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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE 

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Diretoria de Licenciamento Ambiental

PARECER Nº 10/2009 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA

Ref: Solicitação  do  Ministério  de  Minas  e 
Energia de redução temporária da vazão mínima 
do rio São Francisco, encaminhado por meio do 
Ofício  n°217/2008/SEE/MME,  protocolado 
neste Instituto em 10.12.2008.

1 – Introdução

O presente parecer tem o objetivo de avaliar o pleito efetuado pelo Ministério de 
Minas e Energia de redução, em caráter excepcional e temporário, da vazão mínima do rio São 
Francisco  a partir da UHE Sobradinho, para valores inferiores a 1.300 m³/s.

Estão sendo analisados neste parecer além do ofício do MME já citado, o Ofício n
°182/08  SECEX do Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  do  rio  São  Francisco,  protocolado  neste 
Instituto em 19.12.2008, o Ofício n°444/2008/AA-ANA da Agência Nacional de Águas, além 
dos  pareceres  do  IBAMA  contidos  nos  processos  administrativos  referentes  aos 
empreendimentos UHE Sobradinho e UHE Xingó.

2 – Análise dos documentos

2.1.  Ofício n°217/2008/SEE/MME do Ministério de Minas e Energia

A solicitação contida no Ofício n°217/2008/SEE/MME tem como base o estudo: 
“Importância da redução da defluência mínima das usinas da bacia do rio São Francisco para a 
garantia do atendimento energético da região nordeste” elaborado pelo Operador Nacional do 
Sistema Elétrico. 

O estudo avalia a subutilização dos limites elétricos de suprimento, associado a 
defluência  mínima  de  1.300  m³/s  que  conduz,  segundo  o  estudo  a  uma  “inflexibilidade 
hidráulica” nas usinas da bacia do rio São Francisco de 3.575 MW. Também é apresentada uma 
análise de sensibilidade relacionada a redução da vazão defluente, que hoje é de 1.300 m³/s para 
1.100 m³/s e para 1.000 m³/s. 

Com base neste estudo, basicamente, pode-se concluir:

1. A região nordeste não é auto-suficiente na geração de energia elétrica e depende 
dos excedentes energéticos das regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil;
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2. A geração de energia do nordeste é majoritariamente produzida nas hidrelétricas 
da bacia do rio São Francisco, o que fragiliza a região devido a dependência do 
regime hidrológico de uma única bacia;

3. Devido à obrigatoriedade socioambiental  da manutenção da vazão mínima nas 
UHEs do rio  São Francisco,  a  região  nordeste  fica  limitada  em aproveitar  os 
excedentes   energéticos  das  regiões  NO  e  SE/CO  por  meio  do  sistema  de 
transmissão, situação em que a mesma (NE) poderia armazenar a água em seus 
reservatórios na bacia do rio são Francisco; 

4. Além da chamada inflexibilidade  hidráulica  associada à  defluência  mínima de 
1.300  m³/s  das  usinas  do  rio  São  Francisco  exposta  acima,  a  inflexibilidade 
associada  às  usinas  térmicas  também  contribui  negativamente  para  o 
aproveitamento do excedentes energéticos das regiões NO e SE/CO. Essa situação 
é  mais  significativa  nos  períodos  de  carga  leve  e  média,  ou  seja  quando  a 
demanda de energia no NE é menor e média;

5. A expansão do sistema de transmissão previsto para 2010 aumentará ainda mais a 
oferta do excedente elétrico, e, havendo a manutenção da defluência mínima do 
São Francisco, haverá um aumento de energia não aproveitada.

6. Foram autorizadas a redução das vazões mínimas na bacia do rio São Francisco 
em algumas situações de escassez dos recursos hídricos, a saber: 

a) Racionamento de energia 2001/2002;
b) Violação da Curva de Aversão a Risco em 2003;
c) Situação hidrometeorológica crítica de outubro/2007 a janeiro/2008.

2.2. Ofício n°182/08 SECEX do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco
Neste  documento  o  Comitê  afirma  que:  durante  o  período  úmido,  as 

consequências da prática de baixas vazões são significativas para o ecossistema aquático; não 
existe causa natural significativa em 2008 que imponha, por interesse público, a operação com 
defluências de 1.100m³/s, tais como extremos meteorológicos. Além de outros argumentos,  o 
Comitê destaca que a defluência de 1.300m³/s é a vazão mínima estabelecida no Plano Nacional 
de Recursos Hídricos da bacia do rio São Francisco para a garantia da integridade do ecossistema 
e dos usos múltiplos de água.

2.3. Ofício n°444/2008/AA-ANA da Agência Nacional de Águas

A ANA informa a este Instituto que, motivada pela solicitação da Secretaria de 
Energia  Elétrica  do  Ministério  de  Minas  e  Energia,  emitiu  a  Resolução  n°803,  de  16  de 
dezembro de 2008, tratando da redução temporária da descarga mínima dos reservatórios de 
Sobradinho e Xingó.

