
 
 
                                      

 

                                                                                      Cuiabá, 17 de Dezembro de 2020 

 

Ao 

CEHIDRO MT 

AT. SR Presidente do CEHIDRO  

SEMA MT  

REFERENTE PLANO de Bacias de Mato Grosso que abrange a região da Bacia do Rio 

Sepotuba, Bacia Cabaçal e Bacia Paraguai.UPG P2 – UPG P3 

 

At. Sr Presidente do CEHIDRO 

 

Prezado Senhor,  

O FONASC CBH , como entidade membro desse EGRÉGIO Conselho e no uso de suas 

competências estatutárias e regimentais desse colegiado informa que, tomando 

conhecimento dos resultados preliminares dos diagnósticos e prognósticos desenvolvidos 

pela EQUIPE TÉCNICA que atualmente desenvolve os estudos   REFERENTE AO  PLANO de 

Bacias de Mato Grosso que abrange a região da Bacia do Rio Sepotuba, Bacia Cabaçal e 

Bacia Paraguai.UPG P2 – UPG P3 viemos a V.Sas. manifestar nossas preocupações quanto 

aspectos metodológicos detectados e que foram já manifestados a equipe técnica quanto a 

não inclusão de PCHs no prognostico apresentado. 

Além disso, identificamos alguns aspectos relacionados a ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO 

das informações disponibilizadas até agora sobretudo no que diz respeito aos usos 

consultivos e não consultivos sobretudo aos os usos já demandados para PCHs. Tal 

situação apontam a necessidade de ajustes quanto ao cumprimento dos normativos 

diretivos para uma metodologia que atendam de maneira mais completa os mesmos, 

sobretudo aqueles emanados da RES 145 do CNRH. 

Em que pese as respostas disponibilizadas até agora pela Professora LUCIANA SANCHES 

quanto as nossas indagações acima, entendemos que a ausência das informações 

PRIORITÁRIAS demandadas POR NÓS NOS produtos JÁ ELABORADOS postergando a 

inclusão das mesmas para uma nova fase dos estudos que seriam o PLANO DE AÇÕES, é 

para nós, uma estratégia metodológica que merece ser melhor avaliada. 

São  meritórias alguns aspectos levantados como  a INCLUSÃO de fatores físicos climáticos 

externos tais como MUDANCAS CLIMATICAS mas nos ressentimos da falta de uma maior 

abordagem sobre as EXTERNALIDADES sociais e econômicas que afetarão a demanda 

por recursos hídricos impactando nos cenários futuros , APONTANDO portando a 

necessidade de mais estudos relacionados a esses usos e suas variáveis tais como , os 

usos insignificantes , A EXPLOTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRANEAS E UMA MELHOR 



 
 
ABORDAGEM SOBRE a IMPORTANCIA DAS ATIVIDADES DE USOS NÃO 

CONSULTIVOS QUE PODERÃO CARACTERIZAR  DISPUTAS POR USOS  nos cenários 

tendenciais que precisam ser melhor caracterizados tais como o turismo, pesca e até mesmo 

a hidroeletricidade. 

Manifestamos ainda que, para nós os elementos dispostos nos diagnósticos e prognósticos 

são determinantes da alma do PLANO e sugere sua importância e utilidade merecendo 

portanto maior abordagem   metodológica de modo A CONTEMPLAR MAIS VISÕES 

INTERDISCIPLINARES que resgate mais a importância das externalidades sociais e 

econômicas e portanto políticas que tanto interferem no planejamento e execução de 

políticas públicas na região. 

Isto posto, é inegável que a postergação de informações estratégicas que impedem uma 

maior caracterização dos usos e definições nos PROGNOSTICOS E DIAGNOSTICOS tem 

impactos na resolução ou não de futuros conflitos, pois o PLANO É UM INSTRUMENTO 

LEGAL que precisa comtemplar as soluções desses possíveis conflitos a região caso eles 

não encontrem informações suficientes sobre a região e não disponha de mais informações 

sobre os usos seus atores e possibilidades de contemplar melhor o princípio dos usos 

múltiplos. 

Assim viemos pedir a esse egrégio CEHIDRO que preliminarmente não aprove ou 

encaminhe o PLANO como consumado sem antes a equipe responsável discutir e proceder 

as alterações propostas por nós dentro do espírito e fundamentos da legislação das águas. 

Evitando assim, centralismos futuros desnecessários. 

Pedimos ainda a esse egrégio CEHIDRO que não proceda o pagamento de serviços e 

produtos relacionados a esses PLANOS até que possamos DIRIMIR ESSAS DÚVIDAS E 

CONTRIBUIR PARA MAIOR EFICIENCIA DO PLANEJAMENTO DA POLITICA DE 

GESTÃO DOS CORPOS DAGUA NA REGIÃO. 

 

CORDIALMENTE  

 

 

Entidade membro do CEHIDRO MT  

ENTIDADE MEMBRO DA PLENARIA E DA CTPLANO DO CNRH  

   

 


