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OBJETO: 
Reunião AGB Peixe Vivo, GAT/CBHSF (Grupo de Acompanhamento Técnico) e NEMUS - Plano Diretor de 
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Conjunta CTPPP.  

 
Reunião nº: 06/2015 Próxima Reunião:  Obs.: 

 
 
  

Data: 02/07/2015 Data: 30 e 31/07/2015 

Horário: 9h00 Horário: 
30/07 (tarde) e 
31/07 (manhã) 

Local: Sede AGB PV Local: Sede AGBPV 

Participantes:  

Nome (GAT) Instituição Nome (CTPPP) Instituição 

Wagner Martins  ANA José George  SEMA/BA 

Gonzalo Fernandez  ANA Johann Gnadlinger  IRPAA 

Regina Greco  CCR Alto Hildelano Delanusse  ABES/MG 

Ednaldo Campos  CCR Médio Jorge Izidro  FDA 

Luiz Alberto Dourado  CCR Submédio João Machado Gonçalves  AFAF 

José Roberto Valois Lobo  CCR Baixo Flávia Simões  ANA 

Ana Catarina P. A. Lopes  CTPPP Convidados/Visitantes/Apoio: 
Alberto Simon (AGBPV) 
Ana Cristina da Silveira (AGBPV) 
Rúbia Mansur (AGBPV) 
Mayra Labanca (AGB PV) 
Amanda Amorim (AGBPV) 
Patrícia Senna (AGBPV) 
Letícia Silva (AGBPV) 
Jacqueline Fonseca (AGBPV) 
Rodrigo Proença de Oliveira (NEMUS) 
Pedro Bettencourt (NEMUS) 
Marcel Scarton (NEMUS) 
Bernadete de Lourdes L. (CBH do Rio Pará) 
Wilton Mercês (Yayá Comunicação) 

Yvonilde Medeiros  P/ DIREX 

José Maciel Nunes de Oliveira  DIREX 

Túlio Bahia Alves  IGAM 

PAUTA: 

 
1) 6ª reunião para Discussão do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio São Francisco - 3ª 

Reunião do GAT (Grupo de Acompanhamento Técnico do CBHSF). Conjunta com CTPPP.  
 

- Abertura com verificação do quórum (atingido) 
- Rodrigo Oliveira, hidrólogo da empresa NEMUS faz apresentação do balanço hídrico. Usos e demandas 
de água. Apresenta os dados de outorgas. Apresenta os resultados das demandas por uso, sub-bacias. 
Fala sobre a metodologia e modelagem matemática (ACQUANET 2013). Apresenta o balanço contido no 
plano vigente e nova avaliação.  
- Após apresentação, todos os membros do GAT e CTPPP fizeram suas considerações e citaram temas 
importantes a serem abordados.  

 Luiz Dourado entrega a Pedro Bettencourt a análise crítica do relatório da Nemus com 
considerações e sugestões. Fala sobre os limites da bacia, políticas públicas, dar atenção para os 
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programas de pagamento por serviços ambientais, enquadramento, zoneamento de áreas de 
restrição de uso, inconsistências nos dados das outorgas na região do médio e submédio SF, 
mudanças climáticas, novo código florestal, convivência com o semiárido, manchas do rio, 
preocupação com a questão da navegação, macrozoneamento. Informa que não viu nada sobre o 
semiárido nos relatórios, dar atenção também ao tema da desertificação, como exemplo cita o 
Deserto de Surubabel, no estado da Bahia.  

 Patrícia Boson informa que suas considerações já foram encaminhadas por escrito. Deve mostrar 
porque melhorou a qualidade de água no Alto SF, reflexão sobre a quantidade de arsênio no rio 
das Velhas, informa que é um padrão natural (background do solo). Aperfeiçoar o assunto sobre 
áreas de conflito. 

