
ON ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Relatório sintese do projeto
1

Transposição das Águas
do Rio São rancí'sco

FM
631.67(812/813)
R382
2000

Belo Horizonte, junho de 2000



(c/&3)
fZ3ØcL
12,000

	

• -	- a,
\ '•f•
\Ç'.

._•

MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Deputado Anderson Adauto
Presidente

Deputado José Braga
1 -Vice-Presidente

Deputado Durvai Ângelo
22-Vice- Presidente

Deputado Dilzon Meio
1 a-Secretário

Deputado Gil Pereira
22-Secretário

SECRETARIA
João Franco Filho
	 Sérgio Barcelos

Assessor Executivo
	 Diretor-Geral

de Planejamento e Controle

/



ÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA

Fernando Luiz Gonçalves Bezerra
Ministro de Estado da Integração Nacional

Rômulo de Macedo Vieira
Secretário de Infra-Estrutura Hídrica

João Urbano Cagnin
Gerente do Projeto

João Cézar Pierobon
Consultor

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE
Márcio Nogueira Barbosa

Diretor
Volker W. J. H. Kirchhoff

Vice-Diretor

Fundação de Ciência e Tecnologia Espaciais - FUNCATE
EQUIPE DE COORDENAÇÃO:
José Armando Varão Monteiro
Carlos Eugênio Faria Franco

Akira Ussami
Francisco Jácome Sarmento



u

M

Á

R

Q	1. Introdução	 .7

2. Objetivos do Projeto	 . 12

3. Vazões do Projeto .......................................................... 15

4. Conseqüências para o rio São Francisco ...................... 16

5. Necessidades Diagnosticadas da Bacia do
SãoFrancisco ......................... . ...................................... 20

6. Alternativa Selecionada .................................................22



o
o
u A transposição de Aguas do Rio São Francisco para baci-

as adjacentes que exibem um déficit hídrico histórico, tem a
amplitude de um Projeto Nacional e insere-se na política de

o desenvolvimento e integração das comunidades assoladas
pelas secas, articulando-se com o processo de produção e com
a melhoria da qualidade de vida. Este projeto não deve ser
visto como a solução final dos problemas do Nordeste Seten-
trional. Atenderá às necessidades de água de parte da popula-
ção sujeita às secas e representa uma parcela importante de
um conjunto de medidas necessárias ao desenvolvimento da
região e resgate da chamada dívida do País com essa popu-
lação.

O Projeto, concebido inicialmente no âmbito do extinto
DNOS - Departamento Nacional de Obras e Saneamento, em
1985, e posteriormente aperfeiçoado no âmbito do extinto Mi-
nistério da Integração Regional, em 1994, teve seus estudos
retomados, em 1997, pela Secretaria Especial de Políticas
Regionais - SEPRE, no âmbito do Conselho de Governo.

Foram contratados estudos adicionais e complementares
aos anteriormente existentes, aproveitando ao máximo os da-
dos disponíveis, no sentido de buscar uma solução consensual
para o Projeto, que atendesse tanto os Estados beneficiários
fora da bacia do São Francisco - Ceará, Paraíba e Rio Grande
do Norte -, como também o Estado de Pernambuco, dentro da
Bacia do São Francisco.

ABRANGÊNCIA DOS ESTUDOS
Tais estudos abrangem uma avaliação detalhada da in-

serção regional do Projeto, tendo em conta as disponibilidades
hídricas efetivas e as demandas hídricas projetadas para o ano
2.025, nas principais bacias dos rios intermitentes do Nordeste
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Setentrional. Os estudos de impacto ambiental - EIA-RIMA,	1
não realizados anteriormente, foram também contratados, se-	N
guindo Termos de Referência previamente elaborados pelo
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Os estudos de	R
Viabilidade Técnico-Econômica e Projeto Básico são desen-	o
volvidos a partir de levantamentos cartográficos atualizados com	Dtecnologia de ponta supervisionados pelo INPE - Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais. Portanto, quatro módulos são
desenvolvidos paralela e articuladamente:	 Ç

• Cartografia;
o

• Viabilidade Técnico-Econômica e Projeto Básico;
• Inserção Regional;
• Impacto Ambiental.

