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Ata da Vigésima Primeira Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Paranaíba

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Às nove horas e dezoito minutos do dia quatorze de agosto do ano de dois mil e dezoito na
Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos
Metropolitanos – Secima, Décima Primeira Avenida, nº 1272, Setor Leste Universitário, em
Goiânia – GO, teve início a 21ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba. Compuseram a mesa
o senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba), o senhor Fábio Bakker Isaías
(Secretário do CBH Paranaíba), o senhor Claudio Costa Barbosa (Secretário-Adjunto do CBH
Paranaíba), o senhor Diogo Lourenço Segatti (Superintendente de Recursos Hídricos da Secima
e Anfitrião), o senhor Heitor Soares Moreira (Igam), o senhor Paulo Sérgio Bretas de Almeida
Salles (Adasa) e o senhor Joaquim Gondim (ANA). O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente
do CBH Paranaíba) verificou o quórum regimental, registrou a presença de 40 membros, sendo
29 titulares, 6 suplentes no exercício da titularidade e 5 suplentes. Item 1. Abertura da 21ª
Reunião Ordinária do CBH Paranaíba. Executou-se o Hino Nacional Brasileiro. O senhor
Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) agradeceu a presença de todos,
declarou aberto os trabalhos e solicitou que a mesa fosse desfeita. Item 2. Aprovação das Atas
da 21ª Reunião Ordinária, Assembleia de Posse e 20ª Reunião Extraordinária do CBH
Paranaíba. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) colocou em
apreciação as Atas da 21ª Reunião Ordinária, Assembleia de Posse e 20ª Reunião Extraordinária
do CBH Paranaíba. O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) pontuou que na Ata da
Assembleia de Posse suas falas estão sucintas e não foram contempladas todas as manifestações.
Solicitou que a aprovação da Ata seja retirada de pauta para que a Secretaria Executiva revise
dando mais atenção as suas falas, que foram de grande importância. O senhor Wilson Azevedo
(Usuários) informou que irá encaminhar algumas contribuições a Secretaria Executiva referente
a Ata da Assembleia de Posse. O senhor Márcio Freitas (ANA) solicitou retirada do termo “não
se aplica ao CBH Paranaíba” da redação disposta na linha 78 da minuta da Ata da 21ª Reunião
Ordinária, justificando que da forma em que a fala do senhor Giordano Bruno de Carvalho,
representante da Agência Nacional de Águas, está colocada, pode gerar mal entendimento em
relação a correção monetária dos Preços Públicos Unitários para o ano de 2018. O senhor Mário
Guerino (Usuários) não concordou com a retirada do termo, visto que a referida fala está
acompanhada de uma justificativa em relação a não aplicação do artigo 3º da Resolução nº
192/2017 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos ao CBH Paranaíba. O senhor Márcio
Freitas (ANA) sugeriu que a Secretaria Executiva repasse o áudio da referida reunião, a fim de
sanar dúvidas em relação ao pronunciamento do senhor Giordano Bruno, visto que não está
presente nesta reunião para devidos esclarecimentos. O senhor Breno Esteves Lasmar
(Presidente do CBH Paranaíba) baixou em diligência a aprovação das Atas da 21ª Reunião
Ordinária e Assembleia de Posse do CBH Paranaíba, para que ambas sejam revisadas pela
Secretaria Executiva e comtemplem as solicitações dos senhores Gustavo Malacco (Sociedade
Civil), Wilson Azevedo (Usuários) e Márcio Freitas (ANA). Colocou em votação a Ata da 20ª
Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba, sendo aprovada por unanimidade. Item 3. Discussão
e Deliberação que aprova indicação ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos de
Entidade Delegatária para desempenhar as funções de Agência de Água da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH
Paranaíba) convidou a senhora Elaine Farinelli, membro da Comissão de Julgamento para
seleção de Entidade Delegatária para desempenhar funções de Agência de Água na bacia
hidrográfica do rio Paranaíba e na bacia hidrográfica do rio Araguari para proferir apresentação.
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A senhora Elaine Farinelli (Membro da Comissão de Julgamento) informou que a Comissão
de Julgamento foi criada por meio da Deliberação CBH Paranaíba nº 93, de 17 de abril de 2018,
tendo como atribuição habilitar e avaliar as entidades proponentes, cumprindo as etapas e os
prazos estabelecidos no Edital Conjunto nº 001/2018. Esclareceu que a Comissão foi composta
por 3 (três) membros do CBH Paranaíba e 3 (três) membros do CBH Araguari. Disse que apenas
a Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas - ABHA
Gestão de Águas se inscreveu para o processo. Esclareceu que o processo de seleção foi
realizado em duas etapas, habilitação da entidade e avaliação de mérito. Informou que no dia 29
de maio, foi realizada a 1ª Reunião da Comissão de Julgamento, em que foram analisados os
documentos da Associação e a qualificação técnica mínima requerida do corpo dirigente
executivo proposto, sendo a entidade considerada habilitada. No dia 07 de junho foi publicado o
resultado preliminar da habilitação referente aos documentos da entidade proponente e a
qualificação técnica mínima requerida do corpo dirigente executivo e no dia 26 de junho o
resultado final. No dia 04 de julho, foi realizada a 2ª Reunião da Comissão para realização e
avaliação da Sabatina do Diretor Geral da Entidade Proponente e avaliação do Plano de
Trabalho. No dia 09 de julho foi publicado o edital com resultado preliminar da avaliação de
mérito da Entidade Proponente, sendo alcançado 100% (cem por cento) no critério qualificação
técnica da Entidade, 41% (quarenta e um por cento) no critério qualificação técnica adicional dos
dirigentes, 95% (noventa e cinco por cento) no Plano de Trabalho e 94% (noventa e quatro por
cento) na Sabatina, em que a mesma foi desclassificada por não atingir o percentual mínimo de
60% (sessenta por cento) no critério qualificação técnica adicional dos dirigentes. Colocou que
no dia 26 de julho, foi realizada a 3ª Reunião da Comissão de Julgamento com objetivo de
analisar o recurso apresentando pela Entidade. Falou que após nova análise, a Comissão de
Julgamento entendeu que havia fundamentação no recurso apresentado, sendo acrescentados 8
(oito) pontos no critério qualificação técnica adicional dos dirigentes, totalizando 22,5 (vinte e
dois virgula cinco) pontos, que propiciou aumento do percentual de 41% (quarenta e um por
cento) para 64% (sessenta e quatro por cento), ficando classificada a Associação Multissetorial
de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas – ABHA Gestão de Águas. Informou
que no dia 30 de julho foi publicado o resultado final da avaliação de mérito para seleção de
Entidade Delegatária. Esclareceu que conforme cronograma do Edital Conjunto, os Comitês têm
até o dia 31 de agosto para indicar a Entidade aos seus respectivos Conselhos de Recursos
Hídricos. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) abriu a matéria
para discussão. O senhor Ivan Bispo (Sociedade Civil) perguntou se a Comissão de Julgamento
analisou as competências das Agências de Água, no âmbito de sua área de atuação, conforme
disposto no art. 44 da Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. A senhora Elaine Farinelli
(Membro da Comissão de Julgamento) esclareceu que a Comissão analisou todas
documentações exigidas no Edital Conjunto nº 001/2018. O senhor Wilson Azevedo (Usuários)
sugeriu que fosse apresentado a proposta do Planejamento Estratégico da ABHA para a bacia do
rio Paranaíba. O senhor Márcio Freitas (ANA) esclareceu que existem dois momentos, primeiro
o Plano de Trabalho apresentado a Comissão de Julgamento, foi elaborado pela Entidade para
fins de concorrência de seleção, conforme contido no Edital. Disse que posteriormente será
submetido a CTPI e ao Plenário o Plano Plurianual de Aplicação - PPA, para os anos 2019 a
2022. Pontuou que o Edital para seleção de Entidade Delegatária foi apreciado e aprovado pela
CTPI e Plenário, devendo o mesmo ser de conhecimento de todos. O senhor Gustavo Malacco
(Sociedade Civil) parabenizou a Comissão de Julgamento pelo trabalho. Esclareceu que se o
Edital não ficou satisfatório, foi uma falha do próprio plenário que analisou e aprovou o mesmo,
sendo esta uma etapa vencida. Falou que o Contrato de Gestão deve ser submetido a apreciação
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da CTPI e não somente entre Agência de Água, ANA e Diretoria, a fim de evitar um contrato
