6ª REUNIÃO do GT SÃO MARCOS
AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO E ENCAMINHAMENTOS
Data:
Horário:
Local:

01 de julho de 2015
10h às 17h
Agência Nacional de Águas, SIA TRECHO 4, LOTE 370, Brasília - DF

CONVOCAÇÃO:
Prezados Membros do GT São Marcos,

De ordem do Coordenador do GT São Marcos, senhor Vitor Simão e a
pedido da Agência Nacional de Águas - ANA, informamos que a data da 6ª Reunião do
Grupo foi adiada para o dia 01 de julho de 2015, em Brasília – DF.

Data: 01 de julho de 2015
Horário: das 10h às 17h
Local: Agência Nacional de Águas, SIA TRECHO 4, LOTE 370

Pauta: discussão e deliberação final sobre os usos de água na bacia do rio Paranaíba Conflito Geração de Energia Hidrelétrica X Irrigação.

Atenciosamente.
Secretaria Executiva do CBH Paranaíba
Rua Rui de Almeida, nº 630, Centro 75.526-050 – Itumbiara-GO
FONE: (64) 3431-5026 e (34) 8851-2963 secretaria@cbhparanaiba.org.br
Site: cbhparanaiba.org.br
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PARTICIPANTES:
Cópia da Lista de presença dos participantes
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OBJETIVO:
Discussão e deliberação final sobre os usos de água na bacia do rio Paranaíba Conflito Geração de Energia Hidrelétrica X Irrigação.

RELATO DAS ATIVIDADES:

O Sr. Vitor, como Coordenador do GT, fez a abertura da reunião, agradecendo a
presença de todos e solicitando que todos se apresentassem, uma vez que alguns dos
representantes participavam pela primeira vez das reuniões do GT.
Em seguida o Sr. Vitor deu sequencia à reunião abordando os seguintes tópicos:
-

Histórico da evolução dos usos na bacia;

-

Histórico da o conflito;

-

Histórico das tentativas de resolução;

-

Histórico das atividades do Grupo de Trabalho;

-

Situação atual da Bacia
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Após essas considerações, passou a palavra ao Sr. Wagner, responsável da
ANA pela Gerência de Planejamento, e pelos estudos realizados na bacia para a
resolução do conflito.

O Sr. Wagner tomou a palavra e fez algumas considerações antes de iniciar a
apresentação. A apresentação segue anexo. Após a apresentação o Sr. Wagner
passou a palavra ao Técnicos e Superintendentes da ANA para complementações.
Entre os principais aspectos abordados estão:
-

Avaliação da gestão e do diagnóstico da bacia;

-

informações sobre crescimento da área irrigada na bacia, com o

consequente aumento da vazão utilizada pelo setor de irrigação e uso agropecuário;
-

Proposta de como resolver o problema, a ser negociada entre os órgãos

gestores e usuários da água na bacia. A proposta está resumida em um Plano de Ação,
com deliberações dos Comitês de Bacias Hidrográficas presentes na Bacia e dos
órgãos gestores com atuação na área do conflito;
-

Apontou para uma diretriz apresentada no Plano de Recursos Hídricos da

Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba - PRH PARANAÍBA, com a definição de usos
prioritários, notadamente para as bacias dos rios São Marcos e Tijuco; e
-

Atuação conjunta dos órgãos gestores, abordando principalmente:
-

Limitação da expansão de novas áreas irrigadas;

-

articulação entre as outorgas e o balanço hídrico de toda a bacia;

-

Regras para períodos críticos;

-

Fiscalização e controle, tanto do órgãos gestores quanto dos

usuários;
-

Criação

de

Grupo Técnico

Operacional

para

execução

e

acompanhamento das ações; e
-

Apoio e capacitação dos usuários.