BACIAS BENEFICIÁRIAS DO PROJETO
Com o Projeto da Transposição serão beneficiados os Es-

tados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, além do Esta-
do de Pernambuco dentro da bacia do São Francisco. No futu-
ro, este modelo poderá ser a base para o desenvolvimento de
projetos similares, visando atender outras bacias hidrográficas
e áreas do semi-árido brasileiro. No projeto atual as bacias
selecionadas como destinatárias dessas águas são:

CEARÁ
rio Jaguaribe e bacias metropolitanas de Fortaleza, que
são interligadas ao Jaguaribe através do Canal do Tra-
balhador. Nelas encontram-se 23 médios e grandes açu-
des, dentre os quais destacam-se Orós e Castanhão (em
construção);

RIO GRANDE DO NORTE
rio Apodi e rio Piranhas-Açu, onde se concentram 20 açu-
des de médio e grande portes, dentre os quais desta-
cam-se Armando Ribeiro Gonçalves e Santa Cruz (em
construção);
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PARAÍBA
rio Piranhas e rio Paraíba, onde se concentram 36 médi-
os e grandes açudes, dentre os quais destacam-se
Coremas-Mãe d'Agua, Engenheiro Ávidos, Epitácio Pes-
soa (Boqueirão) e Acauã (em construção);

PERNAMBUCO
rio Brígida e rio Moxotó, onde se encontram 10 médios e
grandes açudes, dentre os quais destacam-se Poço da
Cruz, Chapéu e Entremontes.

A transposição das águas se fará através de dois eixos:

EIXO NORTE
Interligando o São Francisco na altura de Cabrobó (PE),
às bacias dos rios Jaguaribe (CE), Apodi (RN) e Pira-
nhas/Açu (PB/RN), atendendo também a bacia do rio
Brígida (PB);

EIXO LESTE
Interligando o São Francisco, na altura do Reservatório
de Itaparica, à bacia do Rio Paraíba (PB), atendendo tam-
bém a bacia do rio Moxotó, em Pernambuco.

Na área de influência do Projeto encontram-se cerca de
200 cidades de pequeno e médio portes. Também deverão ser
beneficiados pelo Projeto, centros urbanos regionais importan-
tes como Fortaleza/CE, Mossoró/RN, Campina Grande/PB,
João Pessoa/PB, Salgueiro/PE, Arcoverde/PE, Juazeiro do
Norte/CE, Cajazeiras/PB e Sousa/P13. A população residente
nestas áreas é de cerca de 6,8 milhões de habitantes e deverá
crescer para cerca de 10 milhões de habitantes em 2025, re-
presentando parcela significativa da população do semi-árido
brasileiro.

A figura a seguir ilustra os dois eixos principais da trans-
posição, os maiores açudes e cidades situados na rota do Pro-
jeto e que serão direta ou indiretamente por ele beneficiados.
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BACIAS BENEFICIÁRIAS
 

U

POPULAÇÃO E DÉFICIT HÍDRIco RELATIVO AO	 c

Uso MÚLTIPLO DA AGUA	 Á

o

PROJETO
TOTAL

EIXO NORTE
EIXO LESTE

TOTAL

POPULAÇÃO (mil
hab.)

