
 

    

Ofício nº 196/2020-DIR/ANEEL 
Brasília, 27 de julho de 2020. 

 
 
 
A Sua Excelência o Senhor  
Deputado Cauê Macris 
Presidente 
Assembleia Legislativa de São Paulo 
São Paulo – SP 
 
 
Assunto: Moção n. 177/2019, editada pela Assembleia Legislativa de São Paulo acerca da vazão da 
UHE Jurumirim. 
Processo nº: 48500.004493/2006-10 
 
 

Senhor Presidente,  
 
 
1. Em atenção ao Ofício SGP nº 285/2020 e à Moção nº 177/2019, da Assembléia Legislativa 
do Estado de São Paulo, em que se solicita “a fiscalização da Represa Jurumirim e a indicação de 
providências acauteladoras e reparadoras para os prejuízos ambientais e sociais advindos da vazão de 
suas águas”, nos manifestamos a seguir: 
 
2. A Cláusula Sexta do Contrato de Concessão nº 76/1999, assim dispõe sobre os encargos da 
concessionária para a defluência do reservatório da Usina Hidrelétrica de Jurumirim. 

 
CLÁUSULA SEXTA – ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA E CONDIÇÕES DE EXPLORAÇÃO DOS 
APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS.  
... 
VIII. observar o acordo operativo de 1973, firmado com a Companhia Luz e Força Santa Cruz, no 
sentido de garantir vazão defluente mínima, na UHE Jurumirim, de 147 m3/s; 

 

3. Em condições pluviométricas normais, essa Cláusula é plenamente atendida. A Cláusula foi 
prevista para preservar as condições de geração da usina de jusante, sendo a finalidade de interesse do 
setor elétrico. 
 
4. Contudo, em face do atual cenário pluviométrico e climático, tal restrição, em algumas 
oportunidades, teve que ser violada. Tal situação decorreu no âmbito das competências da Agência 
Nacional de Águas – ANA, nos termos do art. 4º da Lei nº 9.984/2000: 
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Art. 4° A atuação da ANA obedecerá aos fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da 
Política Nacional de Recursos Hídricos e será desenvolvida em articulação com órgãos e 
entidades públicas e privadas integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, cabendo-lhe 
 I – supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do cumprimento da 
legislação federal pertinente aos recursos hídricos; 
 II – disciplinar, em caráter normativo, a implementação, a operacionalização, o controle e 
a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos; 
 III – (VETADO) 
 IV – outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos hídricos em 
corpos de água de domínio da União, observado o disposto nos arts. 5o, 6o, 7o e 8o; 
 V - fiscalizar os usos de recursos hídricos nos corpos de água de domínio da União; 
 VI - elaborar estudos técnicos para subsidiar a definição, pelo Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos, dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da 
União, com base nos mecanismos e quantitativos sugeridos pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, 
na forma do inciso VI do art. 38 da Lei no 9.433, de 1997; 
 VII – estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a criação de Comitês de Bacia 
Hidrográfica; 
VIII – implementar, em articulação com os Comitês de Bacia Hidrográfica, a cobrança pelo uso 
de recursos hídricos de domínio da União; 
 IX – arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intermédio da cobrança pelo uso 
de recursos hídricos de domínio da União, na forma do disposto no art. 22 da Lei no 9.433, de 
1997; 
X – planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de secas e 
inundações, no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em 
articulação com o órgão central do Sistema Nacional de Defesa Civil, em apoio aos Estados e 
Municípios; 
 XI - promover a elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros 
da União em obras e serviços de regularização de cursos de água, de alocação e distribuição de 
água, e de controle da poluição hídrica, em consonância com o estabelecido nos planos de 
recursos hídricos; 
 XII – definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes públicos e 
privados, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, conforme estabelecido nos 
planos de recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas; 
XIII - promover a coordenação das atividades desenvolvidas no âmbito da rede 
hidrometeorológica nacional, em articulação com órgãos e entidades públicas ou privadas que 
a integram, ou que dela sejam usuárias; 
 XIV - organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos 
Hídricos; 
 XV - estimular a pesquisa e a capacitação de recursos humanos para a gestão de recursos 
hídricos; 
 XVI - prestar apoio aos Estados na criação de órgãos gestores de recursos hídricos; 
 XVII – propor ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos o estabelecimento de incentivos, 
inclusive financeiros, à conservação qualitativa e quantitativa de recursos hídricos. 
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 XVIII - participar da elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e supervisionar a 
sua implementação.  (Vide Medida Provisória nº 2.049-21, de 2000)   (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.216-37, de 2001) 
 XIX - regular e fiscalizar, quando envolverem corpos d'água de domínio da União, a 
prestação dos serviços públicos de irrigação, se em regime de concessão, e adução de água 
bruta, cabendo-lhe, inclusive, a disciplina, em caráter normativo, da prestação desses serviços, 
bem como a fixação de padrões de eficiência e o estabelecimento de tarifa, quando cabíveis, e 
a gestão e auditagem de todos os aspectos dos respectivos contratos de concessão, quando 
existentes. (Redação dada pela Lei nº 12.058, de 2009) 
 XX - organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de 
Barragens (SNISB); (Incluído pela Lei nº 12.334, de 2010) 
 XXI - promover a articulação entre os órgãos fiscalizadores de barragens; (Incluído pela Lei 
nº 12.334, de 2010) 
 XXII - coordenar a elaboração do Relatório de Segurança de Barragens e encaminhá-lo, 
anualmente, ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), de forma 
consolidada. (Incluído pela Lei nº 12.334, de 2010) 
 XXIII - declarar a situação crítica de escassez quantitativa ou qualitativa de recursos hídricos 
nos corpos hídricos que impactem o atendimento aos usos múltiplos localizados em rios de 
domínio da União; e   (Incluído pela Medida Provisória nº 844, de 2018) 
 XXIV - estabelecer e fiscalizar o cumprimento de regras de uso da água a fim de assegurar 
os usos múltiplos durante a vigência da declaração de situação crítica de escassez de recursos 
hídricos a que se refere o inciso XXIII.    (Incluído pela Medida Provisória nº 844, de 2018) 
 

