Relatório da 4ª Reunião do GT Hidrovia do CBH Paranaíba
Data: 13.06.19
Local: Ministério de Minas e Energia (MME), Brasília - DF.
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), Leandro Gondim Silva (Federação das Indústrias do Estado de Goiás FIEG), Renato Júnio Constâncio (Cemig - Geração e Transmissão S/A) e Alexandre Spegiorin de
Almeida (Caramuru Alimentos S/A).
Demais Participantes: Demetrios Christofidis (Ministério do Desenvolvimento Regional), José
Luiz Gomes Zoby (Agência Nacional de Águas), Marlian Leão (Ministério de Minas e Energia),
Nádia Mariany Guimarães (Abha Gestão de Águas) e Renato Gomes Pereira (Caramuru Alimentos
S/A).
Assuntos Tratados:
1. Abertura da 4ª Reunião do GT Hidrovia. Ás 9h35 o senhor Alexandre Spegiorion de Almeida
(Coordenador do GT Hidrovia) deu início a 4ª Reunião do GT Hidrovia.
2. Aprovação do Relatório da 3ª Reunião do GT Hidrovia. O Relatório não foi encaminhado para
apreciação dos membros em tempo hábil e será apreciado na próxima reunião do grupo.
3. Revisão do Documento Orientativo que trata da multiplicidade de usos na hidrovia ParanaíbaTietê-Paraná. O Grupo de Trabalho analisou o documento orientativo do qual foram feitos revisões
e ajustes. O senhor Alexandre Spegiorin de Almeida (Coordenador do GT Hidrovia) disse que
na página 22 do Documento Orientativo dispõe: “ao setor hidroviário que viabilize informações de
maior permanência de navegação”. Observou que não é uma atribuição do setor hidroviário. O senhor
José Luiz Gomes Zoby (ANA) comentou que as obras de derrocamento são vinculadas ao Ministério
do Transporte e que as administrações da hidrovia e as obras pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT). O setor de Hidroeletricidade analisou os gráficos dos principais
reservatórios e Usinas Hidrelétricas de capacidade de armazenamento e a UHE de Ilha Solteira estava
entre as 10 maiores. Observou que o nível mínimo era de 323,00 msnm para Ilha Solteira e Três
Irmãos, possuindo condições de gerar energia que necessita de 314 msnm. Em meados de 2014 o
reservatório de Ilha Solteira era o mais cheio segundo a análise dos dados, sendo deplecionado para
tentar equilibrar com os outros reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN). O senhor Igor
Souza Ribeiro (Poder Público) colocou como exemplo o reservatório da UHE de Itumbiara, que em
2012 chegou a 10% do nível em comparação com a UHE de Ilha Solteira que estava em 50%. O
senhor João Clímaco Soares (Sociedade Civil) fez a leitura do posicionamento da Sociedade Civil
com propostas de mecanismos de compensação através de políticas públicas que minimize os
impactos negativos em grupos sociais vulneráveis e usuários afetados nas cadeias produtivas, os que
sofreram prejuízos em suas atividades vinculados aos usos dos corpos d’água da bacia, os
seguimentos de grupos mais vulneráveis. Pediu que seja adotado políticas públicas de assistência
social, dando como exemplo a utilização de parte do dinheiro da cobrança além de outras. Comentou

sobre os contratos, a Moção com proposta de normativos com diretrizes orientativas aos demais entes
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) para garantir os princípios
dos usos múltiplos e recomendações ao Comitê para estabelecer diretrizes para as outorgas de uso da
hidrovia. O senhor Alexandre Spegiorin de Almeida (Coordenador do GT Hidrovia) fez a leitura
das recomendações do GT, a qual solicita que a Agência Nacional de Águas (ANA) continue
coordenando a sala de situação sobre a Hidrovia Paranaíba-Tietê-Paraná, para tratar de situações
excepcionais, e que a ANA passe a estimular a participação dos Comitês de Bacias Hidrográficas. O
senhor José Luiz Gomes Zoby (ANA) falou que as salas de situação da ANA são abertas. Falou que
é papel do Comitê Federal articular a participação dos Comitês Afluentes neste processo. O senhor
João Clímaco Soares (Sociedade Civil) observou como exemplo do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio Doce, em que a ANA faz este papel de articulação com os Comitês Estaduais, e que está dentro
do ponto de vista legal e de operacionalidade promover a aglutinação do sistema, fazendo a
integração. Falou que diante do exposto mantêm-se a sugestão para que a ANA continue fazendo este
trabalho de integração. O GT chegou à conclusão que tanto a ANA quanto o Comitê devem estimular
a participação dos envolvidos na sala de situação da ANA. O senhor Alexandre Spegiorin de
Almeida (Coordenador do GT Hidrovia) falou da discussão do GT em relação as políticas de
incentivo de energia fotovoltaicas. O senhor Igor Souza Ribeiro (Poder Público) observou que não
há sentido colocar está recomendação no documento, visto que a temática é referente aos recursos
hídricos. Falou que o objetivo do documento orientativo é compatibilizar os usos múltiplos na