	

ATUAL	2025
	1.098	1.075

	

2.822	5.239

	

3.920	6.314
	487	509

	

1.376	2.122

	

1.863	2.631
	288	316

	

398	.	539

	

686	855
	5.093	7.678

	

1.376	2.122

	

6.469	9.800
	209	131

	

111	134

	

320	265
	5.302	7.809

	

1.487	2.256

	

6.789	10.065

DÉFICIT HÍDRICO
(m3/s)

	

ATUAL	2025
	0,5 	34

	

3,5	19

	

4,0	53
14

	

4,6	13

	

4,6	27

	

-	25

34
59

	4,0 	126

	

4,6	13

	

8,6	139
10

	

2,0	14

	

2,0	24
	4,0 	136

	

6,6	27

	

10,6	163

ESTADO	BACIA

CEARÁ	Jaguaribe
Metropolitanas de
Fortaleza

TOTAL
PARAÍBA	Piranhas

Paraíba
TOTAL

RIO GRANDE DO Piranhas-Açu
NORTE

Apodi
TOTAL

TRANSPOSIÇÃO EIXO NORTE
EIXO LESTE

TOTAL
PERNAMBUCO	BrigidaiTerra Nova

Moxotó
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O Projeto da Transposição de Águas do Rio São Francis-
co tem como meta principal a eliminação dos constrangimen-
tos no acesso à água de boa qualidade por parcela expressiva
da população brasileira. Trata-se de um Projeto visando ao
aumento da garantia do suprimento hídrico, sem a qual o de-
senvolvimento sustentável não se realiza. O Projeto é
conceitualmente embricado com a utilização eficaz e racional
dos recursos hídricos locais, originários das bacias dos rios
intermitentes a serem beneficiadas.

METAS DO PROJETO

Aproveitamento Eficiente da Água:
Viabilização do uso mais eficiente dos recursos hídricos
potencialmente disponíveis nas bacias receptoras e
disponibilizados através da açudagem, que embora in-
dispensável não tem a eficiência desejada, por ser inviável
prever-se o regime de chuvas no clima do semi-árido a
longo prazo. Em conseqüência, os grandes açudes que
disponibilizam a água durante as freqüentes secas
interanuais, são operados conservadoramente, sempre
à espera de uma seca prolongada que não se sabe quan-
do ocorrerá. Com isso, em vez de se poder utilizar efeti-
vamente a água armazenada, proporciona-se elevadas
perdas por evaporação, que superam usualmente a quan-
tidade de água disponibilizada para uso múltiplo;

Garantia de Água:
Distribuição da água com garantia em eixos hídricos es-
tratégicos, viabilizando o suprimento das populações lo-
calzadas ao longo dos seus traçados, nas principais ba-
cias dos rios intermitentes brasileiros;

P
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Qualidade da Água:
Potencialização dos benefícios ecológicos de uma maior
permanência da umidade nas calhas fluviais no semi-ári-
do, bem como garantia de melhor qualidade da água nos
açudes, beneficiando seus usuários;

Gestão da Água:
Modernização da gestão dos recursos hídricos locais,
através da indução do mecanismo de cobrança pelo uso
da água bruta proporcionada pelo Projeto.

O SINERGIAS DO PROJETO
O conceito do Projeto pode ser sintetizado segundo as

sinergias que proporciona com os recursos hídricos locais das
bacias beneficiárias e se manifesta segundo três níveis distin-
tos. A primerira forma de sinergia é alcançada através do gan-
ho de água oriunda das próprias bacias receptoras, que deixa
de ser evaporada ou sangrada nos grandes açudes porque eles
podem, com o Projeto, ser operados sem o receio de que falte
água no futuro. Esvaziando-se mais os açudes na operação
normal programada, não só se reduzem as superfícies de eva-
poração (perda de água por evaporação) como também se
possibilita que no início do período chuvoso, o açude tenha
maior volume a ser reenchido, portanto, aproveitando os volu-
mes de enchente que passam a ficar retidos em vez de san-
grar para o mar (perdas por excesso de água, nos anos chuvo-
sos).