amarrado. O senhor Márcio Freitas (ANA) esclareceu que o Comitê participa ativamente do
Contrato de Gestão. Disse que no âmbito do Comitê existe o Grupo de Acompanhamento do
Contrato de Gestão, com atribuição principal de avaliar o desempenho da Agência com base nas
metas estabelecidas no Contrato de Gestão. Falou que anualmente a Comissão de Avaliação do
Contrato de Gestão da ANA reúne-se e elabora Relatório de Avaliação, com base no
cumprimento das metas, sendo que a avaliação é feita com participação da ABHA, ANA e
Grupo de Acompanhamento, no entanto, o Comitê nunca se dispôs a participar da Reunião de
Avaliação. Falou da importância do Comitê estar presente não só na elaboração do Contrato de
Gestão, mas no acompanhamento cotidiano das metas estabelecidas no referido Contrato. O
senhor Nilo André (Sociedade Civil) esclareceu que anteriormente compôs o Grupo de
Acompanhamento do Contrato de Gestão e participou de duas Reuniões de Avaliação da ABHA.
O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) disse que é a oportunidade
do Comitê estar mais presente, acompanhando de perto o desempenho das ações e o Contrato de
Gestão, proporcionando tranquilidade em relação a Entidade que estamos indicando no exercício
de suas funções, para que atenda de fato as necessidades do Comitê. O senhor Paulo Almeida
(Usuários) sugeriu que a ABHA faça uma breve manifestação de sua estratégia de atuação. O
senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) solicitou que o Diretor
Presidente da ABHA, senhor Sergio Leal, faça uma breve apresentação de sua proposta. O
senhor Sergio Leal (ABHA) informou que uns dos critérios para concorrer ao Edital era a
elaboração de proposta de Plano de Trabalho. Disse que o Plano de Trabalho elaborado pela
ABHA dispõe de ações que a Entidade entende como necessárias para a bacia do rio Paranaíba e
que devem ser realizadas pelo Comitê, Órgãos Gestores e Entidade Delegatária, o que requer
pactuação entre os Órgãos Gestores e Comitê. Falou que o Plano de Trabalho baseou-se na
importância de integração na bacia do rio Paranaíba, que é primordial para a implementação dos
instrumentos de gestão de recursos hídricos, no entanto, a proposta deve ser discutida,
amadurecida, refinada e internalizada. O senhor Wilson Azevedo (Usuários) solicitou que seja
concedido tempo para que a ABHA apresente sua proposta técnica e o Comitê possa avaliar com
mais clareza para aprovar sua indicação ao CNRH para desempenhar as funções de Agência de
Água. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) disse que é pertinente
a apresentação do planejamento estratégico da Associação em uma outra oportunidade, tendo em
vista que a matéria uma vez apresentada pode gerar discussões de diretrizes para a gestão na
bacia do rio Paranaíba, sendo um assunto de grande relevância para o Comitê, mas que deve ser
apreciado em outro momento. Sugeriu que seja acatada a análise e avaliação da Comissão de
Julgamento em habilitar e classificar a ABHA como entidade apta a exercer as funções de
Agência de Água na bacia do rio Paranaíba. O senhor Wilson Shimizu (Sociedade Civil)
esclareceu que o papel no Plenário neste primeiro momento é deliberar pela indicação da ABHA
ao Conselho Nacional para desempenhar funções de Agência de Água, tendo em vista que o
próprio Comitê delegou a Comissão de Julgamento a atribuição de avaliar as Entidades
Proponentes. O senhor Paulo Almeida (Usuários) concordou com o senhor Wilson Shimizu e
sugeriu que o Plano de Trabalho seja disponibilizada no site do CBH Paranaíba para os
interessados. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) colocou em
regime de votação a indicação da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de
Bacias Hidrográficas - ABHA Gestão de Águas para desempenhar funções de Agência de Água
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. A indicação foi aprovada com 29 (vinte e
nove) votos favoráveis, 01 (um) voto contrário do senhor Nilo André (Sociedade Civil), 3 (três)
abstenções, dos senhores Gustavo Malacco (Sociedade Civil), Ivan Bispo (Sociedade Civil) e
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Bruno Vicente (Poder Público Municipal), recebendo o número de Deliberação nº 96/2018. Item
4. Discussão e Deliberação que aprova a prorrogação do prazo do Grupo de Trabalho SIG
Rio Paranaíba. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) convidou o
Coordenador do Grupo, senhor Luiz Humberto Freitas para proferir apresentação. O senhor Luiz
Humberto Freitas (Coordenador do GT SIG) informou que entre os dias 27 de fevereiro a 01
de março de 2018, representantes do CBH Paranaíba e CBH Araguari participaram de visitas
técnicas para conhecer o Sistema de Informação Geográfica (SIG) da Associação Executiva de
Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas - AGB Peixe Vivo, do Instituto Mineiro de Gestão das
Águas - Igam e da ANA. Disse que no dia 27 de março de 2018 o CBH Paranaíba aprovou a
Deliberação nº 92/2018 que institui o Grupo de Trabalho do Sistema de Informações Geográficas
e Geoambientais para tratar da elaboração de projeto e implantação do SIG Rio Paranaíba.
Colocou que no dia 28 de junho, aconteceu em Uberlândia – MG, a 1ª Reunião do Grupo para
instalação e definição de Coordenador e Relator. Falou que a 2ª Reunião aconteceu no dia 25 de
julho, em Goiânia – GO, em que o grupo trabalhou na elaboração do esqueleto do SIG Rio
Paranaíba, dispondo sobre o que o sistema poderá fornecer ao Comitê, quais módulos irão
compor, quais as fontes de dados, qual programa utilizado, entre outros. Esclareceu que nesta
reunião o grupo percebeu há necessidade de reunir-se com a Diretoria do Comitê e CTPI para
alinhar quais as necessidades do Comitê e o que se espera do SIG. Pontuou que de acordo com a
Deliberação nº 92/2018, o grupo tem apenas dois meses para conclusão dos trabalhos, devendo
encerrar as atividades até o dia 28 de agosto. Diante do exposto, solicitou a prorrogação do prazo
para conclusão dos trabalhos por mais dois meses, conforme minuta de deliberação, no entanto,
com definição de data para realização de reunião de alinhamento ou a suspensão provisória do
grupo cabendo a Diretoria a decisão dos próximos encaminhamentos. O senhor Breno Esteves
Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) concordou com a necessidade de alinhamento entre
Diretoria, CTPI e Grupo de Trabalho para traçar as diretrizes apropriadas a fim de subsidiar o
GT SIG, visto que a ferramenta é de grande importância para o Comitê. O senhor Marcos
Correntino (Sociedade Civil) disse que quando foi proposto a criação do Grupo de Trabalho foi
contra sua aprovação por entender que compete aos Órgãos Gestores fornecer todas as
informações necessárias da bacia. O senhor Wilson Shimizu (Sociedade Civil) pontuou que os
Estados devem contribuir na disponibilização de informações sobre a bacia, no entanto, compete
ao Comitê, ANA, CNRH e Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos cumprirem o seu papel.
Falou que é atribuição do Comitê cumprir o seu papel na gestão e planejamento na bacia do rio
Paranaíba, sendo o SIG uma ferramenta fundamental para contribuir para realização da gestão e
planejamento de recursos hídricos. O senhor João Climaco Soares (Sociedade Civil) concordou
que o SIG Rio Paranaíba deve ser discutido no âmbito da CTPI. Disse que irá encaminhar
relatório com contribuições do segmento Sociedade Civil e solicitou que as contribuições sejam
contempladas. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) sugeriu
prorrogar por mais três meses o prazo para conclusão dos trabalhos do GT SIG, para que não
tenha prejuízos no cronograma do grupo. Colocou em regime de votação a prorrogação do prazo
do Grupo de Trabalho SIG Rio Paranaíba. A proposta foi aprovada por unanimidade e a
deliberação recebeu o nº 97/2018. Item 5. Apresentação “A situação hidrológica da bacia do
rio Paranaíba”. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) informou
que os Órgãos Gestores, ANA, Adasa, Secima, Igam e Imasul foram convidados a proferir
apresentação sobre a temática. Esclareceu que cada Órgão terá vinte minutos para proferir a
apresentação e que espaço para as perguntas será aberto ao término das apresentações. Justificou
a ausência do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – Imasul, em virtude da
organização do evento “Encontro Regional - O Brasil que cuida de suas águas – Bioma
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Pantanal”. Convidou o Superintendente de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente,
Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos – Secima, senhor Diogo
