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Of. No 016/ProjetoUPGsP2/P3 

Cuiabá – MT, 16 de dezembro de 2020. 

À 

Débora Calheiros 

FONASC / CNRH 

GAP Paraguai (atualmente GT Paraguai) 

Programa Humedales Sin Fronteras 

 

 

Assunto: Resposta ao mail: Questionamento falta avaliação de hidrelétricas no Prognóstico 

 

Prezada Profa Débora Calheiros, 

 

Cumprimentando-a, sirvo-me do presente para responder ao correio eletrônico 

recebido em 16/12/2020.  

Esclarecemos que o Produto Prognóstico do Plano Integrado de RH das UPGs P2 e P3 

foi entregue no início de abril/2020, antes da divulgação dos estudos realizados pela ANA 

neste ano e disponibilizados em maio. Todavia, estamos cientes da complexidade e da 

robustez e da importância deste material e sobre a influência de novos empreendimentos 

hidrelétricos na região, envolvendo estudos específicos sobre a questão hidrológica, qualidade, 

sedimentologia, ictiofauna, ictioplâncton, pesca, socioeconomia e demais na região.  

Em vista de toda essa informação e sua influência nas UPPGs P2 e P3, entendemos que 

a nota técnica n°3/2020/SPR/SRE ANA em seus itens finais é clara na indicação e norteamento 

de metodologia a serem adotadas nos rios de domínio da união e do estado, ao qual define 

“áreas não estratégicas ou sem impacto sobre o estoque pesqueiro”; e “áreas potenciais a 

conflitos de pesca/turismo”, e que tais indicações foram aderidas no Produto Plano de Ações 

entregue em 16/12/2020 para apreciação da SEMA/MT. 

No Plano de Ações foi adotado como meta, o ajuste na metodologia indicada pela 

respectiva nota técnica, com vista ao instrumento de outorga, além da previsão de meta de 

monitoramento para a não configuração de novos empreendimentos em áreas classificadas 

como potenciais a conflitos de pesca/turismo, com vista ao componente estratégico de 

solução de conflitos do uso da água na região.  

Ademais, salienta-se que no Produto Prognóstico, consideramos a modelagem de 

qualidade integrada, incluindo a dinâmica do ambiente semi-lêntico e lêntico dos corpos 

hídricos da região.  

É válido ressaltar que os rios das UPGs P2 e P3, como os citados, Sepotuba, Alto 

Paraguai, Cabaçal e Jauquara, e os critérios de configuração ou não de novos 

empreendimentos para este e demais rios principais avaliados nas UPGs P2 e P3, serão 

seguidos. Contudo, Jauru situa-se em outra UPG.  

Atenciosamente, 

 
Luciana Sanches • SIAPE 2632032 


