RELATO DA 2ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SÃO MARCOS
DO CBH PARANAÍBA
Data: 08.06.17
Horário: 10h as 17h
Local: Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Rua 200, Quadra 67C, Lote 115, Setor
Leste Vila Nova, Ed. Pedro Alves de Oliveira, 1º andar, Sala 2. Na cidade de Goiânia – GO
Membros Presentes: Marcos Aurélio Gomes Antunes (Secima), Dimitri Guimarães Avilés
(Furnas), Guilherme Rocha Macedo (Furnas Centrais Elétricas), Fernando Costa Faria
(Federação dos Cafeicultores do Cerrado), Vitor Alberto Simão (Associação dos Irrigantes do
Estado de Goiás), Yara Vanessa Portuguez Fonseca (Saneago), Marcos Antônio Correntino da
Cunha (ABRH-GO), Márcio Ricardo Salla (UFU), Ivan Bispo (Associação Amigos das Águas) e
Antônio Giacomini Ribeiro (Angá).
Demais Participantes: Carlos Ernane Vieira, Cristiano Egnaldo Zinato (ANA), Márcio Freitas
(ANA), Patrick Thadeu Thomas (ANA) e Valéria Moreira (Saneago).
Assuntos Tratados:
Após as apresentações de praxe, sob a coordenação do Sr. Vitor Alberto Simões e relatoria do Sr.
Antonio Giacomini Ribeiro teve início a reunião com a aprovação do relatório da reunião
anterior.
Em seguida, conforme o item 3 da pauta, FURNAS, como representante do Setor Elétrico no
GT, fez uma apresentação referente aos impactos dos aumentos das vazões de usos consuntivos
no Setor Elétrico. Esta apresentação já foi encaminhada aos participantes da reunião.
Ao final da referida apresentação foi aberto o debate entre os participantes, quando o Sr.
Fernando Costa Faria, representante dos irrigantes se posicionou no sentido de que a
apresentação de FURNAS não trouxe para o debate os dados que dela se esperava, ou seja, uma
proposta com os valores da redução de vazão que esta admitiria suportar.
Em seguida, com as colocações opinativas de todos os participantes, ao final da manhã, os
representantes de FURNAS se posicionaram categoricamente no sentido de manter a vazão
segundo os valores outorgados pela ANA em 2008.
Por outro lado, o Sr. Fernando Costa Faria se posicionou pelo encaminhamento de proposta de
estabelecer a vazão de 13,61 m3/s para usos consuntivos no ano de 2017.
Na retomada dos trabalhos, no período da tarde, a concessionária FURNAS foi, novamente,
questionada a respeito de seu posicionamento. Reiterou que a empresa não vai abrir mão dos
termos que estão postos nos contratos originalmente estabelecidos. O posicionamento de
FURNAS já havia sido expresso nas conclusões da apresentação inicial (em Power Point),
conforme transcrição:

“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 FURNAS 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 a distribuição dos
prejuízos entre os usuários.
Por outro lado, de parte dos irrigantes, a proposta inicialmente apresentada pelo Sr. Fernando foi
refinada pelo Sr. Vitor, considerando a adoção de três ações coordenadas e concomitantes; que,
segundo ele, capazes de viabilizar o setor da agricultura irrigada com a perspectiva de
incrementar a área irrigada em até 150.000 hectares, assim:
1. Adotar a vazão retirada para usos consuntivos em 13,61 m3/s, antecipando para o ano de
2017 a vazão prevista para o ano de 2040;
2. Adoção da outorga sazonal para número significativo de irrigantes;
3. Incrementar a reservação das vazões excedentes, a montante de Batalha, visando à
regularização bianual.
Na sequência, os debates que se seguiram foram no sentido de aprofundar as questões
relacionadas com a proposta apresentada pelos irrigantes, com o esclarecimento de diversos
aspectos sobre a forma como esta proposta seria implementada. Entretanto, estes aspectos
relacionados com os limites para a agricultura irrigada serão objeto da próxima reunião.
Como foram apresentadas duas propostas, do Setor Elétrico, apresentada por FURNAS, e outra
por parte dos irrigantes, o GT encaminhará ambas as propostas para o CTPI.
A próxima reunião foi agendada para o dia 6 de julho de 2017, a ser realizada na cidade de
Goiânia, em período integral.

Antonio Giacomini Ribeiro – relator.
Goiânia, 27 de junho de 2017.