Lourenço Segatti, para proferir apresentação sobre “A situação hidrológica da bacia hidrográfica
do rio Paranaíba no estado de Goiás”. O senhor Diogo Lourenço Segatti (Secima) iniciou sua
apresentação informando que atuou como Gerente de Outorga da Secima por cinco anos e
atualmente atua como Superintendente de Recursos Hídricos da Secretaria. Pontuou que sua
apresentação irá abordar o panorama dos projetos da Superintendência relacionados ao rio
Paranaíba e os principais aspectos e desafios nas bacias goianas que desaguam no Rio Paranaíba.
Explanou sobre os principais projetos elaborados, Sistema de Outorga, informou que atualmente
a Secretaria possui 4.600 (quatro mil e seiscentos) processos de outorga em aberto. Disse que foi
realizado convênio entre Imasul e Secima, em que a Secima forneceu o código fonte do Sistema
de Licenciamento e o Imasul forneceu o código fonte do Sistema de Outorga. Observou que esta
parceria entre estados têm se mostrado um exemplo de fortalecimento e integração dos órgãos
gestores, sendo bastante efetiva e produzindo efeitos positivos. Explicou que o código não é algo
simples de passar pelo servidor, no entanto, o setor responsável pela tecnologia da informação já
está processando os arquivos e realizando a fase de implantação. Falou sobre o projeto Planos de
Bacias do estado de Goiás e informou que foi publicado pelo Diário Oficial a dispensa de
licitação para contratação da entidade responsável por elaborar os Planos e está em fase de
contratação a Fundação de Apoio à Pesquisa – Funape da Universidade Federal de Goiás.
Esclareceu que a previsão para elaboração dos Planos é de dezoito meses para que os produtos
fiquem prontos. Referente a bacia do rio São Marcos pontuou que estão ocorrendo negociações
entre ANA, Adasa, Igam e Secima para elaboração de novo Marco Regulatório, visto que o
primeiro Marco Regulatório não foi levado adiante. Disse que o zoneamento do Marco
Regulatório está encaminhando e espera um produto mais eficiente. Informou que a bacia do rio
São Marcos possui a maior quantidade de barragens e maiores barragens em volume, também em
relação ao dano potencial associado, do estado de Goiás. Falou que o estado aderiu a Política
Nacional de Segurança de Barragens e na 1ª semana de novembro a Secima e ANA realizarão
Oficina dos Fiscalizadores de Barragens do Centro-Oeste. Apresentou o número de outorgas e
nível de comprometimento da bacia do rio São Marcos, sendo 121 captações diretas, 301
captações em barragens e 229 barramentos, totalizando 651 outorgas, a vazão outorgada é de
8.826,92 L/s, a área da bacia é de 16.484,88 Km2, vazão específica de 4,63 L/s/Km2 e percentual
de área outorgada em toda a bacia é de 11,56%, sendo a situação total da bacia normal. No que
se refere a bacia do rio Corumbá informou que o desafio é a transposição do rio Pioncó, que
abastece a população de Anápolis – GO. Disse que por meio de um Termo de Compromisso
Ambiental, a fim de garantir que não ocorresse o desabastecimento humano no município de
Anápolis, foi concedido quase 100% de outorga para abastecimento público na bacia do rio
Pioncó, levando a um problema com os produtores rurais da bacia. Falou que a Secima está
tentando dirimir esses conflitos por meio de outorga coletiva com os produtores rurais. Disse que
outro desafio que a Secima vem enfrentando é a poluição por lançamento de efluentes no
ribeirão das Antas, localizado no município de Anápolis. Esclareceu que a Secima encaminhou
equipe técnica para o local e realizou coleta de material. Falou que a Usina Corumbá IV está
com implementação do Sistema Produtor Corumbá em parceria com a Saneago e Caesb para
abastecer Brasília e algumas cidades de Goiás, a fim de desafogar o abastecimento na bacia do
rio Descoberto. Apresentou o número de outorgas e nível de comprometimento da bacia do rio
Corumbá, sendo 179 captações diretas, a vazão outorgada é de 10.146,00 L/s, a área da bacia é
de 31.034,57 Km2, vazão específica de 4,73 L/s/Km2 e percentual de área outorgada em toda a
bacia é de 6,91%, sendo a situação total da bacia normal. Quanto a bacia do rio Meia Ponte,
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disse que é uma preocupação constante do estado de Goiás, em função do conflito de
abastecimento público, considerando que metade da população do estado de Goiás está
concentrada na capital e região metropolitana de Goiânia. Falou que no início do ano o
Governador decretou estado de emergência e alerta na bacia do rio Meia Ponte, por meio de
Decreto nº 9.176/2018, a fim informar a sociedade sobre a situação e promover a regulação de
usos na bacia. Posteriormente foi aprovada Portaria de Regulamentação nº 087/2018, em que
exigia a instalação de hidrômetros em todos os usos outorgados na bacia. Disse que a partir de
2018 todas as outorgas concedidas são exigidas a instalação de hidrômetros, no entanto, existem
outorgas concedias que não havia a exigência do equipamento, e nos usos acima de 20 litros, foi
solicitado hidrômetros com possibilidade de telemetria, sendo criado um servidor web para
receber lançamento de dados. Com o objetivo de minimizar o problema foram realizadas
algumas ações, tais como, Deliberações aprovadas no âmbito do Comitê da Bacia do Rio Meia
Ponte, Portaria de redução dos usos outorgados, planilhas de redução dos usos, parceria com
prefeituras com sede na bacia, plantio de mudas, entre outros. Apresentou o número de outorgas
e nível de comprometimento da bacia do rio Meia Ponte, sendo 205 captações diretas, 113
captações em barragens e 401 barramentos, totalizando 719 outorgas, a vazão outorgada é de
12.270,65 L/s, a área da bacia é de 14.686,50 Km2, vazão específica de 4,32 L/s/Km2 e
percentual de área outorgada em toda a bacia é de 19,34%, sendo a situação total da bacia
normal. Apresentou o número de outorgas e nível de comprometimento da bacia do rio Turvo e
Bois, sendo 466 captações diretas, 451 captações em barragens e 594 barramentos, totalizando
1.511 outorgas, a vazão outorgada é de 37.926,66 L/s, a área da bacia é de 35.842.31 Km2, vazão
específica de 4,53 L/s/Km2 e percentual de área outorgada em toda a bacia é de 23,36%, sendo a
situação total da bacia normal. Apresentou o número de outorgas e nível de comprometimento da
bacia do baixo Afluente do rio Paranaíba, sendo 234 captações diretas e 78 captações em
barragens, totalizando 312 outorgas, a vazão outorgada é de 21.492,58 L/s, a área da bacia é de
37.773.47 Km2, vazão específica de 8,71 L/s/Km2 e percentual de área outorgada em toda a bacia
é de 6,53%, sendo a situação total da bacia normal. O senhor Breno Esteves Lasmar
(Presidente do CBH Paranaíba) convidou o Diretor de Operações e Eventos Críticos do
Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam, senhor Heitor Soares Moreira, para proferir
apresentação sobre “A situação hidrológica da bacia hidrográfica do rio Paranaíba no estado de
Minas Gerais” O senhor Heitor Soares Moreira (Igam) iniciou a apresentação explicando que a
avaliação meteorológica é realizada utilizando os dados registrados nas estações do Igam e do
Instituto Nacional de Meteorologia – Inmet e cruzando informações com a climatológica, a fim
de avaliar se os dados alcançados estão inferiores ou elevados a previsão. Apresentou gráfico que
exibe a anomalia de precipitação, que é variação da chuva observada tendo como referência a
média climatológica. Exibiu gráfico com anomalia da precipitação mensal no período chuvoso
de outubro de 2017 a março de 2018, em que outubro de 2017 o mapa de anomalia estava
negativo, visto que ocorreram poucas chuvas no período, no mês de novembro de 2017 a
situação passou para positiva, por terem ocorrido chuvas de acordo com a média esperada para o
período, em dezembro de 2017 não choveu o esperado e a situação voltou para negativa, já em
janeiro de 2018 as chuvas ocorreram próximas ao esperado, em fevereiro de 2018 uma parte da
bacia estava positiva, sendo que nesse período ocorreram chuvas além do esperado e março 2018
encerrando o período chuvoso, parte da bacia com anomalias positivas e a outra parte com
anomalias negativas. Falou acerca da situação hidrológica na bacia. Disse que no estado de
Minas Gerias existem estágios para declaração de escassez hídrica, com base na Deliberação
Normativa nº 49/2015, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais, em que
vazões superiores a 200% da Q7,10 - Estado Normal; vazões entre 100% a 200% da Q7,10, por
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período mínimo de 7 dias consecutivos - Estado de Atenção; vazões entre 100% e 70% da Q7,10
ou entre 100% e 50% da Q7,10, conforme região do estado - Estado de Alerta e vazões
