2ª RODA DE DIÁLOGO
RESERVATÓRIOS DO PARANAPANEMA
26 de março de 2021

2ª RODA DE DIÁLOGO
OBJETIVOS:
• CAPACITAÇÃO:
✓ EXPLANAR SOBRE COMO FUNCIONA OS RESERVATÓRIOS PARA A GERAÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA E COMO SE DÁ A SUA OPERAÇÃO.
✓ ESCLARECER COMO É A CONCESSÃO, A OUTORGA E OS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS;
• MOBILIZAR, REUNIR E ARTICULAR SETORES;
✓ DESENVOLVER CADASTRO POR SETORES;

✓ DEFINIR AGENDA E METODOLOGIA DE
LEVANTAMENTO DE DADOS E INTERLOCUTORES POR SETOR.

CONCESSÃO
CONCESSÃO

Aneel (Agencia Nacional de Energia Elétrica)
Emite concessão para a geração de energia Elétrica
➢dá,
➢prorroga,
➢transfere e
➢extingue

CONCESSÃO
De acordo com a Lei de criação da ANEEL (Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996):
Art. 2o A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL tem por finalidade regular e
fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em
conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal.
[...]
II - promover, mediante delegação, com base no plano de outorgas e diretrizes
aprovadas pelo Poder Concedente, os procedimentos licitatórios para a contratação de
concessionárias e permissionárias de serviço público para produção, transmissão e
distribuição de energia elétrica e para a outorga de concessão para aproveitamento de
potenciais hidráulicos; (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004)
Existem as seguintes opções de outorgas do serviço público de energia elétrica:

Outorgas de Geração
Outorgas de Transmissão
Outorgas de Distribuição

CONCESSÃO
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
PROCESSO No 48500.001204/98-02 C

CONTRATO DE CONCESSÃO No 76/1999 – ANEEL PARANAPANEMA
Concessão DE USO DE BEM PÚBLICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE
CELEBRAM A UNIÃO E A COMPANHIA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
PARANAPANEMA.

A UNIÃO, doravante designada apenas Poder Concedente, no uso da
competência que lhe confere o art. 21, inciso XII, letra “b”, da
Constituição Federal, por intermédio da

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL

CONCESSÃO
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO Este Contrato regula as concessões de uso do Bem Público para
geração de energia elétrica outorgadas pelo Decreto de 20 de setembro de 1999, publicado no Diário Oficial da
União de 21 de setembro de 1999, de que é titular a Concessionária para produção e comercialização de energia
elétrica, na condição de Produtor Independente, por meio das centrais geradoras e das instalações de transmissão
de interesse restrito às centrais geradoras, relacionadas nos Anexos 01 e 02 e doravante referidas neste Contrato
como Aproveitamentos Hidrelétricos.
ANEXO 01 RELAÇÃO DAS CENTRAIS GERADORAS HIDRELÉTRICAS OPERADAS NA MODALIDADE INTEGRADA.

CONCESSÃO
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DA CONCESSÃO E DO CONTRATO
O presente Contrato de Concessão têm prazo de vigência de 30 (trinta) anos, contado a partir da data
de sua assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA - OPERAÇÃO DOS APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS E COMERCIALIZAÇÃO DA ENERGIA
Subcláusula Terceira - Os Aproveitamentos Hidrelétricos relacionados no Anexo 01 serão operados
na modalidade integrada através de despacho centralizado, visando assegurar a otimização dos recursos
eletroenergéticos existentes e futuros, segundo procedimentos adotados pelo Operador Nacional do
Sistema Elétrico - ONS, conforme a Lei no 9.648, de 1998 e o Decreto no 2.655, de 1998.
CLÁUSULA SEXTA – ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA E CONDIÇÕES DE EXPLORAÇÃO DOS APROVEITAMENTOS
HIDRELÉTRICOS.

