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CARTAONS- /- /100/2015
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2015
limo. Sr.
Vicente Andreu Guillo
Diretor Presidente
Agência Nacional de Aguas - ANA
Assunto:

Atendirnento ao uso rnüitipio das águas no baixo/médio São Francisco

Prezado Senhor,
As condicOes hid roiOgicas na bacia do rio São Francisco, que forarn significativamente desfavoráveis
durante todo o ano de 2014, permanecern nesta condição ate hoje, quando se aproxima o final do més de
outubro de 2015.
Este quadro hidrolôgico acarretou arniazenamentos reduzidos nos principals reservatórios da bacia do rio
São Francisco, ao final do periodo chuvoso deste ano de 2015, apesar das medidas de flexibilizacao das
vazöes rninirnas a jusante de Trés Marias, Sobradinho e Xingô, que forarn implementadas ao longo destes
dois Ultirnos anos. A efetividade da gestao dos recursos hidricos da bacia fica patente quando se constata
que a manutencão das restricOes originals teria levado ao esvaziamento dos reservatôrios de Três Marias e
Sobradinho ainda no ano de 2014.
No momento em que a previsão clirnâtica de consenso fornecida pelo CPTEC indica que a probabilidade da
ocorréncia de chuva abaixo da media na bacia do São Francisco nos prôximos três meses (novembro,
dezembro e janeiro) é de 40% e que a probabilidade da ocorréncia de chuva acirna da media é de 25%,
convém que sejarn anailsadas novas alternativas para gerir os parcos recursos disponiveis.
Estudos recentes realizados por este ONS indicam que, caso as afluéncias a Trés Marias mantenham-se
nos padrOes que vern se verificando ate este momento, similar ao de 2014, a permanéncia das vazöes
defluentes em 500m3/s, levará o armazenamento do reservatório a 8,33%VU ao final de novembro e a
6,40% VU ao final de dezembro. Quando se analisam as consequéncias da elevação das vazöes defluentes
de Trés Marias, corn o intuito de meihorar a condição de armazenamento de Sobrinho, para 600m3/s a partir
de l°de novembro conclui-se que o reservatôrio atingia 6,69% VU ao final de novembro e 3,01%VU ao final
de dezembro.
Para calcular urna vazão sustentávei para a reservatOrio de Trés Marias no próximo ano hidrolôgico, de
dezembro/2015 a novernbro/2016, partiu-se de urn armazenamento de 8,33%VU, que é aquele que deve
ser atingido ao final de novembro/2015 corn a manutenção das vazOes defluentes em 500m3/s. Considerouse, nessa avaliaçao, a armazenamento ao final de novembro/2016 de 3%VU, correspondente a urn nivel de
seguranca, tendo em vista que o reservatôrio de Trés Marias não dispöe de estrutura hidrãulica que permita
o usa de seu volume rnorto. A vazão sustentâvel media anual encontrada nestas condicOes fol de 217m3/s.
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Corn relação ao reservatório de Sobradinho, a manutencao das vazöes defluentes de Trés Marias em
500rn31s combinadas corn uma previsao de chuvas escassas no trecho incremental Três Marias Sobradinho, deve levar ao esgotamento do volume Otil do reservatório ao final de novembro prôximo e
0,87%VU no final de dezembro. Diferentemente do reservatôrio de Trés Marias, o reservatóo de
Sobradinho permite a utilizacäo de parte de seu volume morto.
Urn estudo prospectivo para o proximo ano, considerando a ocorrência do pior ano hidrolOgico do histôco,
dezembro/2014 a novembro/2015, no trecho incremental de Sobradinho e considerando-se a defluência
sustentável de Trés Marias, 217m3/s, levará o reservatário de Sobradinho ao armazenamento
correspondente a -10% VU.
Assim sendo, considerando-se a possibilidade da ocorréncia de uma ano hidrolôgico adverso no periodo
dezernbro/2015 a novembro/2016, deve ser aventada a possibilidade de se reduzir para 800rn3/s a vazão
defluente do trecho Sobradinho-Xingó, caso em que os estudo mostram ser possIvel chegar ao final de
novernbro/2016 corn o armazenamento de Sobradinho corn 0%VU.
Considerando-se a relevância do assunto, colocamo-nos
adicionais, se necessârios.
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Atenciosamente,
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