inferiores a 50% ou 70% da Q7,10 - Estado de Restrição de Uso. Explicou que a restrição de uso
para captações de água ocorre conforme o estado de vazões ou de armazenamento dos
reservatórios, sendo que para consumo humano, dessedentação animal e abastecimento público a
restrição do volume diário outorgado é de 20%, para irrigação a restrição do volume diário
outorgado é de 25%, indústria e agroindústria a restrição é de 30% e demais finalidades 50%.
Apresentou a situação da estação Abadia dos Dourados, localizada na Unidade de Planejamento
PN1, nas coordenadas geográficas latitude 18°29’27,96”S e longitude 47°24’23,04”W, encontrase na calha do rio Dourados e sua área de drenagem possui aproximadamente, 1.950 Km².
Apresentou o percentual de dados nas categorias de oferta hídrica, que entre 2009 a 2016
manteve grande parte do período em estado normal, no entanto, em 2017 esteve 41% em estado
de restrição de uso. Falou que com vistas a regras da Deliberação Normativa nº 49/2015, do
CERH/MG, e desde o início do monitoramento em 2015, a estação Abadia dos Dourados
encontra-se em estado de restrição e foram publicadas duas Portarias IGAM n°46 e nº 54, que
declararam situação crítica de escassez hídrica em 2017. Pontuou acerca da estação Fazenda São
Mateus, localizada na Unidade de Planejamento PN2, nas coordenadas geográficas latitude
19°31’03”S e longitude 46°34’12”W, encontra-se na calha do rio Quebra Anzol e sua área de
drenagem possui aproximadamente 1.300 Km². Exibiu o percentual de dados nas categorias de
oferta hídrica, que no ano de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2015 manteve maior parte em
estado normal e em 2014 esteve 77% em estado de atenção, em 2016, 52,7% em estado de
atenção, em 2017, 70,6% em estado de atenção e 13,1% em estado de alerta e até abril de 2018 a
estação encontra-se 73,3% em estado normal. Explicou que desde o início do monitoramento em
2015 a estação não apresentou ocorrência de restrição de uso, estando em estado de atenção.
Passou para estação Desemboque, localizada na Unidade de Planejamento PN2, nas coordenadas
geográficas latitude 20°00’50,04”S e longitude 47°01’1,92”W, encontra-se na calha do rio
Araguari e sua área de drenagem possui, aproximadamente, 1.070 Km². Apresentou o percentual
de dados nas categorias de oferta hídrica, que entre os anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2015, 2016 e 2017 manteve a maior parte do período em estado normal, no entanto em 2014
esteve 47,9% em estado de atenção e 3,3% em estado de alerta, já até abril de 2018 está 100%
em estado normal. Disse que a estação Desemboque encontra-se em estado de atenção e desde
2015 não apresentou ocorrência de restrição de uso. Apresentou a estação Fazenda Letreiro,
localizada na Unidade de Planejamento PN2, nas coordenadas geográficas latitude
18°59’17,88”S e longitude 48°11’25,08”W, encontra-se na calha do rio Uberabinha e possui
aproximadamente, 777 Km² de área de drenagem. Exibiu o percentual de dados nas categorias de
oferta hídrica, que entre os anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 manteve a
maior parte do período em estado normal, no entanto em 2014 esteve 42,2% em estado de
atenção, 13,2% em estado de alerta e 3,6% em estado de restrição, sendo que até abril de 2018
está 100% em estado normal. Falou que a estação Fazenda Letreiro não apresentou ocorrência de
restrição de uso. Apresentou a estação Ituiutaba, localizada na Unidade de Planejamento PN3,
nas coordenadas geográficas latitude 18°56’26,88”S e longitude 49°26’58,92”W, encontra-se na
calha do rio Tijuco, possuindo aproximadamente, 6.310 Km² de área de drenagem. Falou que
entre os anos de 2009 até abril de 2018 manteve percentual de oferta hídrica acima da média,
enquadrando-se em estado normal e não apresentou ocorrência de restrição de uso desde início
de monitoramento em 2015. Apresentou a estação Ponte São Domingos, localizada na Unidade
de Planejamento PN3, nas coordenadas geográficas latitude 19°12’29,16”S e longitude
50°39’46,08”W, encontra-se na calha do rio São Domingos e sua área de drenagem possui
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aproximadamente 3.520 Km². Falou que entre os anos de 2009 até fevereiro de 2018 manteve
percentual de oferta hídrica de 100%, enquadrando-se em estado normal. O senhor Breno
Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) convidou o Diretor Presidente da Agência
Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – Adasa, senhor Paulo
Sérgio Bretas de Almeida Salles para proferir apresentação sobre “A situação hidrológica da
bacia hidrográfica do rio Paranaíba no Distrito Federal”. O senhor Paulo Salles (Adasa) iniciou
sua apresentação exibindo a mapa hidrográfico do Distrito Federal. Informou que o nome do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá está sendo alterado para Comitê da Bacia
Hidrográfica dos Afluentes do Rio Paranaíba no Distrito Federal, em função de outras bacias,
além do Paranoá, também pertencerem a área de atuação do Comitê. Falou que a rede de
monitoramento da Adasa possui 57 estações de águas superficiais e 42 estações de águas
subterrâneas, dispondo de 16 estações telemétricas. Pontuou que a Adasa possui o Sistema de
Informações sobre Recursos Hídricos do DF, que oferece informações sobre os níveis atuais e
históricos dos reservatórios, chuva acumulada em barragens, monitoramento da barragem dos
rios Descoberto e Santa Maria. Apresentou o comparativo da precipitação no ano hidrológico
2017 e 2018, com a média histórica de 1979 a 2017, sendo observado que alguns pontos da bacia
esteve abaixo da média histórica, na localidade da bacia do rio Preto atingiu percentual de 100%
a 110%. Mostrou a análise comparativa de valores mensais de chuva no reservatório do
Descoberto e do Santa Maria nos anos de 2017 e 2018, com base no período de 1987 a 2018,
sendo possível observar que nos meses de junho e julho não ocorreram chuvas. Passou para o
grau de comprometimento das vazões mínimas remanescente de 2009 a 2016, do 1º ao 4º
trimestre, em que foi realizado um trabalho de zoneamento ecológico-econômico do Distrito
Federal, sendo realizada a análise da vazão de referência histórica das áreas, com base nos
Planos Estaduais de Recursos Hídricos e vazão observada dentro da medição, que é a média das
vazões mínimas dentro de um período, nas 41 Unidades Hidrográficas que dividem o território,
sendo possível observar que a área urbana está concentrada em uma área que não é favorável em
disponibilidade de água. Referente ao enquadramento e qualidade da água, apresentou mapa com
detalhamento das classes dos rios do DF, sendo que grande parte dos corpos hídricos estão
enquadrados na classe dois. Exibiu mapa com rede de monitoramento de qualidade de 2018,
sendo a análise dos corpos hídricos realizada trimestralmente, 56 pontos lóticos, 18 lênticos, 11 a
montante e à jusante do lançamento das estações de tratamento de esgoto – ETEs. Ressaltou que
em 2016 o DF passou por uma crise hídrica que perdura atualmente e que levou a Adasa a
desenvolver uma série de medidas e parâmetros regulatórios, a fim de ordenar esforços da
população, do governo, usuários e todos envolvidos na bacia para enfrentar a falta d’água. Disse
que foi desenvolvido um sistema de alerta, atenção e restrição, baseado no volume útil do
reservatório do Descoberto e de Santa Maria, em que iniciou nas medidas restritivas, por meio da
educação ambiental, realizando um trabalho de divulgação da situação dos reservatórios e
posteriormente ao estado de restrição de usos dos reservatórios. Esclareceu que este período de
crise proporcionou um grande aprendizado para Adasa que aprendeu a lidar com a ausência
d’água. Disse que durante este período de crise houve a introdução de dois corpos hídricos para o
abastecimento humano, sendo realizada captação no lago Paranoá e no Ribeirão Bananal, a fim
de desafogar os reservatórios do Descoberto e Santa Maria. Apresentou tabela que dispõe dos
impactos da gestão da demanda de água nos volumes observados no reservatório do Descoberto
desde o início do racionamento que ocorreu em janeiro de 2017. Apresentou como seria o
comportamento do reservatório se não fossem adotadas as medidas de restrição de captação para
a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb e uma terceira abordagem,
que considerou além das restrições impostas à Caesb as restrições impostas aos irrigantes da
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bacia. Esclareceu que se não tivesse restringido as vazões a serem captadas pela Caesb e pelo