V. realizar a gestão dos reservatórios dos Aproveitamentos Hidrelétricos e respectivas áreas de proteção;
VI. manter, onde forem determinadas pela ANEEL, as instalações e observações hidrológicas telemetrizadas;
VII. manter a reserva de água ou de energia, necessária ao atendimento de serviços públicos, e respeitar os
limites das vazões de restrição, máxima e mínima, a jusante dos Aproveitamentos Hidrelétricos, observando
as regras operativas de alocação de volume de espera nos reservatórios e de variação de defluência, de
modo a minimizar os efeitos adversos das cheias;
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;

RESOLUÇÃO CONJUNTA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS RESOLUÇÃO CONJUNTA No –
1.305, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015
diretrizes e procedimentos para outorga de direito de
uso de recursos hídricos para empreendimentos
hidrelétricos em operação comercial em cursos d’água de domínio da União.
A ANA e a ANEEL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 9.984, 17/07/2000, pela Lei nº
9.427, 26/12/2001, ...resolvem:

Art. 1º Estabelecer diretrizes e procedimentos para outorga de direito de uso de recursos hídricos para
empreendimentos hidrelétricos em operação comercial em cursos d’água de domínio da União, e dar outras
providências.
Art. 2º O titular de concessões ou autorizações de empreendimentos hidrelétricos em operação comercial em
cursos d’água de domínio da União, que não tenha outorga de direito de uso de recursos hídricos emitida pela
Agência Nacional de Águas – ANA, deverá solicitar à ANA a outorga de direito de uso de recursos hídricos de
que trata esta resolução, conforme cronograma apresentado a seguir, de acordo com a bacia hidrográfica em
que o aproveitamento hidrelétrico está inserido:

RESOLUÇÃO CONJUNTA

Art. 3º As outorgas de direito de uso de recursos hídricos, bem como suas
prorrogações, renovações, alterações e transferências, vigorarão por prazo
coincidente com o do correspondente contrato de concessão ou autorização.
Art. 5º Os pedidos de outorga de direito de uso de recursos hídricos de que trata esta resolução
deverão ser acompanhados de:
I – ato administrativo vigente do Poder Concedente do potencial de energia hidráulica, contendo o
prazo da concessão ou da autorização;
II – descrição das características do empreendimento com mapa de localização e arranjo do
empreendimento em formato digital;
III – série de vazões médias mensais naturais consolidada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico –
ONS ou, na sua ausência, estudo hidrológico existente e atualizado contemplando série de vazões até o
ano anterior ao do pedido de outorga de direito de uso de recursos hídricos;
IV – descrição das condições e restrições operativas atuais, em termos de níveis d’água e vazões;
V – proposta de novas condições de operação para compatibilização com usos múltiplos da água.
§1° A critério da ANA, para emissão da outorga de direito de uso de recursos hídricos, poderão
ser exigidos documentos e estudos adicionais, conforme a documentação prevista no Anexo I da
Resolução ANA nº 463, de 3 de setembro de 2012.
§2° No caso de elaboração de novos estudos hidráulicos ou hidrológicos, estes deverão ser
acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica.

RESOLUÇÃO CONJUNTA
Art. 6º Em atendimento ao disposto no art. 4º, § 3º, da Lei nº 9.984, de 17 de

a definição das condições de operação dos
reservatórios de empreendimentos hidrelétricos deverá ser
articulada com o ONS.
julho de 2000,

Art. 7o Revoga-se o art. 7º da Resolução ANA nº 131, de 11 de março de 2003.

Art. 8o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
VICENTE ANDREU Diretor-Presidente da ANA
ROMEU DONIZETE RUFINO Diretor-Geral da ANEEL

OUTORGA
LEI Nº 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000 Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Água
- ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de
coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras
providências.

Art. 4o 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:

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;

OUTORGA
LEI Nº 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000 Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Água ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de
coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras
providências.
Art. 5o Nas outorgas de direito de uso de recursos hídricos de domínio da União, serão
respeitados os seguintes limites de prazos, contados da data de publicação dos respectivos
atos administrativos de autorização:
I – até dois anos, para início da implantação do empreendimento objeto da outorga;
II – até seis anos, para conclusão da implantação do empreendimento projetado;
III – até trinta e cinco anos, para vigência da outorga de direito de uso.
§ 1o Os prazos de vigência das outorgas de direito de uso de recursos hídricos serão fixados em função da natureza e do porte do empreendimento, levando-se em consideração,
quando for o caso, o período de retorno do investimento.
§ 2o Os prazos a que se referem os incisos I e II poderão ser ampliados, quando o porte e a importância social e econômica do empreendimento o justificar, ouvido o Conselho
Nacional de Recursos Hídricos.
§ 3o O prazo de que trata o inciso III poderá ser prorrogado, pela ANA, respeitando-se as prioridades estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos.

§ 4o As outorgas de direito de uso de recursos hídricos para concessionárias e autorizadas de
serviços públicos e de geração de energia hidrelétrica vigorarão por prazos coincidentes com os
dos correspondentes contratos de concessão ou atos administrativos de autorização.