Assim, a transposição não só pode assegurar o
reenchimento dos grandes açudes (em caso de seca), como
também assegurar diretamente as vazões demandadas nos
rios (caso não haja interligação direta com o açude e ele venha
a ser operado em paralelo ao eixo do Projeto). Nesse último
caso, as águas transpostas não reencheriam os açudes (que
aguardariam o próximo período chuvoso), mas permitiriam que
pudessem ser operados menos conservadoramente, atenden-
do com garantia às demandas dele dependentes.

o
B
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A segunda forma de sinergia hídrica ocorre através da
melhoria da qualidade da água dos açudes que, por ser reno-
vada com maior freqüência, terá sua salinidade reduzida. Com
isso, poderão ser recuperados perímetros irrigados salinizados
e beneficiado o saneamento básico para as populações.

A terceira forma de sinergia do Projeto traduz-se por ser	1
um indutor da outorga e cobrança pela água bruta nas bacias	V
beneficiárias, na medida que parcela expressiva dessa água	o
terá que ser paga pelos beneficiários, garantindo a
sustentabilidade operacional do Projeto da Transposição. Com
isso, deverão ser reduzidos os desperdícios e utilizadas me-	D
Ihores tecnologias pelos usuários.	 o

o
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A vazão máxima a ser transposta pelo Projeto será de 89
m3/s (Eixo Norte) e de 10 m3/s (Eixo Leste), valores equivalen-
tes a projetos de irrigação em instalação na Bacia do São Fran-
cisco. Outros 28 m 3/s serão destinados ao Estado de
Pernambuco na Bacia do São Francisco, considerando que não
haverá bombeamento máximo quando os açudes principais
estiverem cheios, a vazão média transposta será cerca de 53
m3/s.

Além de atender as demandas de saneamento básico e a
objetivos de garantia da sustentabilidade mínima à economia
regional, a vazão da transposição deverá garantir um nível
adequado de atendimento às populações rurais ribeirinhas su-
jeitas aos efeitos nefastos das secas. As metas de irrigação a
médio prazo (2025) dos Estados do Ceará, Paraíba e Rio Gran-
de do Norte estarão restringidas em caso de não utilização de
tecnologias poupadoras de água ou gestão não otimizada de
seus recursos hídricos.

15



	

Com relação ao impacto do Projeto da Transposição na	ü
Bacia do Rio São Francisco, é necessário considerar diferen-

	

tes ângulos da questão: do ponto de vista da lei 9.333/97, que	N
	instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, o Projeto	cdeve ser considerado como mais um usuário da água na Bacia

do São Francisco e, como tal, está sujeito às regras que defi-
nem a concorrência pelo recurso água na bacia. Assim, o cus-
to de oportunidade da água bruta disponível no São Francisco
deverá ser estabelecido e seus usuários deverão operar se-

	

gundo os critérios estabelecidos para outorga e cobrança pela	P

	

água na bacia de um rio cujas águas são de domínio federal.	A
O Projeto da Transposição fica situado a jusante da Bar-

ragem de Sobradinho, que regulariza o Rio São Francisco,
viabilizando um regime de vazões mínimas do rio significativa-
mente superiores ao Médio São Francisco, cujo limite é o Re-
servatório de Sobradinho. A área da bacia a jusante do Projeto
de Transposição corresponde a cerca de 15% da área total da
bacia, ou seja, as águas do São Francisco já terão percorrido
85% de sua bacia, aproximando-se da foz, onde encontram-se
com o oceano. O usuário mais efetivo da água a jusante da
derivação para a transposição é a CHESF, que opera quatro
usinas hidrelétricas no Sub-Médio e Baixo São Francisco:
Itaparica, Moxotó, Paulo Afonso e Xingó.

NO SETOR ELÉTRICO
O Projeto de Transposição deverá ser considerado como

um dos projetos que demandará o uso corisuntivo da água a
montante da cascata de usinas hidrelétricas da CHESF, que
geram energia para a Região Nordeste. Os efeitos do Projeto
sobre a geração de energia estão sendo avaliados e os resul-
tados demonstram que seus impactos são equivalentes a qual-
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quer dos grandes projetos de irrigação instalados ou progra-
mados na bacia do São Francisco, os quais não deixam de ser
implementados por conta de tais impactos.