 José George fala que no estado da Bahia há quatro Planos em execução (afluentes do SF) e que 
está em dúvida sobre o dado apresentado em que o balanço dos rios Corrente e Grande foi 
categorizado como Crítico, sendo que para o governo da Bahia é considerado como Confortável.  

 Yvonilde Medeiros pede que seja elaborado um volume anexo com a “memória de cálculo” dos 
dados apresentados. Uma explicação mais clara e detalhada dos dados. Cita sobre a questão do 
Salitre (água salobra) e vazão ecológica. Diz para levar em considerações os trabalhos realizados 
sobre vazão ambiental. 
 

Recomendação CTPPP: Promover um seminário sobre Vazões Ecológicas  
 

 Ednaldo Campos fala sobre a ausência do cadastro de usuários, dados de outorga e cita o caso de 
Lapão (afundamento da cidade).  

 Túlio Bahia informa que as considerações da gerência de planos do IGAM estão sendo compiladas 
e serão repassadas para a AGB Peixe Vivo. Fala que uma problemática crescente nas bacias 
hidrográficas são as erosões e solapamentos, o que vem causando a sedimentação nos rios.  

 João Machado pede que seja mais abordada a questão do semiárido e rios intermitentes. 

 Flávia Simões fala que as colaborações da ANA já foram encaminhadas e que o texto que descreve 
a AGB Peixe Vivo deverá ser mais detalhado, já que este é um ator novo, comparando ao plano 
vigente.  

 Johann Gnadlinger diz que a parte histórica do São Francisco deve entrar no diagnóstico. Diz que o 
relatório da NEMUS é muito positivo em relação às águas subterrâneas, sendo que a situação real 
é bem mais crítica.  

 Roberto Lobo cita sobre os usos de pouca expressão, que muitas das vezes somadas, tornam-se 
expressivos. Fala que neste plano deve ficar registrado o que tem acontecido com a redução de 
vazão do SF. Cita outras observações que serão repassadas por escrito à AGB Peixe Vivo.  

 Ana Catarina fala que o este plano deve trazer algo novo. Deve abordar sobre as regionalizações, 
rios intermitentes, mudanças climáticas, citar os planos municipais de saneamento e dar 
importância à questão das perdas de água no sistema de abastecimento. 

 Wagner Martins fala que foi repassado à AGB Peixe Vivo e à empresa NEMUS todo o banco de 
dados da ANA relativo a bacia hidrográfica do rio São Francisco. 

 Regina Greco fala sobre a escala dos mapas (Pedro Bettencourt informa que a escala está de 
acordo com o TDR), não gostou da apresentação da bacia de forma horizontal. Fala que o plano 
deve falar sobre os pequenos usos que são significativos. Deve ter um estudo melhor sobre águas 
subterrâneas e melhorar a apresentação dos pequenos reservatórios e açudes. Fala que não foi 
citado enquadramento, SIG e Memória de cálculo dos dados apresentados.  

 Os comentários gerais dos membros do GAT e CTPPP foram positivos, elogiaram os produtos 
apresentados pela NEMUS. 
 

Recomendação CTPPP: Que os próximos relatórios da NEMUS sejam enviados em versão de PDF com 
menos segurança, pois não se consegue, por exemplo, copiar trechos do texto ou tirar um instantâneo.  
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Pedro Bettencourt lista os pontos mais importantes das observações do GAT e CTPPP: 
1º - SIG 
2º - Memória Técnica/de cálculo dos dados descritos no relatório 
3º - Corrigir os mapas horizontais, informa que em alguns mapas a legenda ficará em outra página 
4º - Desertificação  
5º - Balanço Hídrico no Semiárido/rios intermitentes 
6º - Mudanças climáticas. Aguardando o estudo da ANA 
7º - Revisão da quantificação das águas subterrâneas. Principalmente dos aquíferos Bambuí e Urucuia 
8º - Revisão do Português 
 
Sobre a opção do critério para alocação das Águas: O GAT e CTPPP decidiram que a distância não ficará 
estabelecida. Definiram que o critério terá com base de distribuição espacial das outorgas.  
Será feito pelo NEMUS um estudo de sensibilidade baseado nas outorgas, distribuição proporcional da 
calha e dos afluentes ao longo da bacia. 
 