Após a conclusão da apresentação e dos esclarecimentos, devolveu a palavra
ao Sr. Vitor para continuidade das atividades.
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O Sr. Vitor passou a palavra ao Sr. João Ricardo, solicitando que este fizesse a
condução da Reunião e dos debates, uma vez que ele, Vitor, é representante de um
dos setores interessados na resolução do conflito.
O Sr. João Ricardo então abriu a palavra aos presentes para iniciar os debates
acerca da situação da bacia e da proposta de resolução do conflito apresentada pela
ANA.
Segue abaixo o resumo das manifestações:
Ivan Bispo abordou, principalmente as seguintes questões:
-

A necessidade de participação e envolvimento dos CBHs, tanto do CBH

do Rio Paranaíba, federal, quanto dos CBHs afluentes, CBH Corumbá, Veríssimo e
São Marcos, em Goiás, e do CBH dos Afluentes Goianos do Alto Paranaíba – PN1, de
Minas Gerais;
-

Possibilidade de criação de um grupo de Trabalho ou sub comitê para

tratar especificamente das ações a serem executadas;
-

Questionou, ainda, se o apoio à organização dos usuários seria dado

somente a uma entidade ou se a diversas organizações existentes na bacia; e
-

Envolvimento das questões ambientais no projeto de resolução do

conflito.

O Sr. Wilson Azevedo abordou, principalmente as seguintes questões:
-

Importância do foco das ações diretamente ligadas à resolução do

conflito, evitando ações ou aspectos marginais ou paralelos ao conflito, de forma que
estes não afetem a resolução do problema;
-

Envolvimento e participação dos Comitês, tanto do Federal quanto dos

afluentes, principalmente pelo histórico de condução das tentativas de implementação
de ações para resolução do conflito; e
-

Preocupação no Plano de Ação apresentado, no que diz respeito à

disponibilização de água, tratando especificamente das condições ambientais e da
construção de barragens de acumulação e regularização.

O Sr. Antônio Eustáquio abordou, principalmente as seguintes questões:
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-

A importância da regularização de todos os usos, e da presença, no

Marco Regulatório, de usos irregulares e em regularização;
-

Necessidade de paralisar a expansão dos usos enquanto o pacto e o

marco regulatório estiverem sendo implementados;
-

Participação e envolvimento dos responsáveis pelo setor elétrico – ONS e

outros;
-

Definição de limites para os setores, como: área irrigada, vazão utilizada,

entre outros; e
-

Preocupação com as questões e condições ambientais na bacia,

notadamente conservação de estradas, áreas de recarga e proteção aos mananciais,
melhorando a absorção e manutenção de água no solo e as condições dos mananciais.

O Sr. Wagner abordou, principalmente as seguintes questões:
-

Quanto ao Pacto e o Plano de Ações, as diferentes funções dos CBHs, no

sentido de darem as diretrizes, e dos Órgãos Gestores, de executarem as ações;
-

Importância da participação dos Comitês de Bacias Hidrográficas

envolvidos na definição das diretrizes;
-

Necessidade

de

avaliação

e

organização

das

barragens

de

acumulação/reservação e regularização realizadas na bacia;
-

Necessidade de conhecer e regularizar os usos existentes na bacia; e

-

Que não a tentativa de resolver o conflito não terá resultado se for feita

apenas a definição de um uso como prioritário, sem que exista a responsabilidade e as
ações dos órgãos gestores, de forma conjunta e integrada à participação e
envolvimento dos usuários, com respeito às regras definidas.

O Sr. Vitor abordou, principalmente as seguintes questões:
-

A evolução das discussões;

-

As características da bacia e sua vocação para a agricultura irrigada;

-

A necessidade de se buscar o melhor uso da água para a bacia.

-

A evolução do instrumento outorga, contemplando a possibilidade de

sazonalidade, variações nos volumes outorgados;
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-

Evolução da fiscalização;

-

Apoio às estruturas para que seja possível executar as ações propostas,

entre elas apoio à organização dos usuários e e uma estrutura de suporte ao pacto que
seja gerado na bacia;
-

Revisão dos critérios para acumulações, tanto para outorga quanto

licenciamentos ambientais;
-

Regularização dos usos e usuários;

-

Uso racional da água, envolvendo a cobrança pelo uso e a sua

certificação;
-

Elaboração de planos de aproveitamento dos recursos hídricos;

