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PARECER TÉCNICO Nº 12/2017 

 

Assunto: Pleito de outorga de direito de uso das águas 

Requerente: Energia Limpa Participações Ltda. 

Processo: nº 44.381/2016 

Finalidade: Geração de energia. CGH Nova Ponte Queimada II 

Localização: Rio Casca em Urucânia, UGRH 1 Piranga 

 

1. CONTEXTO 

 

Para o cadastramento de Centrais Geradoras Hidroelétricas (CGH) no Leilão de energia da 

ANNEL, previsto para dezembro de 2017, era necessária a apresentação de Licença Ambiental 

Compatível e de Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica até 13 de setembro de 2017. 

 

Devido a urgência, na 18ª Reunião Ordinária do CBH-Piranga, realizada no dia 05 de setembro de 

2017, em Ponte Nova/MG, representantes da Energia Limpa Participações Ltda. realizaram 

apresentação sobre o processo em questão e houve sinalização positiva da plenária quanto à 

aprovação, ocorrendo à aprovação do presidente do CBH ad referendum ao Processo de outorga 

n° 44.381/2016, conforme Deliberação ad referendum do CBH-Piranga nº 21/2017. 

 

Posteriormente, visando seguir o procedimento previsto na Deliberação Normativa do CERH nº 

31/2009 e os regimentos do CBH Piranga, a SUPRAM ZM enviou ao comitê, com data de 

recebimento em 11/09/2017, todo o processo nº 44.381/2016, referente ao pleito de outorga de 

direito de uso das águas da CGH Nova Ponte Queimada II, da empresa Energia Limpa 

Participações Ltda, localizada no Rio Casca em Urucânia, para serem realizadas as análises e 

discussões necessárias para manter a Deliberação ad referendum ou não. 

 

Ainda em cumprimento à Deliberação Normativa do CERH nº 31/2009, conforme trechos 

transcritos a seguir, o CBH Piranga encaminhou o processo de outorga ao IBIO, entidade 

delegatária e equiparada às funções de agência de águas da bacia do rio Doce, para proceder a 

análise e emissão das conclusões. 

 

Art. 2º - Os processos de requerimento de outorga para empreendimentos 

de grande porte e com potencial poluidor serão encaminhados aos comitês 

de bacias hidrográficas pelo IGAM ou pela SUPRAM, devidamente 

acompanhados dos respectivos pareceres técnicos e jurídicos conclusivos. 

 

Parágrafo único. Os técnicos responsáveis pelos pareceres conclusivos, ou 

aqueles outros designados pelo IGAM, deverão acompanhar o processo de 

aprovação nos comitês, estando presentes em todas as instâncias de 

decisão, para os devidos esclarecimentos. 

  

Art. 3º - Os pareceres sobre a outorga solicitada serão analisados pela 

Agência de Bacia ou entidade a ela equiparada, que encaminhará suas 

conclusões para decisão do comitê de bacia hidrográfica. 
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§1º Na inexistência da Agência de Bacia ou entidade a ela equiparada, a 

análise do parecer de outorga poderá ser realizada pela Câmara Técnica 

competente do respectivo comitê, que encaminhará suas conclusões para 

decisão em plenário. 

  

§2º A critério do comitê de bacia hidrográfica, a Câmara Técnica poderá ser 

a instância final deliberativa relativa à decisão sobre a aprovação das 

outorgas. 

 

Todas as análises e conclusões apresentadas nesse parecer tiveram como base os documentos 

apresentados no processo, principalmente o Relatório Técnico elaborado em 2016 pela empresa 

G4 Engenharia e Meio Ambiente e o Parecer Técnico do técnico Túlio César de Souza da 

SUPRAM-ZM. 

 

 

2. ANÁLISE E CONCLUSÕES 

 

2.1. Características gerais do empreendimento 

 

A CGH Nova Ponte Queimada II está instalada desde a década de 50 e em operação no rio 

Casca, em área do município de Urucânia. Encontra-se distante 18,40 km da sede de Urucânia e 

8 km da sede de Rio Casca.  

 

O empreendimento já possui outorga, Portaria nº 01623/2015 e está requerendo o aumento da 

capacidade instalada de geração de 0,856 MW para 3,0 MW. Para tanto, serão realizadas 

adequações no sistema de adução e casa de máquinas, bem como a substituição dos conjuntos 

geradores. 

 

A barragem possui 2 m de altura máxima a partir do talvegue do rio, não havendo inundação de 

áreas fora da calha do rio Casca. Tal barramento não possui a função de regularização de vazão 

ou de armazenamento de água. 

 

Conforme mencionado nos relatórios, o empreendedor construiu uma ensecadeira para proteger o 

canal da CGH, com materiais locais e dimensões de 6,6 m de largura, 1,0 m de altura e 79,6 m de 

extensão. 

 

O trecho de vazão reduzida (TVR) é imediatamente a jusante do barramento, com 43 m de 

comprimento, o que é considerado pequeno.  

