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Nota Pública 
 
Retorno ao uso múltiplo dos lagos de Furnas e Peixoto 
                                                 O desfio necessário – A Hora é Agora 
As chuvas intensas que ocorrem nos territórios que realizam a recarga dos Lagos de Furnas e de 
Peixoto permitiram o retorno às cotas 762 e 663, respectivamente, o que torna de maneira concreta, 
necessária e viável condição da sua manutenção, retornando aos níveis que foram mantidos por 55 
anos. O controle de vazão da Agência Nacional de Águas e Saneamento juntamente com esse 
regime pluviométrico atual trazem a oportunidade excepcional para que estes históricos níveis das 
águas retornem à normalidade que permitiu o uso múltiplo dos lagos para as milhares de iniciativas 
empresariais e econômicas, que beneficiavam 34 municípios lindeiros a Furnas e 7 de Peixoto.  
Existem amplas e fundamentadas argumentações, desde 2001, sustentadas por inquestionáveis 
documentos e dados técnicos, inclusive do Operador Nacional do Sistema, de que geração de 
energia é possível a partir destas cotas mínimas, desde que a gestão contemple o armazenamento 
nas cotas máximas, para uso para energia no período seco, como já executado no passado.   Apenas 
dessa forma Minas Gerais será contemplada com o uso múltiplo dos lagos. E assim determinam as 
legislações pertinentes ao uso das águas com destaque para a Lei das Águas (Lei 9433 de 1997), 
como estabelece também a recente Emenda à Constituição Mineira 106, homologada pela 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 4 de dezembro de 2020, que estabelece os Lagos como 
Patrimônio do Estado de Minas Gerais, através de seu tombamento paisagístico.   
Há muitos anos os municípios e as populações lindeiras aos lagos, gravemente prejudicados pela 
redução das cotas, realizam debates, estudos e indicações aos órgãos controladores das  águas 
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento 
e ONS - Operador Nacional do Sistema e também à Hidrelétrica de Furnas, com apoio do Governo 
do Estado, Assembleia Legislativa, representações políticas e empresariais, Associação Comercial 
e Empresarial de Minas (ACMinas), Federaminas, Associação dos Municípios do Lago de Furnas 
(Alago), Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Grande e de diversos movimentos da sociedade 
civil, em amplo e solidário consenso,  sem conseguir sensibilizar de maneira concreta e objetiva as 
agências que regulam, no Brasil, o uso das águas que privilegiam apenas seu uso para geração de 
energia elétrica. São mais de 20 mil empregos e 5000 empreendimentos que sofrem na região do 
Lago de Furnas, nos últimos anos. 
 
 
A ACMinas, em ação solidária com todas as instituições que se integram no esforço pela 
recuperação do uso múltiplo dos lagos, vem estabelecendo ampla e solidária interlocução com os 
diversos setores que atuam nesta causa que é, não somente de Minas Gerais, mas também do Brasil, 
pela importância da contribuição da Represa de Furnas para a geração de energia elétrica no Brasil. 
Com este objetivo a Acminas elaborou relatório que aponta medidas indispensáveis a serem 
cobradas das agências reguladoras e do Governo Federal, na busca de soluções que retomem o 
desenvolvimento de Minas Gerais. 
A partir de uma análise objetiva dos fatos ao longo de quase dois (2) anos, algumas batalhas foram 

vencidas, como a Emenda Constitucional 106, a atuação do Governo de Minas Gerais que 

culminou com notificação às agências ANA, Operador Nacional do Sistema, Agência Nacional de 

Energia Elétrica e Ministério das Minas e Energia para o cumprimento da referida emenda e 

garantia do uso múltiplo das águas para Furnas e Peixoto.  
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Há, no entanto, um caminho a percorrer para a reconquista final dos direitos constitucionais de 

Minas Gerais, em relação ao uso dos lagos para navegação, turismo, lazer, piscicultura e 

agricultura. Este é o momento para a recuperação e manutenção dos níveis mínimos dos lagos. 

Já é de conhecimento público a viabilidade em se operar o reservatório para a geração de energia 

elétrica, simultaneamente à compatibilização com seus usos múltiplos para Minas Gerais, 

utilizando-se 45% do volume útil de Furnas acima da cota 762, como já efetuado por mais de 55 

anos. 

Igualmente fundamental é o derrocamento do pedral em Nova Avanhandava, em São Paulo, obra 
já prevista e que possibilitaria recuperar 10% do volume útil do lago, contemplando também o 
interesse da Hidrovia Tietê-Paraná, mas revendo suas cotas mínimas necessárias à navegação. 

A ACMinas, através de seus Conselhos de Turismo e de Cultura estiveram atentos ao problema desde muito tempo. 

Com esta Nota Pública, como instituição centenária, ela cumpre seus dispositivos estatutários, atenta aos interesses 

dos empresários da Belo Horizonte metropolitana e de toda Minas Gerais. A natureza já fez a sua parte, agora, é 

fundamental que as autoridades e as instituições também cumpram o seu papel. 

 
Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2022 
 
 

 
 