-

Envolvimento de questões ambientais relacionadas ao uso e conservação

do solo;
-

A definição de áreas irrigáveis e volumes utilizados deve ser o ponto de

partida, com a definição de curvas de crescimento, sugerindo a adoção do período de
2005 como ponto inicial, e não os dados utilizados para a emissão da DRDH para o
empreendimento de Batalha;
-

Enfatizou a cultura de irrigação que foi gerada na bacia e que envolve

outros setores usuários em sua cadeia produtiva; e
-

Importância da participação e envolvimento dos Órgãos Gestores na

execução, acompanhamento e fiscalização das ações.

O Sr. Alécio abordou, principalmente as seguintes questões:
-

Que a evolução dos usos na bacia é represada pela falta de energia, e

que existe uma demanda represada na bacia, para a instalação de novos usos;
-

Que o setor sofre influência do mercado para expansão das áreas e para

novas culturas, com impactos nos usos e usuários;
-

Importância de capacitação para os usuários;

-

Importância da acumulação/reservação; e

-

Necessidade de monitoramento e identificação dos usos e usuários.

O Sr. Tobias abordou, principalmente as seguintes questões:
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-

A avaliação realizada para a emissão da outorga para a instalação da

Usina de Batalha e o seu impacto na evolução dos usos na bacia;
-

A necessidade de melhoria dos critérios de outorga, em função dos usos;

-

Necessidade de respeito à outorga concedida a Furnas Centrais Elétricas,

para a Usina de Batalha; e
-

Utilização de critérios relacionados a vazão, e não a área irrigada.

Encerradas as inscrições e não restando nenhuma nova contribuição a ser feita
ou assunto a ser debatido, o Sr. João Ricardo informou que todas as contribuições
foram registradas e devolveu a palavra ao Sr. Vitor para que retomasse a condução
dos trabalhos, como coordenador do Grupo de Trabalho.

O Sr. Vitor propôs como encaminhamento a elaboração de uma minuta de
deliberação, que será encaminhada à Câmara Técnica de Planejamento Institucional CTPI do CBH Paranaíba, como resultado dos trabalhos grupo, juntamente com um
relatório das discussões, contendo as seguintes orientações.

Solicitou aos Sr. João Ricardo que, de posse do Plano de ação proposto e do
registro das contribuições dos membros e dos presentes, que elaborasse um texto a
ser aprovado na Reunião, que servisse de orientação para a elaboração da Minuta de
Deliberação a ser encaminhada.

Após a elaboração do texto solicitado, o Sr. João Ricardo apresentou aos
membros do GT a seguinte redação:

Diretrizes para o Relatório do GT São Marcos:

Considerando as contribuições dos membros do GT, representantes
dos órgãos gestores e demais participantes,
Considerando a necessidade de organização e regularização dos
usos na bacia,
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Considerando as diretrizes do Plano de Recursos Hídricos da Bacia
do Rio Paranaíba,

O Grupo de Trabalho propõe:

Definir o uso para irrigação como um uso prioritário na bacia,
condicionado à adoção das seguintes medidas:
Integração entre os órgãos gestores da bacia, por meio de um plano
de ação, visando o planejamento, organização, regularização e fiscalização
dos usos por meio dos instrumentos de gestão, envolvendo minimamente:
-

Critérios de outorga;

-

Monitoramento: dos usos, das vazões, áreas irrigadas, entre

outros;
-

Planejamento da evolução dos usos;

-

Fiscalização e cumprimento dos pactos firmados;

-

Apoio à gestão, desenvolvimento, capacitação e organização

dos usos e usuários; e
-

Limitação de vazões a serem utilizadas pelos setores.

Após a leitura da proposta e não havendo manifestações dos presentes, a
proposta foi aprovada.

O Sr. João Ricardo se comprometeu em elaborar o registro das atividades, e
encaminhar ao Coordenador do GT finalização da proposta e posterior envio à CTPI.

Brasília, 01 de Julho de 2015.

VITOR SIMÃO
Coordenador do GT
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