 

2.2. Análise do processo  

 

A Deliberação Normativa do CERH nº 31/2009 estabelece que a análise do pleito da outorga deve 

considerar alguns, conforme trecho transcrito a seguir: 

 

Art. 4º - Para a decisão dos processos de outorga de empreendimentos de 

grande porte e com potencial poluidor, os comitês de bacia hidrográfica 
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deverão se basear nos pareceres conclusivos encaminhados pelo IGAM ou 

pela SUPRAM, e nos seguintes quesitos, quando houver: 

 

I - as prioridades de uso estabelecidas nos Planos Diretores de Recursos 

Hídricos ou em Deliberação dos Comitês; 

II - a classe de enquadramento do corpo de água; 

III - a manutenção de condições adequadas ao transporte hidroviário, 

quando for o caso; 

IV - a necessidade de preservação dos usos múltiplos, explicitada em 

deliberações dos respectivos comitês. 

 

Nesse sentido, a presente análise observará os quesitos definidos pela referida Deliberação 

Normativa, considerando, também, o disposto no Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia 

do Rio Doce (PIRH-Doce) e no Plano de Ação de Recursos Hídricos da Unidade de Planejamento 

e Gestão de Recursos Hídricos Piranga - UPRGH Piranga (PARH Piranga), ambos elaborados em 

2010. 

 

Com relação às “prioridades de uso estabelecidas nos Planos Diretores de Recursos Hídricos ou 

em Deliberação dos Comitês” na bacia do rio Piranga, tem-se, de acordo com o PARH Piranga, 

que o consumo humano é responsável pela retirada de 33% da água, a irrigação retira 31%, as 

indústrias 25% e a dessedentação animal 11%. Além disso, na bacia do rio Piranga não há uma 

definição específica das prioridades de uso, sendo considerado apenas o já estabelecido na Lei nº 

9.433/1997, que em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais. Como o empreendimento em questão não realiza uso 

consuntivo dos recursos hídricos, o mesmo não compromete as prioridades de uso. 

 

Quanto “classe de enquadramento do corpo d´água”, tem-se que a classe de enquadramento do 

rio Casca, no trecho em análise, é proposta como Classe 2 no PARH. No entanto, a proposição do 

PARH não foi efetivada, valendo o disposto no Art. 42 da Resolução CONAMA 357/2005: 

 

“Art. 42. Enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas 

doces serão consideradas classe 2, as salinas e salobras classe 1, exceto 

se as condições de qualidade atuais forem melhores, o que determinará a 

aplicação da classe mais rigorosa correspondente.” 

 

De toda forma, o empreendimento em análise possui a finalidade de uso para geração de energia, 

que não afetará a qualidade da água, não cabendo, portanto, análise quanto à manutenção dos 

padrões de qualidade da referida classe. 

 

No que diz respeito à “manutenção de condições adequadas ao transporte hidroviário, quando for 

o caso” como se trata de uso não identificado no trecho em questão, não cabe nenhum tipo de 

análise ou consideração. 

 

Já quanto a necessidade de preservação dos usos múltiplos, cabe comentar que considerando 

que a operação da CGH Nova Ponte Queimada II é a fio d’água e que a finalidade de uso não 

altera a qualidade da água, dentre os usos múltiplos que poderiam ser impactados pelo 

empreendimento, encontra-se o ecossistema aquático no trecho de vazão reduzida (TVR). Cabe 
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ressaltar ainda, que o TVR possui apenas 43 m e conforme os relatórios, é diretamente 

alimentado pela água de alguns orifícios do barramento, que forma logo em seguida um espelho 

d’água. Como a barragem foi construída na década de 50, a mesma não possui dispositivo 

hidráulico para verter água. Contudo, como o TVR é pequeno e o perfil longitudinal do rio é 

composto por um encachoeiramento nesse trecho, é possível manter o barramento em sua 

característica original.  

 

A SUPRAM ZM realizou a análise do processo tecnicamente, recomendando o deferimento da 

retificação de outorga. 

 

3. CONCLUSÕES 

 

Com base nos apontamentos realizados e nos relatórios técnicos apresentados pela empresa e 

pela SUPRAM ZM, que consideraram estudos hidrológicos e hidráulicos, com metodologia 

definida e adequada, que avaliaram as estruturas do empreendimento, bem como a regra 

operativa, recomendamos o deferimento à solicitação de outorga do Processo nº 44.381/2016. 

 

Governador Valadares, 20 de outubro de 2017. 

 

 

 
Cynthia Franco Andrade 

Analista de Programas e Projetos - IBIO AGB Doce 

Engenheira Ambiental - CREA MG 148837/D  

Mestra em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

 

DE ACORDO, 

 

 
Fabiano Henrique da Silva Alves 

Diretor Técnico - IBIO AGB Doce 

Engenheiro Agrônomo – CREA MG 80009/D 

 