Hidrovia Paranaíba-Tietê-Paraná. A senhora Cristiandrea Ciciliato (Sociedade Civil) observou que
no documento orientativo deve conter os eventos climáticos e que o setor energético precisa se adaptar
as novas demandas em relação ao clima. Falou que o setor energético deve respeitar as condições e
buscar preservar os reservatórios, devendo considerar as questões climáticas para que as UHEs
contribuam com alternativas com as novas fontes de energia de acordo com a nova demanda dos
tempos. O senhor Igor Souza Ribeiro (Poder Público) pontuou que não é atribuição do GT elaborar
um relatório de políticas energéticas e sim tratar dos usos múltiplos da Hidrovia, com base na gestão
de recursos hídricos. A senhora Cristiandrea Ciciliato (Sociedade Civil) completou que tem a ver
com gestão integrada. Falou da responsabilidade de cada setor na compensação com programas de
educação ambiental. O senhor Igor Souza Ribeiro (Poder Público) disse que o setor energético já
investe em programas ambientais. Comentou que as Usinas Hidrelétricas pagam uma Compensação
Financeira pelo usos de Recursos Hídricos (CFURH), sendo 7% do valor de energia produzida.
Pontuou que os Estados e Municípios recebem uma parcela deste recurso, podendo investir parte do
recurso em programas de educação ambiental. O senhor João Clímaco Soares (Sociedade Civil)
esclareceu que os programas de educação ambiental são para enfrentamento das mudanças climáticas
com vista as melhorias das condições da bacia, sendo necessário a canalização de recursos para
melhorar as condições ecológicas do rio através da educação ambiental. O senhor Demetrios
Christofidis (Ministério do Desenvolvimento Regional) comentou por solicitação dos presentes
sobre a possiblidade de realizar uma Oficina para o Grupo de Trabalho, sobre o Tema denominado
“Políticas da Natureza”, onde se trabalha com jogos considerando entidades relacionadas com a
natureza, sendo cada participante, um “ente” da natureza, projetando os sentidos e as atuações das
entidades de forma a respeitar a dinâmica da natureza. Comentou também sobre vários estudos de
legislações sobre as águas realizados desde a década de 1970 em diversos países, onde dentre as
prioridades em gestão das águas passaram a ser de respeito da “água para vida”, ou seja, a água para
os sistemas ecológicos como sendo essa a primeira prioridade, dando como exemplo o México.
Observou que no da hidrovia, percebe que a prioridade da água é a de geração de energia, por motivos
de compromissos anteriores. Pontuou que nos tempos atuais deve-se rever essas prioridades e passar

a considerar alternativas de oferta e uso integrado das águas e que, para gerar energia podem ser
consideradas outra opções, pois hoje existem outras alternativas e que a energia fotovoltaica poderia
em certa escala passar a substituir em parte o uso da água para fins hidroelétricos, liberando essas
parcelas que podem ser crescentes, progressivas para demais utilizações, promovendo o
desenvolvimento integrado da oferta e do uso das águas. Falou da necessidade de serem realizados
estudos de cenários quanto às possiblidades de reduzir o comprometimento da água pela energia
hidrelétrica com a substituição de matrizes, e questionou o posicionamento do GT sugerindo essa
nova visão e seu efeito para redução da potencialidade de conflitos no futuro. Disse, citando que
muitas vezes estamos com a visão parcial e localizada e citou como exemplo o ocorrido no dia 21 de
abril de 2019, em que houve uma intensa precipitação de chuva em Brasília, e os jornais confirmaram
um preconceito generalizado que domina a nossa população e até mesmo os técnicos, mostrando que
existe um olhar inadequado sobre as águas “pluviais”, ou seja, o modo que em geral se observa é que
não fomos preparados e orientados para receber suas águas pluviais como se fossem recursos hídricos
potenciais e que pode ser utilizados para os diversas finalidades e, em geral, nós descartamos e
afastamos essas águas, que são importantes, o mais rapidamente possível. Observou que as cidades
não estão preparadas para receber as águas pluviais, sendo necessário ter um cuidado com a água
pluvial que precipita nos reservatórios, que tem potencialidades para preencher os reservatórios
servindo tanto para gerar energia, como para irrigação e para o abastecimento humano, em nossas
moradias e atividades complementares. Informou que observando a lâmina que estava na projeção
da tela, notou que existem encaminhamentos de uma Moção que o CBH Paranaíba encaminhou ao
Ministério da Infraestrutura e Governo do Estado de São Paulo solicitando a adoção de medidas que
imprimam celeridade na execução e conclusão da obra de derrocamento à jusante da UHE Nova
Avanhandava , e que essa providência poderia atenuar a questão e favorecer a navegação na hidrovia.
