Relatório da 2ª Reunião do GT Hidrovia do CBH Paranaíba
Data: 18.03.19
Local: FIEMG - Regional Vale do Paranaíba - Uberlândia - MG.
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), 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), Renato Júnio Constâncio (Cemig – Geração e
Transmissão S/A), Alexandre Spegiorion de Almeida (Caramuru Alimentos S/A) e Márcia Maria
de Oliveira (Praia Clube).
Demais Participantes: Adriana Maria da Silva (Abha Gestão de Águas), Elaine Lopes Noronha
Farinelli (CTPI) e Nádia Mariany Guimarães (Abha Gestão de Águas).
Assuntos Tratados:
1. Abertura da 2ª Reunião do GT Hidrovia. Ás 13h51 o senhor Alexandre Spegiorion de Almeida
(Coordenador do GT Hidrovia) deu início a 2ª Reunião do GT Hidrovia.
2. Aprovação do Relatório da 1ª Reunião do GT Hidrovia. O Relatório foi aprovado com alteração
do termo “depreciamento” por “rebaixamento” e alteração da frase “para dar condições na melhoria
dos recursos hídricos” por “da mitigação dos problemas sociais decorrentes do conflito de uso dos
dois segmentos”, ambas alterações no item 4. do Relatório.
3. Revisão do Documento Orientativo que trata da multiplicidade de usos na hidrovia
Paranaíba-Tietê-Paraná. O senhor João Clímaco Soares (Sociedade Civil) comentou sobre uma
próxima crise hídrica que vem sendo alertada como mais agravante. O senhor Alexandre
Spegiorion de Almeida (Coordenador do GT Hidrovia) falou sobre o cenário de dezembro de
2018 e janeiro de 2019 que quase não choveu, e que as chuvas vieram em fevereiro e março de
2019, as expectativas são de escassez de chuva a partir de maio. Comentou que na última reunião
na Agência Nacional de Águas – ANA, foi discutido a crise hídrica na Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba, em que foi apontado um cenário para 2019 pior que em 2018. Observou que diante disto
haverá reuniões periódicas todos os meses para verificação do nível da bacia para a navegação. O
senhor Fernando Costa Faria (Usuários) solicitou a inclusão do artigo “Crise hídrica e energia:
conflitos no uso múltiplo das águas” como anexo na minuta de moção elaborada pelo GT Hidrovia,
em que solicita ao Ministério da Infraestrutura e Governo do Estado de São Paulo a adoção de
medidas que imprimam celeridade na execução e conclusão da obra de derrocamento à jusante da
UHE Nova Avanhandava, que será apreciada durante a 22ª Reunião Extraordinária do CBH
Paranaíba, que será realizada no dia 19 de março, afim de evidenciar os vários olhares sobre o
conflito de uso, especificamente no lago da UHE de Ilha Solteira. Disse que o referido artigo cita
uma decisão judicial que foi dada em desfavor do setor de geração de energia e a favor dos
piscicultores, pelos impactos na redução do volume do lago de Ilha Solteira. A senhora Nádia
Mariany Guimarães (Abha Gestão de Águas) esclareceu que a minuta de moção já foi
encaminhada para apreciação da plenária e que as alterações deverão ser feitas durante a reunião

plenária. O senhor João Clímaco Soares (Sociedade Civil) falou sobre outros produtos que
poderão ser gerado pelo GT e implementados, como por exemplo a criação de mecanismo de
compensação para diminuir os impactos sociais que atingem a cadeia produtiva afetando estratos
sociais de baixa renda mais prejudicados na bacia, e sugeriu uma abordagem em relação aos
conceitos de segurança hídrica nessa perspectiva. O senhor Fernando Costa Faria (Usuários)
complementou que a segurança hídrica para a hidrovia Paranaíba-Tietê-Paraná está relacionada a
uma determinada cota no reservatório de Ilha Solteira. Disse que em 2014, quando houve a
paralisação da hidrovia nenhum setor quis pagar o prejuízo e não existia uma negociação da
segurança hídrica. Pontuou que deve-se partir do pressuposto que existe o problema e definir qual
será a solução. Esclareceu que para o setor hidroviário a segurança hídrica é a cota do nível da
hidrovia, visto que se ficar abaixo do nível não é possível navegar. Observou que o debate deve
seguir esse ponto e que todos os setores envolvidos devem expor seus problemas a fim de discutir a
melhor solução para todos. O senhor Igor Souza Ribeiro (Poder Público) disse que deve-se
respeitar as outorgas, pois há uma segurança jurídica que proporciona investimentos na região.
Pontou sobre a necessidade de prezar pela garantia dos contratos já assinados. Falou que entende
que a obra de derrocamento à jusante da UHE Nova Avanhandava é a primeira solução de
consenso, visto que traz benefícios para todos e não haverá necessidade de romper contratos. O
senhor Fernando Costa Faria (Usuários) falou sobre a importância de repensar o planejamento
com base nas necessidades que existem na multiplicidade de usos sobre o uso da água. Pontuou que
o setor de geração de energia ainda não enxergou essa necessidade e ficam apoiados sobre a
concessão de outorga com entendimento que aquele título lhe garante o direto exclusivo. Comentou
que a segurança jurídica pode ser suspensa com a previsão de conflitos. A senhora Elaine Farinelli
(Coordenadora da CTPI) concordou com o senhor Fernando Costa Faria (Usuários). Disse que o
cenário está diferente sendo preciso rever os contratos, como por exemplo, o setor de abastecimento
no estado de Goiás, em que a Saneago tinha 100% da captação de água, no entanto, está sendo
negociada a redução. Falou que a gestão dos recursos hídricos precisa mudar conforme as mudanças
climáticas e as chuvas que estão diminuindo, desencadeando uma série de problemas que devem ser
analisados pela revisão de outorga. O senhor Igor Souza Ribeiro (Poder Público) disse que as
mudanças climáticas não são o motivador para revisão de outorga, e sim compartilhar
responsabilidades, riscos e oportunidades na gestão de recursos hídricos, considerando que surgiram
questões que não estavam a época do planejamento. Esclareceu que é preciso atribuir a todos os
setores o compartilhamento de gestão de riscos, ou seja, se há um problema todos devem abrir mão
de algo, porém, é preciso ter cuidado com os problemas que não foram mencionados
antecipadamente a época do planejamento. Pontuou que compete a ANA como gestora dos recursos
hídricos, definir os limites, atribuir as responsabilidades, compatibilizar riscos com base na outorga,
na matriz de risco do contrato, ter os nortes bem definidos. O senhor João Clímaco Soares
(Sociedade Civil) propôs que o GT elabore uma moção orientativa ou outro documento similar
direcionado a ANA, com sugestões diretivas na formulação de contratos de concessão de outorgas.