Considerando que o São Francisco como fonte de ener-
gia para o Nordeste vai progressivamente ter seu papel reduzi-
do em presença de outras fontes que deverão ser mobilizadas
para o atendimento do crescimento do mercado regional de
energia, o impacto do Projeto em termos da mobilização adici-
onal de recursos para compensar as perdas e suprir a deman-
da de energia do Projeto será pouco significativo, sendo o va-
lor absoluto da geração adicional inferior à precisão conseguida
pelas estimativas setoriais para o crescimento do mercado. Na
prática, o Projeto se comportará como mais um grande consu-
midor de energia, com demanda menor do que algumas indús-
trias instaladas ou programadas no Nordeste, porém com efei-
to gerador de bem estar social e empregos muitas vezes supe-
rior a tais indústrias.

Portanto, não será o Projeto isoladamente um fator rele-
vante que altere o planejamento setorial e também o ritmo da
mobilização de recursos para o suprimento do mercado de
energia, inclusive através de recursos da iniciativa privada.
Fontes energéticas alternativas e complementares ao São Fran-
cisco terão que ser e estão sendo mobilizadas - térmicas a
gás no Nordeste, reforço e complementação da integração do
Sistema Nacional de Transmissão, geração hidrelétrica adicio-
nal na Região Norte (Tocantins) - independentemente da trans-
posição. Como exemplo, já está em ritmo de implementação
uma térmica no Estado do Ceará, cuja capacidade seria sufici-
ente para atender o impacto que o Projeto poderá ocasionar
no Setor Elétrico.

Por outro lado, o impacto do Projeto da Transposição deve
ser corretamente visualizado como ocorrendo não sobre a ba-
cia do São Francisco, mas sobre o mercado nacional de energia
como um todo, na medida que está em vias de concretização a
interligação do Sistema Nacional de Transmissão Norte/Nordes-
te - Sul/Sudeste.

17



NO SETOR DE IRRIGAÇÃO	 C

Como concorrente da água utilizada pelos usuários po-	O
tenciais de irrigação da bacia do São Francisco, o Projeto de	N
Transposição proposto não impactará os usuários situados a	S
montante do Reservatório de Sobradinho (Minas Gerais e	[
Bahia), na medida em que a potencialização de áreas irrigáveis	Q
está limitada pelas condições de navegabilidade e de sobrevi-	Ü
vência do ecossistema fluvial do Médio São Francisco. Isso
significa que Sobradinho, sendo o único grande pulmão	N
regularizador do São Francisco, sempre receberá parcela ex-
pressiva dos deflúvios fluviais de estiagem (condição garanti-
da pela imposição da navegabilidade do rio), além de reter as
ondas de enchente sazonais do São Francisco, que não po-
dem ser armazenadas a montante por inexistirem novos gran-
des reservatórios viáveis.	 -

Entretanto, o Projeto da Transposição será concorrente
pela água armazenada por Sobradinho e lançada a jusante
para abastecer a cascata de usinas da CHESF. Nesse sentido,
considerado o impacto do Projeto na geração de energia, ele
só concorrerá com a irrigação na hipótese improvável de que
toda água disponibilizada por Sobradinho viesse a ser utiliza-
da na irrigação em Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Norte da
Bahia, coincidindo com os trechos da bacia denominados de
Sub-Médio e Baixo São Francisco, sob clima semi-árido. Nes-
sa região são irrigados atualmente cerca de 60 mil ha, deman-
dando 30 m3/s.

O PLANVASF - Plano Diretor para o Desenvolvimento da
Bacia do São Francisco (1989) identificou, no SubMédio e Bai-
xo São Francisco, cerca de 650 mil ha irrigáveis que, se total-
mente potencializados, demandariam aproximadamente 325
m3/s do Reservatório de Sobradinho, ou seja, a demanda total
prevista seria de a 430 m 3/s (325 da irrigação na bacia + 105
da transposição) na medida que é razoável trabalhar com os
valores médios previstos. Portanto, o efeito da transposição
somada à irrigação na Bacia do São Francisco representaria
menos que 22,5% da vazão regularizada atualmente por
Sobradinho. Logo, não será a transposição proposta um fator
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de redução do potencial irrigável da bacia, pois demandará
menos que 5% da disponibilidade proporcionada por
Sobradinho.