OUTORGA - EXEMPLO
OUTORGA Nº 219, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2021.
Documento nº 02500.005013/2021-01
O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO
BÁSICO ANA, no exercício da competência delegada pelo art.3°, inciso I, da Resolução ANA no 26, de 8
de maio de 2020, torna público que a DIRETORIA COLEGIADA em sua 815ª Reunião Deliberativa Ordinária,
realizada em 8 de fevereiro de 2021, nos termos do art. 4o, inciso XII, §3º e do art. 12, inciso V, da Lei no
9.984, de 17 de julho de 2000, na Resolução Conjunta ANA/ANEEL nº 1.305, de 20 de novembro de 2015,
em os elementos constantes no Processo nº 0 2501.002643/2018-18,

resolveu:

UHE Jurumirim

OUTORGA - EXEMPLO

A usina hidrelétrica Jurumirim começou a operar em 1962 perto dos municípios de Piraju (SP) e Cerqueira César (SP)
para regularização do rio Paranapanema e abastecimento de energia para a região do Médio Paranapanema. Com
potência instalada de 100,9MW, este aproveitamento hidrelétrico possui um reservatório com capacidade para
acumular 7,2 trilhões de litros d’água e abrange uma área inundada de 449km².

A empresa CTG Brasil opera a usina e sua concessão vai até 2029.

Art. 1º Emitir Outorga de direito de uso de recursos hídricos referente ao Aproveitamento
Hidrelétrico Jurumirim (Armando Avellanal Laydner) em nome de Rio Paranapanema
Energia S.A., CNPJ nº 02.998.301/0002-62, conforme as seguintes especificações:
I - município/UF: Cerqueira César, Estado de São Paulo;
II - nome do corpo hídrico: rio Paranapanema;
III – coordenadas geográficas: 23°12’38” de latitude sul e 49°13’49” de longitude
oeste;
IV - nível d’água máximo normal a montante: 568,00 m;
V - nível d’água máximo maximorum a montante: 569,50 m;
VI - nível d’água mínimo normal a montante: 559,70 m;
VII - área inundada do reservatório no nível d’água máximo normal: 448,93 km²;
VIII - volume do reservatório no nível d’água máximo normal: 7.007,52 hm³;

IX - vazão máxima turbinada: 374,0 m³/s; e
X - finalidade: aproveitamento hidroelétrico.

OUTORGA - EXEMPLO
Parágrafo único.
A ANA poderá rever os aspectos relativos à Outorga dispostos neste ato a
qualquer tempo, inclusive para proceder a atualização das vazões destinadas
a usos consuntivos da água a montante e demais condições de operação do
reservatório.

Art.2º A disponibilidade hídrica para geração de energia corresponde às
vazões naturais afluentes do Anexo I, subtraídas das vazões médias
destinadas ao atendimento de outros usos consuntivos a montante do Anexo
II, das vazões transpostas para atendimento do abastecimento urbano da
Região Metropolitana de São Paulo do Anexo III, das eventuais vazões
destinadas a mecanismos de transposição de peixes e de embarcações e das
vazões remanescentes em eventual trecho de vazão reduzida.

OUTORGA - EXEMPLO
Art.3º
As condições de operação do reservatório do aproveitamento hidrelétrico
serão definidas e fiscalizadas pela ANA, em articulação com o Operador
Nacional do Sistema–ONS.
§1º A Concessionária é responsável por realizar declarações de condicionantes
operativas adicionais ao ONS, caso julgue necessárias, desde que não
conflitantes com instrumentos regulatórios e eventuais regras complementares
para a operação fixadas pelo órgão ambiental.
§2º A ANA poderá oportunamente alterar ou adicionar condições operativas em
relação às condições de operação já dispostas nesta Outorga, inclusive quanto à
vazão mínima defluente.
§3º As condições de operação poderão ser revistas para adequação ao
Plano Integrado de Recursos Hídricos da Unidade de Gestão de Recursos
Hídricos Paranapanema–PIRH Paranapanema ou caso venham a ser
estabelecidas condições de operação para o Sistema Hídrico do
Paranapanema.

OUTORGA - EXEMPLO
Art.4º
O outorgado deverá implantar e manter estações de monitoramento e
reportar os dados monitorados regularmente à ANA, conforme especificado
na Resolução Conjunta ANA/ANEEL nº 03, de 10 de agosto de 2010.