setor de irrigação, o reservatório do Descoberto poderia ficar sem água por até seis meses, sendo
que a contribuição da Caesb e dos irrigantes foram proporcionais ao que representam em termos
de captação na bacia, respectivamente 63% e 37% do volume total que foi acumulado a mais no
reservatório em razão das restrições adotadas. Apresentou os pontos de monitoramento
realizados nos afluentes do reservatório do Descoberto e a média mensal de vazão desses
afluentes. Observou que em janeiro de 2016 a vazão estava acima da média, porém, a partir de
fevereiro de 2016, 2017 até julho de 2018 estava abaixo da média histórica. Exibiu os pontos de
monitoramento realizados nos afluentes do reservatório de Santa Maria e a média mensal de
vazão desses afluentes, sendo que no início de 2016 estava acima da média histórica, no entanto,
a partir de fevereiro de 2016, 2017 até julho de 2018 a vazão estava abaixo da média histórica.
Disse que a disponibilidade hídrica do DF é baixa, levando a melhoria de gestão, infraestrutura
de monitoramento e fiscalização, tendo como pontos fracos: crescimento populacional que leva a
alto consumo de água, ocupação desordenada do solo, poluição e mudanças climáticas e como
pontos fortes: mobilização da população, experiência adquirida, obras, ações regulatórias e
cooperação local, regional e internacional. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do
CBH Paranaíba) convidou o Superintendente de Operações e Eventos Críticos da Agência
Nacional de Águas, senhor Joaquim Gondim para proferir apresentação sobre “A situação
hidrológica da bacia hidrográfica do rio Paranaíba”. O senhor Joaquim Gondim (ANA) iniciou
apresentando as principais bacias hidrográficas que geram energia elétrica do país por região.
Disse que na Região Nordeste está localizado a bacia do rio São Francisco, na Região Norte
estão localizadas as bacias dos rios Tocantins e Amazonas, na Região Sudeste e Centro-Oeste
estão localizadas as bacias dos rios Paranaíba, Grande, Paranapanema, Tietê e Paraná e na
Região Sul os rios Iguaçu, Uruguai e Jacuí. Explicou que a bacia do rio Paranaíba corresponde a
38,5% de energia armazenada da bacia do rio Paraná. Esclareceu que existem dois tipos de
reservatórios, um com variação durante o ano, chamado reservatório de regularização, ou seja,
armazenam água durante o período chuvoso, sendo utilizados em períodos secos e reservatórios
a fio d’água, que são mantidos constantes o ano todo e praticamente toda vazão que chega é
liberada. Apresentou um mapa com os principais reservatórios de regularização no país,
observando que grande parte desses reservatórios estão concentrados nas regiões Sudeste,
Centro-Oeste e parte do Sul, sendo nessas regiões onde se tem a maior capacidade de geração de
energia elétrica de regularização. Exibiu gráficos com o volume útil equivalente armazenado nas
bacias dos rios Tocantins, São Francisco, Paraná, Paranaíba e Grande, nos últimos dez anos.
Esclareceu que em 2018 a bacia do rio Grande sofreu a maior queda na capacidade de
acumulação da bacia, estando apenas com 29,38% de armazenamento. Explicou que este cenário
corresponde ao desbalanço do sistema na bacia, visto que os reservatórios estão desbalanceados
em relação a sua capacidade de acumulação. Disse que os reservatórios das regiões Sudeste e
Centro-Oeste correspondem a 32% do Sistema Nacional e os reservatórios da bacia do rio
Paranaíba correspondem a 38,44% do subsistema das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Explicou
que esses sistemas formados pelas bacias dos rios Paranaíba, Grande e Paraná operam de
maneira conjunta formando a grande operação do sistema Paraná, gerando variáveis relacionadas
ao deplecionamento dos rios. Informou que além da complexidade de manter os níveis dos
reservatórios para geração de energia elétrica, é necessário manter os níveis para garantir a
navegação na Hidrovia Tietê-Paraná, localizada nas bacias dos rios Paranaíba, Tietê e Paraná,
que é uma das principais hidrovias do país. Disse a ANA realiza cerca de 5 (cinco) reuniões
anualmente entre os diversos atores da hidrovia para discutir como se dará a operação da
hidrovia nos próximos períodos, a fim de garantir o calado e nível adequado para o transporte
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aquaviário. Falou sobre a segurança hídrica, que é de assegurar o acesso sustentável à água de
qualidade, em quantidade adequada à manutenção dos meios de vida, do bem-estar humano e do
desenvolvimento socioeconômico, garantir proteção contra a poluição hídrica e desastres
relacionados à água além de preservar os ecossistemas em um clima de paz e estabilidade
política. Informou que a ANA está elaborando o Plano Nacional de Segurança Hídrica em
diálogo com Comitês de Bacias Hidrográficas, Órgãos Gestores, entre outros, para construção
deste Plano. Explicou que para prevenção da segurança hídrica a ANA está criando um conjunto
de soluções, que engloba infraestrutura, medidas de gestão e resposta, sendo que entre medidas
de gestão a Agência está desenvolvendo um projeto que inicialmente distribuiu em todos os
estados da federação Sala de Situação, além de monitorar diversas bacias pela Sala de Crise, que
já contemplam as bacias dos rios São Francisco, Tocantins, Madeira, Paraíba do Sul, reservatório
do nordeste, Hidrovia Tietê-Paraná, entre outros. Esclareceu que as Salas de Crise proporcionam
um acompanhamento frequente da situação das bacias, podendo ser semanalmente ou
mensalmente, visto que estas reuniões podem acontecer presencialmente e por videoconferência.
Disse para implementação da Sala de Situação em alguns Comitês, foram criados Câmaras
Técnicas, como por exemplo o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul, sendo que o
apoio da ANA dá-se na coordenação da administração da reunião que é feita de forma presencial
e virtual, em que a Agência cria o link de acesso, dispondo de equipamentos que permitem a
conexão de várias pessoas simultaneamente para participar da reunião. Esclareceu que qualquer
pessoa é capaz de conectar, com o comando de visualizar, ouvir e pronunciar, do qual a conexão
pode ser feita até por um aparelho celular. Disse que as reuniões são gravadas e disponíveis no
site da ANA, o que levou a diminuição de conflitos nessas bacias. Convidou o Comitê a
participar da Sala de Situação, a fim de entrar no dia-a-dia da gestão de recursos hídricos. O
senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) agradeceu a apresentação dos
representantes dos Órgãos Gestores. Disse que é uma grande oportunidade de conhecer sobre o
trabalho de monitoramento que é realizado pelos órgãos, além de mostrar sobre a importância de
ter uma concepção clara do que o Comitê espera na implementação do Sistema de Informação.
Falou que o Comitê deve traçar mecanismos de informação para que consiga fazer um
planejamento de gestão na bacia, criar mecanismos de monitoramento, transparência nas
informações, a fim de auxiliar os órgãos gestores na produção de seus processos, além de evitar
que chegue a eventual restrição de uso, sem que os setores envolvidos estejam preparados.
Convidou os representantes dos Órgãos Gestores para compor a mesa e de deu início aos
debates. O senhor Antônio Eustáquio (Sociedade Civil) pontuou que em todas as reuniões em
que participa, quando há discussões sobre a crise hídrica está sempre associado a falta de chuvas,
no entanto, não está sendo realizada conexão entre floresta/água. Disse que foi comentado sobre
ocupação desordenada, porém, não se falou sobre desmatamento. Colocou que as estradas rurais
são responsáveis por 72% da morte de copos d’água, porém, continua do mesmo jeito. Falou que
é fundamental um pacto das águas e que na bacia do rio Paracatu está sendo proposto. Disse
ainda, que em agosto deste ano em alguns trechos o rio já está seco. O senhor Avay Miranda
Júnior (Usuários) disse que para mudar este cenário crítico da falta de água é necessário inserir
um tema forte nas discussões, que é a destinação das águas pluviais urbanas, sendo necessário
buscar mecanismos de como minimizar o impacto do escoamento superficial dessas águas. Falou
sobre a necessidade de promover o infiltramento das águas pluviais contando com a contribuição
dos municípios, para que se responsabilizem por sua água. O senhor Renato Constâncio
(Usuários) parabenizou a todos pelas apresentações. Disse que participa de algumas reuniões
realizadas nas Salas de Situação da ANA, representando a Cemig – Geração e Transmissão S/A,
sendo de bastante importância para o setor hidroelétrico, que sentiu grandes dificuldades no
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início da crise, no entanto, a partir das reuniões foi possível perceber as melhorias na gestão de