- Alberto Simon pede que as contribuições sejam repassadas a AGBPV por escrito. Explica que o que não 
foi considerado no diagnóstico técnico e social será considerado no diagnóstico consolidado. A CTPPP 
concorda com esse fluxo. 
  
- Pedro Bettencourt apresenta o relatório da dimensão social da fase do diagnóstico. Apresenta o 
resultado das Oficinas Setoriais, Consultas Públicas, Pesquisas de mídia e Questionários aplicados.  
 

 Luiz Dourado expõe algumas proposições: 
- Recursos da CFURH 
- Exploração de xisto na bacia do SF 
- Usinas Nucleares 
- Análise SWOT 
- Eutrofização 
- Criação de um GT no âmbito da CTPPP de monitoramento do plano 
- Criação de CT de pesquisa 
- Revisão da metodologia de cobrança 
- Considerar os relatórios finais das oficinas de usos múltiplos promovidas pelo comitê em 2013 

 Hildelano enfatiza que sente falta de um profissional da área Social. Questionou a análise 
metodológica utilizada sobre a participação pública. Não considera que o método seja algo 
diferenciado e que trará novidades.  

 Yvonilde diz que dependendo da metodologia os problemas reais não aparecem. Pontos cegos, 
quando se fala nas questões chaves. Não apareceu na análise que a causa da “morte” do SF é o 
uso preponderante setor hidrelétrico. O problema da região do Baixo SF também é relativo ao 
setor hidrelétrico. Diz ainda que a NEMUS poderia fazer uma análise comparativa dos problemas 
do passado com os problemas do presente. 

 José George diz sobre sua participação em uma consulta pública de Paulo Afonso/BA que houve 
um “protesto”. Relata que o representante do CBHSF presente da consulta não soube explicar as 
ações e posicionamentos do comitê. 

 Túlio Bahia sentiu falta da estratificação no estudo social (gênero, escolaridade, nível social, etc.).  
Pedro Bettencourt informa que no relatório houve essa abordagem. Retratar o histórico. Retratar 
sobre as redes sociotécnicas, socioambientais presentes na bacia. O plano também deve abordar 
sobre a coordenação de políticas públicas.  

 Flávia Simões fala que já houve um grande avanço entre este plano e o vigente.  

 José Maciel diz que houve uma melhoria contínua na organização das consultas públicas e oficinas 
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setoriais. Diz que gostou do relatório, que retrata realmente o que aconteceu nas oficinas e 
consultas públicas. 

 Johann sugere a leitura do livro “O homem do Vale do São Francisco” (1962). 

 Roberto Lobo fala que os maiores problemas no baixo SF são a falta de saneamento básico, a 
hidroeletricidade e navegação. Pergunta se a atualização do plano irá retratar a alocação por 
estado.  

 Ana Catarina reitera que a atualização do plano deve trazer o novo. Questão histórica, 
regionalização, ampliar a dinâmica social. Integração técnica e social. Fala que irá pedir 
oficialmente a análise da dinâmica social da bacia, que não foi abordada.  
 

- Pedro Bettencourt fala que a equipe da empresa, a partir do diagnóstico social e técnico, fará uma 
caracterização dos problemas da bacia. Pede que todas as considerações apresentadas sejam repassadas 
de forma escrita.  
- Foi solicitado que a NEMUS traga um sociólogo na próxima reunião do GAT. 
 
- A próxima reunião do GAT será nos dias 30 e 31 de julho de 2015, em Belo Horizonte/MG.  
 
- A memória da 2ª reunião foi aprovada no dia 03/07/2015 na reunião da CTPPP, porém, com a 
concordância dos membros exclusivos do GAT. 
 
- A reunião foi encerrada às 18h20m. 

 