Comentou que é uma atitude soberana do Comitê, em vista ao problema evidente atualmente.
Sugeriu recomendações de ações com produtos mais específicos, como por exemplo: “observação
de tais aspectos da outorga, na concessão e sucessão de novas outorgas”. O senhor Alexandre
Spegiorion de Almeida (Coordenador do GT Hidrovia) esclareceu que o documento orientativo
tem como objetivo encaminhar estas recomendações, ficando redundante a elaboração da moção. O
senhor Fernando Costa Faria (Usuários) observou que a Legislação Federal não normatiza
conflito pelo uso da água. Esclareceu que para a ANA a área de conflito chama-se “área de
relevante interesse para gestão dos recursos hídricos”, ou seja, não cita diretamente o conflito. Disse

que é necessário discutir a situação de todos os setores, no intuito de encontrar possíveis soluções e
recomendações de acordo com o problema. O senhor João Clímaco Soares (Sociedade Civil)
sugeriu que seja apresentado o custo que cada segmento terá na possível redução de seu uso pela
água, sem romper contrato com nenhum setor. Esclareceu que a necessidade do uso hoje pode
variar amanhã, devendo ser observado esta questão. Falou que é necessário saber quais os
problemas, os limites e as possíveis soluções para os impactos de cada setor envolvido na hidrovia,
abrindo mão em um benefício do bem comum. Questionou o que é preciso para gerar segurança
hídrica para a navegação. O senhor Fernando Costa Faria (Usuários) comentou que haverá
evolução quanto o setor de geração de energia mencionar que a matriz energética será com base em
energia eólica e fotovoltaica e usando a hidrelétrica como suporte do sistema. O senhor Igor Souza
Ribeiro (Poder Público) disse que pode ser compatibilizado os usos desde que se delimite qual a
responsabilidade de cada setor, identificar as oportunidades e qual é o problema de cada segmento.
O senhor Fernando Costa Faria (Usuários) disse que a solução não é apenas disciplinar outorga
para hidrovia e sim promover um processo de gestão compartilhada, resolvendo o problema de
todos os setores e para isso é preciso o grupo conheça bem todos os problemas para construção de
um documento mais eficiente. O senhor Atílio Eduardo Pioli (Sociedade Civil) pontuou que a
paralisação em 2014 também atingiu o setor de aquicultura. Falou que no remanso do reservatório
de Ilha Solteira, existem 7 parques aquícolas com concessão de outorga pela ANA e que o setor
necessita da variação de nível gradual. Disse que trabalha com aquicultores da região e que para
próxima reunião do grupo irá convidar um representante do setor de aquicultura. O senhor
Alexandre Spegiorion de Almeida (Coordenador do GT Hidrovia) falou que o grupo precisa
focar nas discussões com base do documento orientativo. Observou que o documento elaborado
pelo GT Hidrovia anterior está muito extenso e com fundamentos repetidos. Pontou que Entidade
Delegatária Abha Gestão de Águas possui uma área técnica que acompanha as reuniões a fim de dar
o suporte necessário. Propôs que a área técnica faça um comparativo do documento elaborado pelo
GT Hidrovia e o documento elaborado pelo Ministério de Minas e Energia - MME, no intuito de
sinalizar as partes importantes, fazendo as devidas adequações. A senhora Elaine Farinelli
(Coordenadora da CTPI) disse que analisar os dois documentos e propor adequações são
atribuições do grupo. O senhor Igor Souza Ribeiro (Poder Público) falou que primeiramente o
grupo precisa conhecer o documento, a fim de dar contribuições e obter uma visão crítica do
documento elaborado. A senhora Márcia Maria de Oliveira (Usuários) disse que na última
reunião do grupo foi demandado aos membros que fizessem a leitura dos documentos e os devidos
apontamentos com o objetivo de discutir na próxima reunião. O senhor Fernando Costa Faria
(Usuários) observou que o documento orientativo elaborado pelo MME está mais substanciado e
organizado que o documento do grupo anterior, mas precisa melhorar. O senhor Alexandre
Spegiorion de Almeida (Coordenador do GT Hidrovia) encaminhou que todos façam a leitura do
documento orientativo elaborado pelo MME e façam os devidos apontamentos para melhoria do
documento, que será discutido na próxima reunião. Disse que para próxima reunião haverá também
a apresentação dos setores quantos aos principais problemas e as possíveis soluções para garantia
dos usos múltiplos na hidrovia Paranaíba-Tietê-Paraná.
4. Encerramento. O senhor Alexandre Spegiorion de Almeida (Coordenador do GT Hidrovia)
consultou os membros sobre a realização da 3ª Reunião no dia 16 de abril, em Goiânia – GO. Todos
concordaram. A reunião foi encerrada as 17h.

