RELATO DA 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SÃO MARCOS
DO CBH PARANAÍBA
Data: 27.07.17
Horário: 13h às 17h
Local: Sindicato Rural de Uberlândia, Rua Juracy Junqueira de Rezende - 100,
Pampulha. Uberlândia – MG.
Membros Presentes: Marcos Aurélio Gomes Antunes (Secima), Guilherme Rocha Macedo
(Furnas Centrais Elétricas), Fernando Costa Faria (Federação dos Cafeicultores do Cerrado),
Vitor Alberto Simão (Associação dos Irrigantes do Estado de Goiás), Marcos Antônio
Correntino da Cunha (ABRH-GO), Márcio Ricardo Salla (UFU), Ivan Bispo (Associação
Amigos das Águas) e Antônio Giacomini Ribeiro (Angá).
Demais Participantes: Cristiano Egnaldo Zinato (ANA), Gonzalo Fernandez (ANA), Nádia
Mariany Gomes Ribeiro Guimarães (ABHA), Polyanna Custódio Duarte (ABHA), Sergio
Gustavo Resende Leal (ABHA), Wilson de Azevedo Filho (Cia. Thermas do Rio Quente),
Wilson Akira Shimizu (UFU).

Pauta
1. Abertura.
2. Aprovação do relatório da reunião anterior.
3. Apresentação: Levantamento de áreas irrigáveis na bacia do rio São Marcos a montante
da usina de Batalha - ANA.
4. Consolidação dos relatórios anteriores para a elaboração do Relatório Final que será
encaminhado à CTPI.
5. Cronograma para a discussão das diretrizes para a regulação do uso das águas na bacia do
rio São Marcos a montante da usina de Batalha.
6. Informes.
7. Encerramento.

Assuntos Tratados:
Considerando o atraso do Sr. Vitor Alberto Simão – Coordenador do GT, por motivos de força
maior, o Sr. Antonio Giacomini Ribeiro – Relator do GT São Marcos, procedeu à abertura dos
trabalhos e propôs a inversão da pauta, com a apresentação, pelo Sr. Gonzalo Fernandez – ANA,
de uma síntese (em power point) da 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).Tanto a apresentação em power point como a íntegra da Nota Técnica foram
disponibilizados aos membros do GT São Marcos.
Os Srs. Fernando Faria e Vitor Simão teceram considerações positivas em relação aos resultados
pelo estudo que concluiu pela disponibilidade de cerca 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.

Em relação à importância do estudo elaborado pela ANA, o Sr. Fernando Faria enfatiza que os
resultados confirmam as pretensões dos irrigantes e que estas não mais seriam meras hipóteses
derivadas da observação empírica da realidade; mas, agora comprovada pelos estudos realizados
pela ANA. Esta constatação faz com que o segmento dos irrigantes reafirme suas pretensões,
conforme declarado na reunião anterior.
Retornando ao item 2 da pauta, o Relatório da 3ª reunião foi aprovado com pequenas alterações
sugeridas pelos membros do GT São Marcos. A versão corrigida deste relatório será
disponibilizada aos membros do GT São Marcos.
Em relação ao item 4 da pauta, ao Relator Antonio Giacomini Ribeiro foi solicitado, pelo
conjunto dos membros do GT São Marcos, que este procurasse realizar a consolidação dos
relatórios anteriores no sentido de atender o contido nos 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.

O item 5 da pauta refere-se ao Inciso III do Art. 2º da Portaria CTPI Nº 30, de 22 de fevereiro de
2017, que objetiva:
III.
a.
b.
c.
d.
e.

Propor diretrizes visando a regulação dos usos na bacia, considerando os aspectos a
seguir:
Eventos climáticos extremos;
Impactos na vazão ecológica;
Desequilíbrio hidrológico entre águas superficiais e subterrâneas;
Usos insignificantes; 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, ao mesmo tempo, encerrada a reunião e a extinção do GT São Marcos.
Antonio Giacomini Ribeiro – relator.
Uberlândia, 27 de julho de 2017.