NA NAVEGAÇÃO E A PESCA
O Projeto da Transposição está situado em trecho não

navegável do rio São Francisco, não afetando a navegabilidade
do Médio São Francisco, entre Pirapora e Petrolina, trecho este
que fica a montante das derivações para o Projeto. Não afeta-

N	rã também a navegabilidade do Baixo São Francisco, condici-
onada agora e no futuro pela operação das barragens da

1	CHESF. Também não afetará a navegabilidade dentro dos re-
servatórios da CHESF a jusante de Sobradinho, na medida

S	que o nível d'água nos mesmos varia pouco com as vazões
afluentes.

O Projeto também não afetará a pesca, na medida em
que se encontra situado entre duas barragens sem escada de
peixe (Sobradinho e ltaparica), e retira apenas uma fração
menor da descarga do rio. Apenas localmente poderiam ocor-
rer impactos junto às tomadas d'água para o Projeto. Outros
efeitos estão sendo levantados e, se significativos, deverão ser
mitigados, sendo exatamente este o objetivo do EIA-RIMA em
elaboração.

NAS POPULAÇÕES RIBEIRINHAS DO BAIXO SÃO
FRANCISCO

A existência da cascata de usinas hidrelétricas da CHESF
alterou o regime fluvial a jusante, no Baixo São Francisco, tra-
zendo alguns benefícios (controle de cheias, por exemplo) e
alguns prejuízos (variação das cotas do nível d'água e redu-
ção de habitats pesqueiros nas lagoas marginais). O Projeto
da Transposição não alterará o regime operacional da cascata
de usinas da CHESF e, portanto, não afetará adicionalmente
as comunidades e Estados do Baixo São Francisco. O EIA-
RIMA deverá definir com precisão outros impactos que pude-
rem vir a ocorrer em decorrência do Projeto.
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Grande parte da bacia do São Francisco, especialmente	1

	

na Região dos Cerrados de Minas Gerais e Bahia, passou a	D
ser incorporada à economia nacional nos últimos 30 anos. A
consolidação da infra-estrutura regional aliada ao acesso e
valorização das terras e o surgimento de tecnologias agrícolas
desenvolvidas para os cerrados vêm transformando grandes
espaços do Médio São Francisco. Se por um lado há inequívo-
cos benefícios econômicos dessa ocupação, por outro lado o
desenvolvimento sem gestão dos recursos naturais acarreta
degradação do solo e dos recursos hídricos. A crescente in-
dustrialização da Grande Belo Horizonte traz deterioração sa-

	

nitária em afluentes como o rio das Velhas. Sofrem com isso	6

	

os ecossistemas fluviais e as populações que sobrevivem vin-	N

	

culadas ao rio. Esse quadro, cujo histórico já é bem conhecido	o
em outras bacias hidrográficas e rios do país, tende a se agra-
var se ações concretas não forem desenvolvidas para mudar o
paradigma do desenvolvimento, a ser orientado segundo os
conceitos de sustentabilidade.

AÇÕES NECESSÁRIAS
Entre as ações necessárias para reorientar o desenvolvi-

mento da bacia do rio São Francisco, deve-se considerar:

• Consolidação de um Plano Diretor de Bacia, a partir do múlti-
plos planos desenvolvidos em nível estadual;	 D

• Formulação e implementação de Modelo Matemático de Ges-
tão de Recursos Hídricos para apoiar o sistema de outorga e
cobrança da água e também a utilização dos espaços produ-
tivos e daqueles a serem preservados;	 A

	• Implementação de um Programa de Conservação e Manejo	C

dos Solos e Controle do Desmatamento;
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• Inibição de atividades predatórias como por exemplo a pro-
dução de carvão vegetal em áreas impróprias para uso agrí-
cola;
Programa de Conservação e Recuperação de Matas Ciliares;

• Programa de Apoio às comunidades rurais próximas ao São
Francisco, incluindo a recuperação de habitats para a
ictiofauna.

