RELATO CONSOLIDADODO GRUPO DE TRABALHO SÃO MARCOS
CBH PARANAÍBA
Este relato pretende atender aos Incisos I e II dos Art. 2º da Portaria CTPI Nº 30, de 22 de
fevereiro de 2017, a saber:
Art. 2º. São atribuições do GT São Marcos:
I.
Propor valores limite para irrigação na bacia do rio São Marcos;
II.
Propor diretrizes aos Órgãos Gestores para regularização dos usos da água instalados e
eventual redução de vazão outorgada a Furnas pela Resolução ANA nº 564/2010, buscando garantir a
garantia física da geração na UHE de Batalha.

A abordagem do GT São Marcos para a primeira fase dos trabalhos buscou a integração
entre ambos Incisos acima citados, posto que os limites apresentados pelas partes envolvidas
sejam justificados pela adoção de diretrizes capazes de torná-los viáveis.
POSICIONAMENTO DOS IRRIGANTES
Desde o início dos trabalhos os representantes dos irrigantes encaminharam a proposta de
se antecipar a vazão mínima de 13,61 m³/s, prevista para o ano de 2040, para o ano de 2017.
Assim, a manutenção de vazões adequadas para a UHE Batalha, segundo os irrigantes, deve
considerar a adoção de três ações coordenadas e concomitantes; capazes de viabilizar o setor da
agricultura irrigada com a perspectiva de incrementar a área irrigada em, pelo menos, até
200.000 hectares, assim:
1.
Adoção do valor de 13,61 m3/s como vazão limite atual para os usos consuntivos,
antecipando para o ano de 2017 a vazão prevista para o ano de 2040;
2.
Adoção da outorga sazonal para numero significativo de irrigantes;
3.
Incrementar a reservação das vazões excedentes, a montante de Batalha, visando à
regularização bianual.
Deve-se considerar, também, a favor da proposta dos irrigantes, o contido na Nota
Técnica Nº 041/2017/SPR de 13 de julho de 2017, intitulada: Metodologia de capacidade de
suporte e viabilidade econômica de ampliação de irrigação com a instalação de pivôs centrais
potenciais (PCP) na bacia do Alto São Marcos (BASM), que concluiu pela disponibilidade de
200 mil hectares para a irrigação na Bacia do Alto São Marcos. Então, restaria a questão da
implantação dos reservatórios especialmente projetados para atender às demandas da agricultura
irrigada. O aprofundamento dos estudos poderá indicar: onde? Quantos? O modelo de gestão e a
hidrometria regional.
Em relação à importância do estudo elaborado pela ANA, os irrigantes enfatizam que os
resultados confirmam as pretensões dos iniciais do segmento e que, estas não mais seriam meras
hipóteses derivadas da observação empírica da realidade; mas, agora comprovada pelos estudos
realizados pela ANA.
POSICIONAMENTO DO SETOR ELÉTRICO (FURNAS)
A concessionária FURNAS como representante do Setor Elétrico, se colocou no sentido
de que as vazões retiradas para usos consuntivos a montante da UHE Batalha sejam mantidas nos
limites estabelecidos na Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica e na outorga da
Resolução ANA 489/2008, que foram a base do Contrato de Concessão da usina, com vigência
até 2041. Este posicionamento de FURNAS está expresso na documentação anexa apresentada
pela empresa, cujas conclusões são assim expressas:
“Concordar com redução da outorga da AHE Batalha implica na concordância com a perda da
Garantia Física.

Em consequência, FURNAS e demais empresas da cascata estariam assumindo o prejuízo que
esta decisão causaria nas suas remunerações.
Como empresa pública, FURNAS está impedida de tomar decisão que, sabidamente, irá lhe
causar prejuízo - princípio da indisponibilidade do interesse público.
Assim, o posicionamento de FURNAS e do Setor Elétrico é contrário a qualquer decisão que
implique no aumento dos usos consuntivos definidos na Resolução ANA nº 489/2008.
Com relação às diretrizes, entendemos que os valores limites de vazão para outorga de uso
consuntivo devem ser estabelecidos por corpo hídrico onde se localiza o ponto de captação,
respeitando a disponibilidade hídrica daquele corpo hídrico e a vazão ecológica remanescente,
que devem estar definidas e aprovadas pelas agências reguladoras.”
Assim, a proposta de do Setor Elétrico é de se retornar aos valores dos usos consuntivos
definidos na Resolução ANA nº 489/2008, não apresentando nenhuma proposta que leve a
redução da sua Outorga original, não sendo possível a negociação no sentido de aceitar o
aumento dos usos consuntivos para atender à demanda dos irrigantes.
A sequencia dos trabalhos do GT São Marcos se concentrou no Inciso III do Art. 2º da
Portaria CTPI Nº 30, de 22 de fevereiro de 2017, que objetiva:
III.
Propor diretrizes visando à regulação dos usos na bacia, considerando os aspectos a
seguir:
a.
Eventos climáticos extremos;
b.
Impactos na vazão ecológica;
c.
Desequilíbrio hidrológico entre águas superficiais e subterrâneas;
d.
Usos insignificantes; e
e.
Impactos nos usos a jusante da UHE Batalha.
O GT São Marcos deliberou pela impossibilidade da análise e continuidade das
discussões a respeito destes temas, pela ausência de estudos que subsidiem as discussões e
posterior tomada de decisões necessárias.
Desta feita, esgotados os assuntos, o Coordenador do GT São Marcos, Sr. Vitor Alberto
Simão, declarou, na reunião realizada em 27 de julho de 2017, em Uberlândia, a conclusão dos
trabalhos do GT São Marcos.
Antonio Giacomini Ribeiro
Relator do GT São Marcos
CBH Paranaíba.

Obs. Devem ser juntados a este relatório todos os documentos apresentados pelas partes nas
reuniões realizadas pelo GT São Marcos.