recursos hídricos. Informou que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas criou o
Grupo Gestor de Vazão do Alto Rio das Velhas – Convazão, para discutir com Igam e usuários
da bacia melhorias para a bacia e garantia do abastecimento público. O senhor Henrique Costa
(Sociedade Civil) disse que diante a crise quem vem sendo vivenciada pelo DF está havendo
monitoramento, registrando dados, administrando, no entanto, perguntou ao senhor Paulo Salles
(Adasa) o que está sendo executado para reverter a situação da crise hídrica no DF. Disse que
participou de uma Audiência Pública em Brasília, em que o Secretário de Meio Ambiente citou
algumas medidas que devem ser tomadas e dentre as medidas estava a prática de conservação do
solo, questionou o senhor Paulo Salles se esta prática está sendo adotada pelo DF. Perguntou
ainda, quanto foi investido para recuperação do lago Paranoá. Perguntou ao senhor Jorge
Gondim (ANA) quais medidas adotadas pela ANA para incentivar a adoção da prática de
conservação de solo e para despertar a importância de um programa nacional de conservação de
solo. O senhor Paulo Salles (Adasa) respondeu que a falta d’água prejudica a todos e que todas
as medidas tomadas pela Adasa são no sentindo de preservar a água, para que tenha
disponibilidade hídrica, mesmo que seja em menor quantidade. Disse que está buscando soluções
a longo prazo com o objetivo de mudar a cultura do uso da água, sendo que atualmente a
temática deve estar nas discussões prioritárias de qualquer política pública, uma vez que água
não é somente um problema ambiental, mas um problema social, econômico, de saúde,
institucional e político. Falou que as medidas de conservação do solo vêm sendo praticadas com
maior frequência, como por exemplo, o combate a grilagem e uso desordenado da terra.
Esclareceu que Programa Produtor de Água desenvolvido pela ANA para incentivar que o
produtor rural invista em ações de preservação de água têm sido aplicado. Disse que um dos
objetivos é corrigir a estradas rurais e atividades que geram erosão, ao fazer isso gera benefícios
aos produtores rurais do Descoberto. Referente o lago Paranoá disse que após poluição na década
de setenta, a Caesb fez um grande investimento nas duas estações de tratamento do lago,
melhorando a sua situação. O senhor Jorge Gondim (ANA) respondeu que a Agência é indutora
de projetos pilotos e no campo da conservação de solo a ANA tem realizado ações essências em
relação as estradas rurais, em que buscou-se uma tecnologia de estradas seguindo curva de nível
e a construção de barragens de retenção, além do Pagamento por Serviço Ambiental, que é
disponibilizado recurso financeiro aos produtores rurais, objetivando realizar ações de
conservação de água. O senhor João Climaco (Sociedade Civil) disse que fomentar discussões
sobre a situação da bacia do rio Paranaíba no início de uma gestão é primordial para que os
novos membros tenham conhecimento das dificuldades que deverão ser enfrentadas e resolvidas.
Falou que durante a apresentação do senhor Diogo Lourenço Segatti (Secima) foi mencionado
um fato, que levantou sua preocupação em relação a cobrança, que é outorga na transposição de
rios. Pontuou que a Deliberação do CBH Paranaíba nº 61/2016 que dispõem de mecanismos e
valores de cobrança pelo uso de recursos hídricos não prevê este fato. Questionou se talvez seria
o momento do Comitê revisar a referida deliberação, contemplando a transposição de bacias.
Falou que as águas que estão sendo transpostas a nível macro são subcobradas, a fim de gerar
riqueza para poucos. Falou que a apresentação do senhor Jorge Gondim (ANA) mostrou um
cenário muito importante que é a segurança hídrica, contudo, ficou com dúvidas em relação a
situação da Hidrovia Tietê-Paraná, que afeta a relação econômica da bacia, sendo um assunto de
grande importância para a Sociedade Civil. Disse que no DF foi construído o Comitê do Fórum
Alternativo Mundial da Água - FAMA-DF, em que o Fonasc atua como membro. Comentou que
a Assembleia Legislativa do DF realizou um seminário, sendo aberto espaço para que o FAMA
apresentasse documento sobre a visão da Sociedade Civil em relação ao racionamento de água
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do DF, disponibilizou este documento ao CBH Paranaíba e solicitou que o mesmo entre nos
anais desta Plenária. O senhor Marcos Correntino (Sociedade Civil) falou que é um absurdo
utilizar água potável para lavar automóveis, calçadas, entre outros. Disse que Comitê deve
trabalhar entre os setores o reúso de água como condicionante para receber outorga, visto que a
demanda está aumentando. Perguntou ao senhor Heitor Soares Moreira (Igam) qual o período e
fatores foram utilizados para chegar aos índices das vazões mínimas, visto que existem vários
fatores como, clima, uso do solo, vegetação e etc, e se foi verificado o que está levando a
diminuição da vazão e se poderia ser feito recarga induzida. Perguntou para o senhor Joaquim
Gondim (ANA) como está a interação entre energia hidráulica e energia solar. O senhor Heitor
Soares Moreira (Igam) respondeu que para análise da vazão foram utilizados dados de 2009 a
2018, visto que 2009 foi o último ano com chuvas conforme esperado, sendo realizado
comparativo se a quantidade de chuva aumentou ou diminuiu. Concordou que vários fatores
influenciam a vazão mínima, porém, foi utilizado apenas o fator chuva, por considerar que no
clico hidrológico o dado de entrada é o da chuva, sendo que caso tenha menos chuva os outros
fatores tendem a ser menor, no entanto, esclareceu que caso as chuvas ocorram na média não é
uma garantia de ter água, uma vez que o solo pode perder seu papel de regularizador de vazão e
fornecer água em um período mais crítico. Falou que em relação aos outros fatores, deve-se
avaliar cada caso em relação as regiões. Disse que a apresentação foi feita com uma visão geral
da bacia, a fim de apresentar que nos últimos anos foi identificado uma vazão menor. O senhor
Joaquim Gondim (ANA) respondeu que a introdução de novas fontes de energia são essenciais.
Disse que o rio São Francisco já foi a fonte principal de geração de energia para a região
Nordeste, no entanto, com a entrada nos últimos dez anos de energia eólica, a geração de energia
elétrica proveniente das usinas hidroelétricas caíram de um patamar de vazão de 1300 m³/s para
600 m³/s, sendo que esta diferença na vazão foi compensada pela entrada das usinas eólicas,
contribuindo para que os reservatórios na bacia do rio São Francisco não secassem. Falou que a
política de agregar reservatórios com novas fontes como solar e eólica, fez com que a matriz
tenha se renovado, permitindo que os reservatórios não entrem em crise, no entanto, esclareceu a
necessidade de reservatórios para outros usos, como por exemplo, abastecimento público. O
senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) parabenizou a apresentação dos órgãos gestores.
Em relação a apresentação do senhor Heitor Soares Moreira (Igam) pontuou que quando se fala
em hidrogramas ecológicos, deve-se tomar cuidado nas vazões que são colocadas, visto que não
entrou-se nas funções e processos ecológicos e sociais que a ciência trabalha. Disse que o
Comitê deve fomentar estas discussões, devendo ser baseadas em análises técnicas. Destacou na
apresentação do senhor Paulo Salles (Adasa) sobre a necessidade de adaptação, modelagens e
planejamento deste Comitê, devendo pensar em estudos, para obter um diagnóstico e realizar
ações na bacia. Falou sobre a necessidade de os Comitês comporem o Fórum Brasileiro de
Mudanças Climáticas para fomentar as discussões. O senhor Ricardo Minoti (Sociedade Civil)
disse que todas as informações que foram apresentadas contribuíram muito para o atual cenário
que está sendo vivenciado. Disse que compõe o grupo de revitalização de bacias hidrográficas do
Ministério do Meio Ambiente em que iniciou o Programa Nacional de Revitalização de Bacias
Hidrográficas. Esclareceu que nesse segundo semestre serão realizadas reuniões com os Comitês
de Bacias Hidrográficas. Item 6. Apresentação “Percentual de renovação do Plenário do
CBH Paranaíba, gestão 2018 – 2022”. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH
Paranaíba) convidou a Coordenadora de Integração da ABHA Gestão de Águas, senhora
Cynthia Guerra para proferir apresentação. A senhora Cynthia Guerra (ABHA) iniciou sua
apresentação colocando que o Plenário do CBH Paranaíba é composto por quarenta e cinco
instituições e seus respectivos suplentes, totalizando noventa instituições, divididas em três
