em situações críticas de falta d´água, onde haja
prejuízo na cadeia produtiva, de forma que esse fundo evitasse uma situação de miséria nos setores
mais pobres e assalariados. A senhora Elaine Farinelli (CTPI) disse que milhões são arrecadados
com os recursos hídricos e questionou onde está o dinheiro da cobrança. O senhor Alexandre
Spegiorin de Almeida (Coordenador do GT Hidrovia) concordou com o senhor João Clímaco que
deve haver uma flexibilização de usos de recursos financeiros para ribeirinhos afetados, para
viabilizar em situação de miséria e que foram afetados por decisões liberadas pelos interesses

econômicos. O GT comentou sobre a vaga disponível para o setor de Pesca Turismo e Lazer e outros
Usos Não Consuntivos. O senhor João Clímaco Soares (Sociedade Civil) falou que os Usos Não
Consuntivos tem uma necessidade especifica por serem diretamente impactados. O grupo concluiu
sobre a importância de preencher a vaga disponível, visto a necessidade articulação com o setor.
4. Revisão do Documento Orientativo que trata da multiplicidade de usos na hidrovia ParanaíbaTietê-Paraná. O grupo analisou o Documento Orientativo que trata da multiplicidade de usos na
hidrovia Paranaíba-Tietê-Paraná. O senhor Alexandre Spegiorin de Almeida (Coordenador do GT
Hidrovia) comentou que o deplecionamento ocorreu no reservatório de Ilha Solteira e não foi
realizada em outros pontos do País, sendo uma questão pontual no reservatório. Falou sobre a
necessidade de melhorar os trabalhos no reservatório, tendo em vista que a paralisação prejudicou
o setor hidroviário, turismo, piscicultura e ribeirinhos, ou seja, todos saíram perdendo, e que o ONS
permitiu a flexibilização dos reservatórios sem combinar com os entes envolvidos. Ressaltou que o
setor hidroviário precisa ter um nível mínimo de garantia para a estabilidade das operações e que é
necessário assegurar os usos múltiplos das águas.

5. Encerramento. O senhor Alexandre Spegiorin de Almeida (Coordenador do GT Hidrovia) disse
que a reunião foi muito produtiva e que os trabalhos estão avançando. Agradeceu a presença de todos
e encerrou a reunião.