Art.5º
O outorgado deverá cumprir o disposto na Resolução ANA no1.941, de 30 de
outubro de 2017, no que couber.
Art.6º
O outorgado é responsável por assegurar a segurança da barragem, devendo
garantir que seu projeto, construção, operação e manutenção sejam executados
de acordo com o que estabelece a Lei n°12.334, de 20 desetembro de 2010, a
Lein° 14.066 , de 30 de setembro de 2020, e demais regulamentos emitidos pelo
órgão fiscalizador da segurança da barragem.

OUTORGA - EXEMPLO
Art.7º São de responsabilidade exclusiva do outorgado todos os ônus, encargos e
obrigações decorrentes da implantação do empreendimento relacionados à:
I-alteração das condições das outorgas emitidas pela ANA ou pelo órgão gestor de
recursos hídricos estadual; e
II–manutenção das captações de água, acumulações ou lançamentos de efluentes
cadastrados e/ou considerados insignificantes que ocorram nos trechos de rio
correspondentes à área a ser inundada e a jusante do empreendimento e que estejam
em vigor na data de início do enchimento, conforme dispõe o inciso IV do artigo 5º da
Resolução CNRH nº 37, de 26 de março de 2004.
Art.8º O direito de uso de recursos hídricos estará sujeito à cobrança, nos termos da
legislação pertinente.
Art. 9o Esta Outorga vigorará até 22 de setembro de 2029.
Art. 10. Esta Outorga entra em vigor na data de sua publicação.
(assinado eletronicamente)
RODRIGO FLECHA FERREIRA ALVES

OUTORGA - EXEMPLO

OUTRAS OUTORGA EMITIDAS
SALTO GRANDE – 2096/2020;
CHAVANTES –
0188/2021;
PARANAPANEMA – 0308/2021

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO
OUTORGA Nº 219, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2021.

Art.3º As condições de operação do reservatório do
aproveitamento hidrelétrico serão definidas e
fiscalizadas pela ANA, em articulação com o
Operador Nacional do Sistema–ONS.

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO
O SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL

O sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é um sistema
hidro-termo-eólico de grande porte, predominam usinas hidrelétricas, com múltiplos
proprietários.
O Sistema Interligado Nacional é constituído por quatro subsistemas: Sul,
Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte.
A interconexão dos sistemas elétricos propicia a transferência de energia entre
subsistemas, permite a obtenção de ganhos sinérgicos e explora a diversidade entre
os regimes hidrológicos das bacias.
A integração dos recursos de geração e transmissão permite o atendimento ao
mercado com segurança e economicidade.

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO
O OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA (ONS)
O ONS é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação das
instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado
Nacional (SIN) e pelo planejamento da operação dos sistemas isolados do país, sob
a fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
o ONS desenvolve uma série de estudos e ações, com os objetivos de:
(a) promover a otimização da operação do sistema eletroenergético, visando ao
menor custo para o sistema, observados os padrões técnicos e os critérios de
confiabilidade estabelecidos nos Procedimentos de Rede aprovados pela Aneel;
(b) garantir que todos os agentes do setor elétrico tenham acesso à rede de
transmissão de forma não discriminatória; e
(c) contribuir, de acordo com a natureza de suas atividades, para que a expansão
do SIN se faça ao menor custo e vise às melhores condições operacionais futuras.

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO
PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO ELETROENERGÉTICA
São estabelecidas diretrizes para a operação elétrica nos horizontes quadrimestral e mensal,
definido o Programa Mensal de Operação (PMO) e suas revisões semanais, com as diretrizes
para a operação energética: intercâmbios de energia inter-regionais, geração térmica e
metas de níveis de armazenamento dos reservatórios, em função das condições previstas
de carga e afluências.

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

PROGRAMAÇÃO
ELETROENERGÉTICA

DA

OPERAÇÃO

São estabelecidas diretrizes para a operação
elétrica nos horizontes quadrimestral e mensal,
definido o Programa Mensal de Operação (PMO) e
suas revisões semanais, com as diretrizes para a
operação energética: intercâmbios de energia
inter-regionais, geração térmica e metas de
níveis de armazenamento dos reservatórios, em
função das condições previstas de carga e
afluências.

LICENÇAS AMBIENTAIS
Cf> Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios:
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de
suas formas;
LEI COMPLEMENTAR Nº 140, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2011

Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do
art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do
exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais
notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de
suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei
no 6.938, de 31 de agosto de 1981.

