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Sobre o número de reuniões do GTOH, os membros do entraram em acordo e resolveram manter o já 

estabelecido desde a criação do Grupo; 2 reuniões ordinárias anualmente e possíveis reuniões 

extraordinárias no decorrer do ano, de acordo com as demandas. 

Os membros que faziam parte da composição anterior do GTAOH falaram brevemente sobre o histórico 

do Grupo de Trabalho, destacando que o mesmo foi criado em um momento de crise, por conta do 

conflito de uso múltiplo pela água, e na ocasião identificou-se dentro do CEIVAP a necessidade de um 
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DISCUSSÕES

O representante do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Sr. Paulo Diniz, fez uma

apresentação referente a Nota Técnica ONS 0043/2014, visando apresentar uma avaliação das

condições hidrológicas e de armazenamento da bacia do rio Paraíba do Sul no período hidrológico

úmido de 2013/2014 e apresentar uma proposta de curvas de segurança de armazenamento como

subsídio ao processo de tomada de decisão para a gestão da vazão objetivo em Santa Cecília. 

Os membros fizeram uma breve análise da Deliberação CEIVAP nº53/2005, que instituiu o GTAOH, e 

observaram a necessidade de incluir representantes dos Comitês de Bacia Hidrográficas Afluentes na 

composição do GTAOH.

Os membros do GTOH foram empossados, e o Sr. Marcelo Carvalho (FURNAS), na ocasião 

representado pela Sra. Daniela Lima (FURNAS), foi eleito coordenador do Grupo de Trabalho por 

unanimidade.

Análise da Deliberação CEIVAP nº53/2005, que instituiu o GTOH
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Definição de data para a próxima reunião do GTOH
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PAUTA

Transposição (atuais e potenciais) e relações com as bacias vizinhas

ASSUNTOS TRATADOS

Situação dos reservatórios do Rio Paraíba do Sul

Posse dos membros e eleição do Coordenador

Posse dos membros e eleição do Coordenador

Situação dos reservatórios do Rio Paraíba do Sul

Transposição (atuais e potenciais) e relações com as bacias vizinhas



Alteração na Deliberação CEIVAP nº53/2005 incluindo representantes dos Comitês de Bacia

Hidrográficas Afluentes na composição do GTOH.

Criar um e-mail para que o GTOH possa acessar conteúdos e trocar informações.

Sobre a data da próxima reunião do GTOH, os membros discutiram e pré agendaram para um dia entre

26 a 30 de maio de 2014.

ENCAMINHAMENTOS

Considerando a apresentação feita pelo representante da ONS na reunião, o Ofício 76/2014/AA/ANA de

08/04/2014 enviado a ONS, e o debate ocorrido no âmbito do GTOH, o CEIVAP deverá enviar uma carta

à ANA posicionando-se favorável à redução escalonada, baseado no estudo do ONS e no Oficio enviado

pela ANA ao ONS. Os membros do GTOH terão conhecimento da carta antes de seu envio.

Sobre a proposta paulista de nova Transposição na bacia do Paraíba do Sul, o Sr. André Marques 

(AGEVAP) explicou detalhes das reuniões entre a ANA, Órgãos Gestores e Comitês para alinhamento 

de informações e dados; houve o acordo do Estado de São Paulo suspender por 30 dias quaisquer 

ações relativas à proposta; e dado prazo para que os estados enviassem à ANA as demandas atuais e 

projetadas até 2040 para compor uma base técnica comum e reconhecida por todos os estados e a 

União que será ponto de partida para os estudos de impacto da proposta paulista.

Com base na apresentação d0 ONS e o Ofício da ANA, foi discutido, no âmbito do GT, referente à 

situação dos reservatórios do rio Paraíba do Sul, a alteração para o limite mínimo de vazão afluente à 

barragem de Santa Cecília, no rio Paraíba do Sul, de 190 m³/s para 173 m³/s, de forma escalonada. 

Com a ressalva de que o INEAnão concorda com a redução imediata, necessitando avaliar os possíveis 

impactos da medida com antecedência; e que o limite de 190 m3/s seja mantido. 

Sobre a frequência de reuniões do GTOH, foi estabelecido que haverá duas reuniões ordinárias

anualmente e possíveis reuniões extraordinárias no decorrer do ano, de acordo com as demandas.

O representante da Agência Nacional de Águas (ANA), Sr. Joaquim Guedes, apresentou Ofício 

76/2014/AA/ANA de 08/04/2014 enviado a ONS, cujo conteúdo é uma solicitação visando preservar a 

segurança hidráulico-hidrológica dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional, respeitando o 

estabelecido na Resolução  ANA 211, de 26 de maio de 2003.