 

5. Desta forma, é a ANA quem define as regras de operação dos reservatórios do país e 
monitora, por meio do acompanhamento do nível da água, das vazões diárias de afluentes1 e defluentes2. 
Mensalmente, são preparados boletins de monitoramento dos principais reservatórios do Brasil. O 
Sistema de Acompanhamento de Reservatórios – SAR é outra ferramenta usada pela ANA, que permite 
acompanhar dados sobre a operação de alguns dos principais reservatórios do país. 
 
6. Cabe à ANA, portanto, a adoção de medidas relacionadas à definição de regras de operação 
e de restrição de uso com o objetivo de preservar os volumes armazenados dos reservatórios e, com isso, 
garantir a disponibilização da quantidade de vazão necessária. 
 
7. Assim, deve ser aclarado que a responsabilidade da ANA consiste em estipular regras de 
operação em reservatórios, neste caso em articulação com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – 
ONS, impor as restrições de uso, e monitorá-las, com a finalidade de garantir a segurança hídrica, para 
proteger os usos múltiplos, incluído o abastecimento humano. Essas são atribuições depreendidas do 
papel institucional e legal da Agência de Águas. 
 

                                                 
1 Volume de água que entra por dia no reservatório 
2 Volume de água que sai. 
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8. A definição de condições de operação de reservatórios realizada pela ANA tem a função 
precípua de garantir os usos múltiplo dos recursos hídricos, com foco na segurança hídrica da bacia. Desde 
que justificadas, como, por exemplo, na ocorrência de eventos hidrológicos críticos e temporários, tais 
condições de operação podem ser modificadas para que não seja comprometido o atendimento aos usos 
múltiplos. 

 
9. A gestão de recursos hídricos, especialmente, a definição de condições de operação dos 
reservatórios, envolve um espectro complexo de aspectos (entre eles, as condições hidrometeorológicas, 
as variações sazonais da demanda pelo uso da água e a operação coordenada dos diversos reservatórios 
de um sistema hídrico) que deve ser considerado em sua totalidade, sob pena de colocar em risco o 
atendimento dos usos e usuários das águas da bacia. 
 