Na citada resolução, foi autorizada a redução da vazão mínima até 30 de abril de 
2009, de 1.300m³/s para 1.110m³/s, porém estando condicionada à comunicação pela Companhia 
Hidro  Elétrica  do  São  Francisco-CHESF  de  que  foram  adotadas  todas  as  ações  de 
responsabilidade das diversas entidades e usuários, a jusante de Sobradinho, que possibilitem 
redução na restrição de defluência.

       2.4.Pareceres do IBAMA
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No Parecer Técnico n°122/2001-IBAMA/DCA/DEREL/DIAP de 27 de junho de 
2001, este Instituto se manifestou pela manutenção da vazão mínima de 1.800 m³/s  na UHE 
Xingó, sendo estabelecido tal vazão na Licença de Operação n°147/2001. Posteriormente, com 
base no pleito da CHESF, Ofício CE-DMA-059/2002 , de 05 de março de 2002, a mesma alega 
que,  sob o enfoque do abastecimento  humano,  navegação,  irrigação  e geração  de energia,  a 
vazão  mínima  necessária  corresponde  à  vazão  média  diária  de  1.300  m³/s.  Nesse  mesmo 
documento a CHESF solicita a retificação da licença de operação para adequar essa situação, 
sugerindo  inclusive  a  redação  da  condicionante,  a  qual  este  Instituto  por  meio  do  Parecer 
Técnico n°255/2002-IBAMA/DILIQ/CGLIC/COAIR, de 01 de outubro de 2002 recomendou o 
acolhimento  do pleito  da CHESF referente  à  vazão  mínima  defluente,  exarada  por  meio  do 
Ofício n°813/2002-IBAMA/DILIQ de outubro de 2002. 

Posteriormente, por conta da violação da curva de aversão a risco em 2003 e da 
situação hidrometeorológica crítica de outubro/2007 a janeiro/2008, foi solicitado a este Instituto 
a autorização para redução da vazão mínima defluente em caráter excepcional;  em ambas as 
situações este Instituto manifestou-se  favoravelmente ao pleito, por meio da Licença Especial n
°001/2004 e da Licença Especial n°001/2007.

3 – Considerações e Recomendações

Para atual solicitação de redução da vazão mínima defluente, diferentemente das 
situações anteriores, não é encontrada, nos documentos avaliados, qualquer motivação técnica 
relacionada à escassez de chuvas na bacia do rio São Francisco. Verifica-se no estudo da ONS 
uma tendência  a  se  buscar  reduzir  ao máximo  a  vazão  mínima  defluente,  uma  vez  que,  no 
cenário  futuro  (expansão  do  sistema  de  transmissão)  essa  vazão,  denominada  no  estudo  de 
“inflexibilidade hidráulica”, acarretará numa maior limitação do aproveitamento do excedente 
energético disponível.

Deve-se  considerar  que  a  manutenção  de  vazões  similares  às  naturais  são 
favoráveis à manutenção dos ecossistemas aquáticos e consequentemente às atividades sociais 
relacionadas ao mesmo. Por outro lado, há que se considerar uma situação já consolidada de 
alteração na vazões naturais ao longo da bacia do rio São Francisco por conta dos reservatórios, 
formados há décadas. 

Pondera-se ainda a dificuldade em se fazer gestão do empreendimento mediante a 
adoção  de  medidas  emergenciais  sem  o  devido  aprofundamento  de  suas  repercussões 
socioambientais no médio e longo prazos.

Pelo  exposto  e,  considerando-se  a  necessidade  de  se  conhecer  na  devida 
profundidade os impactos socioambientais relacionadas a alteração dessa vazão, recomenda-se 
que seja indeferido o pleito exarado no Ofício n°217/2008/SEE/MME do Ministério de Minas e 
Energia. 

Recomenda-se  que  seja  questionado  ao  Ministério  de  Minas  e  Energia  a 
necessidade de redução de forma definitiva da vazão mínima defluente das barragens do rio São 
Francisco ao se considerar o cenário de expansão do Sistema de Transmissão. Neste sentido, 
recomenda-se ainda que seja solicitado a esse Ministério a apresentação de uma proposta de 
estudo de impactos socioambientais  a serem realizados  com vistas à definir  as condições de 
vazão  defluente  para  a  referida  bacia.  Esses  estudos  deverão  considerar  a  otimização  dos 
recursos energéticos para a região e também contemplar uma análise acerca das transformações 
socioambientais ocorridas na bacia com a formação dos reservatórios ao longo dos anos.
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Com base na nova proposta de vazões defluentes,  deverá ser desenvolvida análise  de 
impactos socioambientais e definidos os respectivos programas ambientais pertinentes.

Este é o parecer.

Em, 19 de fevereiro de 2009.

Adriano Rafael Arrepia de Queiroz
Analista Ambiental

COHID/CGENE/DILIC/IBAMA
Mat. 1.512.542

Carlos Henrique Aparecido Cardoso
Analista Ambiental

COHID/CGENE/DILIC/IBAMA
Mat. 1.512.292
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