
               

FUNDAMENTAÇÃO DOS PLEITOS do MOVIMENTO PRÓ-FURNAS 762 

 

Movimento da sociedade civil organizada de MG, em prol do Mar de Minas, composto por um Núcleo 

Gestor de fundadores e pioneiros em Formiga, que lutam pela preservação da cota mínima 762 para 

o Lago de Furnas. Hoje os movimentos Pró-Furnas e Pró-Peixoto abraçam os 34 municípios lindeiros. 

 

Nosso pleito é garantir as cotas mínimas para os Lagos de Furnas 762 e Peixoto 663, a partir das 

seguintes premissas: 

 

a) A viabilidade de manutenção de 55% do volume útil como nível mínimo operacional, para uso 

da água acima da cota 762, e não abaixo.  

Mesmo em anos de crise hídrica, o Lago de Furnas não gastou mais de 40% de sua capacidade. 

Portanto, há reserva suficiente com 45% do Lago para garantir a produção de energia, a partir 

da cota 762 para cima, ao se atingir a máxima de 768. 

 

b) A necessidade urgente (e não no ano de 2023) de se complementar o derrocamento do pedral 

em Nova Avanhandava, revendo também a cota mínima para a Hidrovia Tietê-Paraná - 

mantendo sua navegabilidade, sem interferir drasticamente no volume de Furnas, como tem 

ocorrido desde sua inauguração 

 

c) A necessidade de estudos técnicos e econômicos que viabilizem a reposição de eventuais 

perdas geradas pela manutenção da cota, quer pelo uso de outras tantas alternativas de 

geração e a utilização de fundos destinados a fins semelhantes como a CDE - Conta de 

Desenvolvimento Energético 

 

PRINCÍPIOS BÁSICOS  

 

Como levantado nas audiências públicas pelo promotor de Justiça de Varginha, Mário Conceição – a 

Constituição, no artigo 180, prevê que “os entes federados incentivarão o turismo como fator de 

desenvolvimento social e econômico”. 

 

A ideia que norteia a Lei 9433/1997 e que estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos é a da 

gestão participativa dos recursos hídricos, de modo que haja isonomia de tratamento para os 

interesses pelo uso da água e que a escassez hídrica tenha seus impactos reduzidos, administrados e 

pacificados. 

 

Sobre a atual outorga de Furnas de no. 1033 de 24/5/2019 - ela fere o parágrafo único do Art. 13 da 

Lei das Águas, ao fixar a cota mínima em 750, pois não contempla os usos múltiplos demandados pelos 

municípios do Sul, Sudoeste e Centro-oeste de Minas. Adicionalmente, entretanto, em seu Art.3 

parágrafo 3, confere à ANA autonomia para alterar a outorga a qualquer tempo.  

 

Contamos ainda com dois instrumentos legais em andamento, garantindo as cotas mínimas, quais 

sejam: 



               

 A PEC 52/2020 de autoria do Deputado Professor Cleiton, que inclui a bacia do Rio Grande e 

o reservatório de Furnas dentre as unidades de conservação tombadas para fins de 

conservação e declaração de monumentos naturais 

 O PL 3480/2019 de autoria do Senador Rodrigo Pacheco - para que a proteção ao patrimônio 
turístico e paisagístico seja verificada na outorga de recursos hídricos para aproveitamento 
dos potenciais hidrelétricos. Insere o uso turístico e recreacional dos recursos hídricos na 
Política Nacional de Recursos Hídricos. Determina o respeito ao patrimônio turístico e 
paisagístico na outorga de direitos de uso de recursos hídricos, tais como captação, 
extração, lançamento de resíduos e aproveitamento hidrelétrico. 

 

IMPACTOS COM O ESVAZIAMENTO PROVOCADO DE FURNAS (a partir de 2012) 

 

Com referência às justificativas do ONS contrárias à fixação da cota 762 apresentadas na 1ª reunião 

do GT-Furnas, e reiteradas em documentos, elas não levam em consideração os prejuízos econômico-

financeiros, as catástrofes ambientais e o sofrimento de 1 milhão e 800 mil pessoas que vivem em 34 

munícipios lindeiros e se adaptaram às novas atividades impostas pelas circunstâncias da construção 

da UHE Furnas. Os interesses dessas comunidades devem ser levados em consideração, resgatando-

lhes trabalho e dignidade, garantidos também pelas discussões não apenas técnicas, mas também 

sociais nos Comitês de Bacia. 

 

Nossos questionamentos em reunião para solução do problema 

1. Essa perda citada pelo ONS não poderia ser suprida pelo uso de outras fontes alternativas 

energéticas – solar, biomassa, eólica? Pela conclusão da Usina Termonuclear de Angra 3 pela 

Eletrobrás - aliviando o Sistema Integrado Nacional– SIN? 

 

2. Há a possibilidade de utilização de outras bacias do subsistema Norte, com aumento do 

intercâmbio energético entre subsistemas para cobrir uma sazonalidade entre as bacias? Seria 

possível com linhas de transmissão de grande porte e com aproveitamento de afluência 

vertida 

 

3. Negociadas condições novas para suprimento e reposição eventual junto ao Sistema 

Integrado Nacional de energia pelos players institucionais e pelas empresas que operam em 

regime de concessão a Hidrovia Tietê-Paraná.  

 

4. Utilização de recursos da CDE Conta de Desenvolvimento Energético – fundo setorial que tem 

como uma de suas finalidades conceder descontos tarifários a diversos usuários em situação 

emergencial (uso de termelétricas para reposição do nível de nossos lagos) 

 

FUNDADORES DO PRÓ-FURNAS 762            

Isabel Cristina de Castro Pereira  João de Assis 

José Afonso de Alencar    Maria Elisa O de Oliveira   

Paulo Coelho da Rocha    Thadeu de Alencar 

Setembro 2020 