O senhor João Clímaco Soares (Sociedade Civil) falou que avaliou o trabalho do GT onde foi feita
a definição de diretrizes a partir das prerrogativas do Comitê, sendo que a operacionalidade dos
instrumentos precisa contemplar novas variáveis técnicas, e entende-se que o comitê não avançou
nestas linhas. Concluiu que a Hidrovia precisa de um estatuto legal, e que para a ANA este se dá em
relação a emissão de outorgas, que por sua vez é necessário a adoção de diretrizes dos Comitês.
Pontuou que o grupo precisa trabalhar com base na Lei Federal nº 9.433/97, para que o documento
orientativo do CBH Paranaíba legalize e dê legitimidade ao que está sendo feito. O senhor Igor Souza
Ribeiro (Poder Público) complementou que é necessário implementar outorga para o uso da
Hidrovia e propôs que seja através de uma moção ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos
(CNRH) para que discipline a outorga e à ANA que implemente. O Grupo considera ser uma
alternativa para o aperfeiçoamento o instrumento de outorga para a Hidrovia. O senhor Demetrios
Christofidis (Ministério do Desenvolvimento Regional) pontuou exemplos de fatores que podem
auxiliar nos estudos de como ou se devem existir modos para outorgar a partir de estabelecimento de
critérios racionais e exequíveis para utilização da água. Falou que como em geral o setor hidroviário
e o setor hidrelétrico não dependem de forma elevada que a qualidade de água e sim de vazão de água
e de nível de água para navegação, poderiam ser estudadas outras alternativas e essas poderiam se
constituir em fatores que apoiariam as decisões e essas opções poderiam constar nos estudos sobre
as possibilidade ou não de outorga para a Hidrovia. Disse também sobre o tempo de concentração, e
informou que as águas em escoamento superficial, ou seja, acima do solo a água levam pouco tempo,
de 15 a 20 minutos para chegar aos pontos baixos do solo, mas que se induzirmos a detenção e a
infiltração das águas no solo e tiraremos partido da fator de transmissividade de água do solo que
pode ser de 3 meses a 4 meses. Falou que o solo é o maior reservatório de água que possuímos e que
devemos utilizar esse aspecto para reduzir as causas de diversos dos nossos problemas. O senhor

Alexandre Spegiorin de Almeida (Coordenador do GT Hidrovia) falou da satisfação do setor
hidroviário para a proposta do GT em relação ao documento que está sendo proposto, e que na questão
de efetividade, é uma semente plantadas em diversos pontos para promover a discussão para solução
do problema. Falou que o setor hidroviário busca por um instrumento que dê segurança. O senhor
João Clímaco Soares (Sociedade Civil) comentou que em relação ao trabalho do GT foi definido
princípios de postura e enfatizou-se problemas definido o papel de alguns atores, ou seja, foi feita as
constatações. O grupo solicitou a Abha que elabore uma minuta de Moção solicitando que seja
disciplinado o processo de outorga para a Hidrovia, tendo como base a recomendação do GT Hidrovia
disposto no documento orientativo. Para próxima reunião será convidado o senhor Júlio Roma (IPEA)
para apresentação do Projeto “Diálogos para o aperfeiçoamento da Política e do Sistema de Recursos
Hídricos no Brasil” Relatório do Estudo de Caso Hidrovia Paranaíba-Tietê-Paraná.
4. Encerramento. O senhor Alexandre Spegiorin de Almeida (Coordenador do GT Hidrovia)
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16h.