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segmentos, Poder Público, Sociedade Civil e Usuários. Disse que o Processo Eleitoral para
renovação dos membros do CBH Paranaíba obteve aproximadamente 350 inscrições, sendo 40
municípios inscritos, que representam em termos de população 4 milhões de habitantes e
correspondem 45% da população da bacia do rio Paranaíba. Disse que o Processo Eleitoral
resultou em uma renovação significativa do Plenário do Comitê. Apresentou o percentual de
renovação do plenário do CBH Paranaíba por segmento, sendo 31% Poder Público, 29%
Sociedade Civil e 40% Usuários. Disse que a renovação de instituições foi de 37% e 49% de
representantes. Informou que os setores que obtiverem o maior índice de renovação foram: Poder
Público Municipal com 78% de prefeituras e 85% de representante, Irrigação e Uso
Agropecuário com 70% de instituições e 60% de representantes e Hidroeletricidade com 60% de
representantes. Colocou que em virtude da renovação tão significativa, foi identificada a
necessidade de conhecer o perfil dos novos membros em relação a Política e o Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definiu-se pela aplicação de um questionário aos
membros do Comitê para fazer o diagnóstico deste perfil. Que irá possibilitar a definição de um
Programa de Capacitação com base nas necessidades do Comitê. Informou que o questionário
será aplicado aos membros titulares e suplentes, por meio da plataforma Google forms, é
composto por 28 questões, sendo 25 questões objetivas e 3 questões discursivas. Para garantir a
eficiência da pesquisa o objetivo é que 60% dos membros respondam ao questionário. Informou
que a Secretaria Executiva irá encaminhar um e-mail com link de acesso a avaliação e o período
para responder será entre os dias 15 e 30 de agosto. O senhor Breno Esteves Lasmar
(Presidente do CBH Paranaíba) parabenizou a senhora Cynthia Guerra (ABHA) pela
apresentação. Disse que a avaliação é primordial para analisar as necessidades reais de cada um,
traduzindo na elaboração de um Programa de Capacitação direcionado que irá propiciar aos
membros do Comitê que cumpram suas atribuições de forma mais eficiente. Item 7. Informes
dos membros do CBH Paranaíba. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH
Paranaíba) informou que para as próximas reuniões plenárias não será disponibilizado material
impresso por motivos de sustentabilidade e economia, no entanto, o membro que tenha interesse
em receber o material impresso deverá solicitar com antecedência a Secretaria Executiva.
Informou que no dia 21 de agosto, durante a realização do XX Encontro Nacional de Comitês de
Bacias Hidrográficas – Encob, que acontecerá em Florianópolis – SC, haverá Reunião Conjunta
da Diretoria do CBH Paranaíba com a Câmara Técnica de Integração com o intuito de trabalhar
as diretrizes de integração. Disse que a recomposição da Câmara Técnica de Planejamento
Institucional irá ocorrer no mês setembro. Informou que a ABHA está providenciando Edital
para contratação de empresa para elaborar o Plano de Comunicação do CBH Paranaíba e que na
elaboração do Plano de Comunicação serão traçadas as diretrizes e os princípios de comunicação
que o Comitê irá adotar, para que se tenha um Plano que atenda com melhor qualidade as
necessidades de comunicação do Comitê. Falou que este trabalho foi iniciado e conta com o
apoio da Assessoria de Comunicação que atende a ABHA e o CBH Paranaíba. Informou que a
senhora Regina Fittipaldi (Sociedade Civil) presenteou o Comitê com alguns livros para
distribuição. Agradeceu pelos livros e realizou o sorteio dos exemplares. O senhor Gustavo
Malacco (Sociedade Civil) disse que na última reunião Plenária não houve tempo hábil para
apresentação do Relatório da Auditoria da ANA referente aos procedimentos do financeiro e
perguntou se será pautado na próxima reunião. Perguntou qual previsão de data para realização
da reunião da CTPI. Falou que achou interessante a discussão da alocação negociada e sugeriu
que posteriormente seja aberto espaço para apresentação mais específica para conhecer as
iniciativas, a fim de diminuir os conflitos e procurar soluções. Referente ao Edital para
contratação de empresa de comunicação, sugeriu que se houver tempo hábil que o mesmo seja
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apreciado pela CTPI, a fim de contribuir no Edital, sendo apenas uma consulta informal. O
senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) respondeu que o Relatório da
Auditoria será pautado na próxima reunião Plenária. Disse que a CTPI ainda não tem data fixa,
provavelmente será realizada na 2ª quinzena de setembro. Referente ao Plano de Comunicação
disse que inicialmente foi apresentado apenas os conteúdos que devem conter em um Plano,
porém, não há uma referência maior em relação ao mesmo e assim que possível as diretrizes
serão apresentadas. O senhor João Climaco (Sociedade Civil) falou que durante uma reunião da
CTPI foi realizado avaliação sobre a comunicação do Comitê e foram discutidas várias diretrizes
que devem compor o TDR e solicitou que este trabalho da Câmara seja contemplado. O senhor
Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) respondeu que neste primeiro
momento será contratado empresa para dar continuidade as atividades do Comitê, já sendo
contemplado as propostas da Câmara no Edital. Disse que posteriormente será encaminhado para
apreciação da CTPI o Plano de Comunicação para o Comitê, que envolve aspectos maiores. O
senhor João Climaco (Sociedade Civil) sugeriu que seja criado a Câmara Técnica de
Instrumentos de Gestão a fim de discutir questões relacionadas aos instrumentos da gestão de
recursos hídricos em uma Câmara específica. Disse que a Reunião entre Diretoria e CTI que
acontecerá durante realização do XX Encob deveria acontecer no âmbito do Plenário do CBH
Paranaíba, por ser tratar de estratégias para gestão do Comitê, sendo de grande importância.
Solicitou ao Presidente do CBH Paranaíba que considere sua preocupação, uma vez que agenda
fora do Comitê, não irá enriquecer a formulação de estratégias. Informou ainda, que está
protocolando junto a Diretoria do CBH Paranaíba e ao Coordenador da Comissão Eleitoral,
notificação extrajudicial quanto a necessidade de transparência em relação a documentação
apresentada durante a Assembleia de Posse que referia-se a um recurso contra a eleição da
instituição Fonasc. Disse que a Notificação tem por objetivo solicitar o envio da documentação,
tendo em vista que o Fonasc é uma entidade extremamente séria, com atuação muito competente
no DF. Falou que está sendo vitimado por uma situação constante de desqualificação e ofensas
aos seus diretores e solicitou apoio do Presidente para que o documento requerido seja
disponibilizado. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) fez um
esclarecimento que a reunião que será realizada entre Diretoria e CTI não visa extrapolar a
instância adequada que é a colegiada, porém, alguns assuntos que serão discutidos, devem ser
tratados com os órgãos gestores, e considerando que todos estariam pressentes no evento, foi
aproveitada a oportunidade. Disse que em outra oportunidade as temáticas serão tratadas no
âmbito da CTI, CTPI e Plenária. O senhor Wilson Akira Shimizu (Sociedade Civil) disse que
em julho do ano passado foi realizado pela Universidade Federal de Uberlândia o Workshop
Internacional Sobre Planejamento de Bacias Hidrográficas e em dezembro do ano passado o
Seminário sobre Diálogos do SINGREH, e partir desses eventos foram colhidas contribuições
dos palestrantes para elaboração do e-book “Diálogos – A Legislação do Sistema Nacional de
Recursos Hídricos, Possíveis Avanços e Recuos”. Solicitou apoio de todos na divulgação do Ebook, que deve ser feito através do link para que possa ser avaliado a quantidade de acessos.
Informou que o link já foi disponibilizado pela Secretaria Executiva. O senhor Breno Esteves
Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) parabenizou o senhor Wilson Akira Shimizu pelo Ebook. Falou que é uma iniciativa muito interessantes e que já realizou o download pelo link e
está fazendo a leitura. Item 8. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o senhor Breno
Esteves Lasmar, Presidente do CBH Paranaíba, encerrou a reunião. Eu, Fábio Isaías Bakker,
lavrei essa ata que segue assinada por mim e pelo Presidente do Comitê. O áudio com o inteiro
teor da reunião encontra-se arquivado com a Secretaria Executiva do Comitê e pode ser
disponibilizado aos interessados.
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Fábio Bakker Isaías
Secretário do CBH Paranaíba

