RELATO DA 5ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SÃO MARCOS
DO CBH PARANAÍBA
Data: 31.10.17
Horário: 9h45 às 12h30
Local: Agência Nacional de Águas, SIA Trecho 4, Lote 370.
Brasília – DF.
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) e Antonio Giacomini Ribeiro (Angá).
Demais Participantes: Alan Vaz Lopes (ANA), Cristiano Egnaldo Zinato (ANA), João Ricardo
Raiser (Secima), Nádia Mariany Gomes Ribeiro Guimarães (ABHA) e Márcio Rodrigues Rosa de
Freitas (ANA).
Pauta
1. Abertura.
2. Consolidação da proposta a ser encaminhada a CTPI referente à proposição de diretrizes para
regulação de usos na bacia do rio São Marcos.
3. Informes.
4. Encerramento.

Assuntos Tratados:
No dia 31 de outubro de 2017, às 9 horas e 45 minutos, na sede da Agência Nacional de Águas, em
Brasília – DF, o senhor Fernando Costa Faria (Federação dos Cafeicultores do Cerrado) deu início a
5ª Reunião do Grupo de Trabalho São Marcos. O grupo se reuniu para definir as diretrizes para
regulação de usos na bacia do rio São Marcos, conforme estabelecido no art. 2º da Portaria CTPI nº
30, de 22 de fevereiro de 2017, que instituiu o GT São Marcos. O documento elaborado e aprovado
pelos membros está disponível no Anexo I.

ANEXO I
Diretrizes para regulação de usos na bacia do rio São Marcos
Estratégia operacional
Item 1. Os órgãos gestores considerarão a área da bacia do rio São Marcos, à montante da UHE
Batalha, como de interesse especial de gestão, revisando suas formas de atuação, primando pela
cooperação técnica, operacional, política e econômica.
Item 2. Estabelecer entre todos os Órgãos Gestores responsáveis, o acordo de gestão na forma ideal.
Item 3. Na elaboração do acordo de gestão os órgãos gestores considerarão como aspectos
relevantes, na tomada de decisões:






1

Revisão dos usos outorgados, indeferidos e em processo de regularização, além dos acordos
e alocação de água;1
Eventos climáticos extremos;
Impactos na vazão ecológica;
Desiquilíbrio hidrológico entre águas superficiais e subterrâneas;
Usos insignificantes; e,
Impactos nos usos a jusante da UHE de Batalha.

O setor Geração de Energia discorda da inclusão da revisão dos usos outorgados.

Item 4. Internalizar nos órgãos gestores e colegiados deliberativos e normativos, as diretrizes do
acordo de gestão.
Item 5. Buscar meios de unificar, entre os órgãos gestores, a vazão de referência para concessão de
outorga.
Item 6. Revisão periódica do Marco Regulatório levando em consideração, principalmente, o
resultado do monitoramento da bacia e demais avaliações necessárias definidas nos estudos técnicos
elaborados pela ANA.
Diretrizes aos órgãos gestores para a regulação integrada dos usos de Recursos Hídricos
Item 1. (Proposta Irrigação) Elevar para 13,61 m3/s a vazão limite para usos consuntivos a montante
da UHE de Batalha, em 2017, reduzindo-se para tanto a vazão reservada para geração de energia.

Item 1. (Proposta Geração de Energia) Retornar a vazão limite dos usos consuntivos a montante
UHE de Batalha, aos valores estabelecidos na outorga de 2008.
Item 2. Elevar linearmente até 2040, a vazão limite para usos consuntivos a montante da UHE de
Batalha até o atendimento da área irrigada de 200 mil hectares no período de vigência da outorga
concedida a UHE de Batalha.
Item 3. Adotar a outorga com valores de referência variáveis entre os meses do ano, considerando a
sazonalidade das vazões.
Item 4. Considerar alternativa de reservação de excedentes por meio de barramentos em cursos
d´agua com regularização plurianual e reservatórios de grande porte fora dos leitos naturais, a
montante da UHE de Batalha.
Item 5. Na concessão de outorgas na área de interesse para finalidade de irrigação será estabelecido
o limite de 0,20 L/s/ha/ano, em média para a bacia, levando em consideração a necessidade de água
para cada cultura, tendo como referência os coeficientes de cultura (Kc) da EMBRAPA,
combinando a proporção entre irrigação plena e irrigação complementar para obtenção dos limites
estabelecidos.
Item 6. Com vistas à obtenção da regularidade no atendimento das obrigações impostas em
decorrência do acordo de gestão, os órgãos gestores deverão fomentar os processos coletivos de
gerenciamento local dos Recursos Hídricos por sub-bacia, com ênfase:
 Na revisão dos usos implantados;
 No monitoramento dos usos e das disponibilidades;
 Na alocação negociada da água disponível;
 No planejamento de safras;
 Na adoção de estratégias emergenciais frente às situações críticas;
 Na racionalização da irrigação, inclusive buscando a automação.
 Na reservação coletiva das águas excedentes; etc....

Antonio Giacomini Ribeiro
Relator
Brasília, 31 de outubro de 2017