10. Nesse contexto, importante reforçar que desde o final de 2018, a bacia do rio 
Paranapanema vem enfrentando condições hidrometeorológicas desfavoráveis, com vazões e 
precipitações abaixo da média, com impacto nos níveis de armazenamento dos reservatórios ali 
instalados, conforme Figuras 1 e 2. 
 

  
Figura 1 – Energias Naturais Afluentes – nov/18 a jun/20. 
Fonte: ONS 
 

Figura 2 – Energias Armazenadas – nov/18 a jun/20. 
Fonte: ONS 
 

11. Cabe mencionar que não somente a bacia do rio Paranapanema tem sido atingida, mas 
outras bacias hidrográficas tiveram os armazenamentos de seus reservatórios reduzidos. Atualmente, 
podemos citar a região sul do Brasil que está passando por um período de estiagem muito severa, em 
alguns casos a pior do histórico.  
 
12. Nesse contexto, também tem sido necessária a flexibilização das restrições de vazões 
mínimas dos reservatórios de regularização da região para a preservação das condições mínimas de 
armazenamento. A Figura 3 ilustra a gravidade da situação. 

 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 18ECF8920056775F
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.

Número: 48510.000451/2020-00



 
 

P. 2 do OFÍCIO Nº 196/2020 – DIR/ANEEL, de 27/07/2020. 
 

    

 

 
  Figura 3 – Índice Padronizado de Precipitação – Maio/2020. 
  Fonte: CPTEC/Cemaden 
 

13. Isso posto, não compete à ANEEL decisões sobre reduções e elevações de vazão, mas sim 
avaliar se os ritos processuais estão sendo respeitados, o que tem ocorrido. As decisões de operação são 
embasadas em critérios técnicos, com a anuência prévia das entidades competentes, seja na esfera 
ambiental, seja no âmbito da gestão de recursos hídricos. Sua implementação é transparente e 
compartilhada com os interessados em reuniões periódicas em salas de crises coordenadas pela ANA. 
 
14. Qualquer interessado pode participar das reuniões das salas de crise, que têm seu acesso 
facilitado por possibilitar o acompanhamento por videoconferência. Esse é o ambiente adequado para 
esclarecimento de dúvidas sobre a operação dos reservatórios, critérios adotados, avaliação dos impactos 
e medidas mitigadoras.  
 
15. Diante da situação crítica em que se encontra a região e com vistas a discutir as condições 
hidrometeorológicas e de armazenamento desfavoráveis dos reservatórios, a ANA instaurou, em março 
de 2019, a Sala de Crise do Rio Paranapanema, na qual participam os diversos usuários das bacias e 
entidades do poder público, dentre os quais destacamos os comitês de bacias, as prefeituras, órgão 
ambientais e de recursos hídricos, a ANEEL e o ONS. 
 
16. Essas salas de crise realizam reuniões periódicas, monitoram e analisam a evolução das 
chuvas, dos níveis e da vazão dos principais rios, reservatórios e bacias hidrográficas. Todas as 
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informações são compartilhadas por meio de boletins3 e de sistemas de monitoramento, servindo de 
suporte para a decisão das autoridades responsáveis pela gestão de eventos hidrológicos críticos no País. 
 
17. Por todo o exposto, as ações fiscalizadoras desta Agência, no âmbito da operação do 
reservatório da UHE Jurumirim, têm sido realizadas em estrita observância às normas legais que 
disciplinam o uso da água no Brasil. 

 
18. Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários 
e aproveitamos o ensejo para manifestar votos de elevada estima e distinto apreço. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

(assinado digitalmente) 
ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA 

Diretor-Geral 
 
 

C/c:  
Ao Senhor 
Rodrigo Limp Nascimento 
Secretário de Energia Elétrica 
Ministério de Minas e Energia 
Brasília – DF 

                                                 
3 Acesse os boletins da Sala de Crise do Paranapanema em: http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/sala-de-
situacao/paranapanema  
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