Breno Esteves Lasmar
Presidente do CBH Paranaíba
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Anexo I
Lista de Presença (Titulares e Suplentes)
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Nº
1
2
3

4

5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Entidade
Ministério do Meio Ambiente - MMA
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA
Secretaria de Meio Ambiente, Recursos
Hídricos, Infraestrutura, Cidades e
Assuntos Metropolitanos - Secima
Secretaria de Meio Ambiente, Recursos
Hídricos, Infraestrutura, Cidades e
Assuntos Metropolitanos - Secima
Instituto Mineiro de Gestão das Águas IGAM
Agência Reguladora de Águas e
Saneamento do Distrito Federal ADASA
Agência Reguladora de Águas e
Saneamento do Distrito Federal ADASA
Prefeitura Municipal de Goiânia
Prefeitura Municipal de Cristalina
Prefeitura Municipal de Aparecida do
Rio Doce
Prefeitura Municipal de Araguari
Associação Amigos das Águas
Associação Movimento Águas do Rio Amar
Associação para Gestão Socioambiental
do Triângulo Mineiro - Angá
Ambiente e Educação Interativa - Amedi
Movimento Verde de Paracatu – Mover
Instituto Oca do Sol

Representante
Leonardo Julian R. Klosovsk
Rodrigo Batista de Paula
Paulo Humberto Guimarães Araújo

Gustavo Henrique Soares

Breno Esteves Lasmar
Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles

Rafael Machado Mello

Gabriel Tenaglia Carneiro
Bruno Vicente Marques
Marcos Clodoaldo Morais Garcia
Bruno Gonçalves dos Santos
Ivan Bispo
Claudio Costa Barbosa
Gustavo Bernardino Malacco da Silva
Nilo André Bernardi Filho
Antônio Eustáquio Vieira
João Clímaco Soares de Mendonça

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Fórum Nacional da Sociedade Civil na
Gestão de Bacias Hidrográficas - Fonasc
Universidade Holística Internacional da
Paz - Unipaz
Associação Brasileira de Recursos
Hídricos - ABRH
Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental - ABES
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB
Subseção de Uberaba
Universidade Federal de Uberlândia UFU
Fundação Universidade de Brasília UNB
Faculdades Integradas de Paranaíba
Saneamento de Goiás S.A.
Saneamento de Goiás S.A.
Departamento Municipal de Água e
Esgoto de Uberlândia - DMAE
Companhia de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal - CAESB
Companhia de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal - CAESB
Federação da Agricultura e Pecuária do
Distrito Federal - FAPE
Federação das Indústrias do Estado de
Goiás - FIEG
Copebras Indústria Ltda – Ouvidor
Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - FIEMG
Serra do Falcão Energia S.A
CEMIG – Geração e Transmissão S/A
Furnas Centrais Elétricas S/A
Caramuru Alimentos S/A
Caramuru Alimentos S/A
Associação das Empresas Mineradoras
das Águas Termais de Goiás - AMAT
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Nº
1
2
3
4
5

Entidade
ABHA
ABHA
ABHA
ABHA
ABHA

Cristiandrea Ciciliato
Regina Stella Quintas Fittipaldi
Marcos Antônio Correntino da Cunha
Henrique Luiz de Araújo Costa
Dalton Nunes Gonçalves Júnior
Wilson Akira Shimizu
Ricardo Tezini Minoti
Alex Ribeiro Campagnoli
Mário Cézar Guerino
Paulo Henrique de Almeida
Luiz Humberto de Freitas Souza
Fábio Bakker Isaías
Carlo Renan Caceres de Brites
Avay Miranda Júnior
Elaine Lopes Noronha Farinelli
José Moreira da Costa
Deivid Lucas de Oliveira
Pablo Henrique Salgado
Renato Júnio Constâncio
Luiz Fernando Alves da Silva
Alexandre Spegiorin de Almeida
Renato Gomes Pereira
Wilson de Azevedo Filho

Anexo II
Outras Presenças
Representante
Adriana Maria da Silva
Cynthia Guerra
Janaina Gonçalves
Nádia Mariany Guimarães
Polyanna Duarte

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
672

ABHA
ANA
ANA
ANA
Franco Propaganda
IGAM
Secima
Secima
Secima
Secima

Sergio Leal
Joaquim Gondim
José Aguiar de Lima Júnior
Márcio Freitas
Nara Núbia Santos
Heitor Soares Moreira
Diogo Lourenço Segatti
Fabrício C. A. Silva
Gabrielle M. Alves
João Ricardo Raiser