O PROJETO COMO CATALISADOR DE AÇÕES NA
BACIA DO SÃO FRANCISCO

O Projeto da Transposição proposto não altera ou interfe-
re com o quadro referido anteriormente. As ações na bacia do
São Francisco são necessárias com ou sem o Projeto da Trans-
posição. A oportunidade de implementar algumas dessas ações
pode ser catalisada, entretanto, com a decisão de implementar
o Projeto, como um conjunto de ações viável e de longo prazo.
Seus respectivos custos e condicionamentos, no entanto, não
devem ser entrelaçados. Impedir que parte da população bra-
sileira se beneficie do rio São Francisco, sem afetá-lo adicio-
nalmente, por conta de outros projetos necessários e indepen-
dentes entre si, não condiz com o princípio da eqüidade entre
os brasileiros em termos de proporcionar a igualdade de opor-
tunidades para todos, um dos princípios da democracia.

D

B
A

Á
21



A opção de traçado das obras selecionada pelos Estados
beneficiários da transposição corresponde ao Esquema A, cujo
custo preliminar, baseado em informações ainda a nível de pré-
viabilidade, foi orçado em US$ 1.680 milhões. Uma melhor ava-
liação do custo do empreendimento só será possível após o
desenvolvimento dos estudos em andamento, agora iniciados
para a alternativa selecionada, para a qual serão levantados
os dados de campo específicos: topografia, geologia-geotecnia,
hidrometria e desapropriações.

Com o objetivo de dar flexibilidade operacional ao Projeto
em vista das demandas identificadas nas diferentes bacias
beneficiárias, foi consensualmente adotada a seguinte distri-
buição de vazões:

VAZÕES POR ESTADO (m3Is)

[Eixo NORTE 1 EIXO LESTE] TOTAL

Paraíba	 10 m 3/s	10 m 3/s	20 m3/s

Ceará	 40 m 3/s	-	40 m3/s

Rio Grande do Norte	39 m 3/s	-	39 m3/s

Total Transposto	89 M315	10m3/s	99 M315

Pernambuco	 10 m 3/s	18 m 3/s	28 m3fs

TOTAL	 99 M3 15	28 M315	127 M315

() distribuição de 8 m 3 /s - Agreste e de 10 m 31s - Moxotá (Eixo Leste)

A alternativa selecionada apresenta vantagens importan-
tes sobre as demais alternativas estudadas, na medida que o
eixo principal da transposição alonga-se no divisor de águas
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Ceará - Paraíba alimentando todas as bacias por gravidade,
sem necessidade de novos bombeamentos. Tem também as
vantagens de assegurar melhor qualidade da água na entrada
de cada Estado e de possibilitar uma gestão mais flexível da
água, na medida que poderá ser criada uma bolsa de água
cujo destino dependerá da capacidade de cada Estado usuá-
rio pagar pelo recurso ao concessionário do Projeto.

O operador do Projeto da Transposição, que poderá ser
um órgão concessionário público ou privado, deverá obter re-
torno econômico do Projeto por meio de contrato de venda de
água para os Estados, estabelecendo-se tarifas diferenciadas:
uma tarifa social para o atendimento das populações rurais mais
pobres e uma tarifa para uso econômico. A remuneração da
parcela do investimento privado deverá ser garantida, bem
como a sustentabilidade operacional do empreendimento do
ponto de vista financeiro.
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I' ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO

ESTADO DE MINAS GERAIS

-	DATA DE DEVOLUÇÃO

ESTA OBRA DEVE SER DEVOLVIDA NA
ÚLTIMA DATA CARIMBADA

v

Ç4d QI2O.



1111111111111111111
1 (( )o)


