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Estado de São Paulo – DH/SP. 
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ASSUNTO: Pedido de impugnação formulado pelo Departamento Hidroviário da Secretaria de Logística e 
Transportes do Estado de São Paulo, em face do Edital do Leilão n. 12/2015-ANEEL, referente às Características 
Técnicas e Informações Básicas para a Exploração da UHE Ilha Solteira, integrante do Lote E, Sublote E2. 
 
 
 
 
I – RELATÓRIO 
 
1. Na 13ª Reunião Pública extraordinária realizada em 7/10/2015, a Diretoria da ANEEL aprovou o 
Edital e respectivos Anexos do Leilão n. 12/2015-ANEEL, que se destina à contratação de concessões de usinas 
hidrelétricas em regime de cotas de garantia física de energia e potência, nos termos da Lei n. 12.783/2013, 
alterada pela Medida Provisória n. 688/2015. 
 

2. Em 17/11/2015 o Departamento Hidroviário da Secretaria Estadual de Logística e Transportes do 
Governo do Estado de São Paulo – DH/SP apresentou, tempestivamente, impugnação ao referido Edital, 
solicitando, em síntese, alteração dos itens 2.2.1 e 2.2.2 de modo a garantir a presença do setor de navegação. 
 
3. Para tanto, o DH/SP aduz basicamente que: 

 
(i) “as determinações constantes dos itens 2.2.1 e 2.2.2 do Anexo II (Características de Operação 

da UHE Ilha Solteira), “não são bastantes e suficientes para garantia dos usos múltiplos, tal como previsto na 
legislação de regência, a merecer, portanto, reparo”; 

 
(ii) “conforme estabelecido em edital, apenas e tão somente o setor elétrico será consultado, através 

de dois órgãos de sua representação: o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS e o Comitê de 
Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE”; 

 
(iii) “durante todo o tempo da concessão, as condições de operação do reservatório de Ilha Solteira 

seriam controladas apenas pelas entidades ligadas ao setor elétrico, podendo a qualquer momento a navegação 
fluvial ser paralisada para atender à demanda da geração de energia, o que, na prática, inviabiliza por completo 
essa atividade e, por extensão, o funcionamento da Hidrovia Tietê-paraná”; 

 
(iv)  “ao eleger uma única prioridade (energia), o que se tem é o desvio das finalidades públicas para 

as quais a Usina e seu reservatório foram construídos”; e 
 



 

(v) “o que se postula é o atendimento ao ordenamento jurídico pátrio em vigor, garantindo-se a 
articulação da ANA, não apenas com o ONS, conforme previsto no art. 4º, XII e § 3º, da Lei federal n. 9.984/2000, 
mas também com os órgãos representativos da navegação, consoante dispõe o vetor principiológico extraído do 
artigo 7º, § 1º, II, da Lei federal n. 9.984/2000 e artigos 37, 48 e 143 do decreto federal n. 24.643/1934”. 

 

4. A Comissão Especial de Licitação – CEL examinou o assunto e, mediante Despacho n. 3.7751, de 

20/11/2015, negou provimento à referida impugnação e encaminhou os autos do processo para julgamento final 

pela Diretoria da ANEEL. 

 
5. É o relatório. 

 
 

II – FUNDAMENTAÇÃO 
 
6. Como questão inicial, considero importante salientar que a presente Impugnação trata de matéria 

semelhante à Impugnação formulada pelo Sindicato dos Armadores de Navegação Fluvial do Estado de São Paulo 

– SINDASP, a qual foi julgada improcedente por esta Agência nos termos do Despacho da CEL 3.652, de 

06/11/2015, posteriormente ratificado pela Diretoria Colegiada por meio do Despacho n. 3.661, de 10/11/2015. 

Assim, não havendo nada de novo, resta tão somente ratificar a decisão da CEL constante do Despacho n. 3.775, 

de 20/11/2015, com base nos seguintes fundamentos: 

 

7. O item 2.2.1 do Edital estabelece que “[...] As condições de operação do reservatório da UHE Ilha 

Solteira em situação normal serão definidas pela Agência Nacional de Águas – ANA, em articulação com o 

Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, conforme a Lei n. 9.984/2000, por meio da outorga de direito de uso 

de recursos hídricos ou ato específico, podendo divergir das características informadas no item 2.2.1 deste Anexo II 

do Edital”.  

 
8. Por sua vez, o item 2.2.2 estabelece que “[...] Em situação de escassez hídrica e/ou de risco que 

venha a comprometer a geração de energia elétrica para atendimento ao Sistema Interligado Nacional - SIN, 

conforme reconhecido pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE, as condições de operação do 

reservatório da UHE Ilha Solteira abaixo do NA mínimo Normal poderão ser revistas pela Agência Nacional de 

Águas - ANA, em articulação com o ONS, consoante a Lei n. 9.984/2000, por meio de ato específico” 

 

9. Já o artigo 4º2 da Lei n. 9.984/2000 (Lei que dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas 

– ANA) estabelece que as condições de operação do reservatório da UHE ilha Solteira devem ser definidas pela 

ANA, em articulação com o ONS, por meio da outorga de direito de uso de recursos hídricos.  

                                                      
1 Despacho publicado no Diário Oficial da União em 2311/2015. 
2 Art 4º A atuação da ANA obedecerá aos fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e 

será desenvolvida em articulação com órgãos e entidades públicas e privadas integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, cabendo-lhe: 
[...] 
IV – outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos hídricos em corpos de água de domínio da União , 
observado o disposto nos arts. 5o, 6o, 7o e 8o; 
 
V – fiscalizar os usos de recursos hídricos nos corpos de água de domínio da União; 
[...] 



 

 

10. Por seu turno, o artigo 7º3 da referida Lei, estabelece, entre outras, que a declaração de reserva de 

disponibilidade hídrica para aproveitamento de potenciais hidráulicos – que se transforma automaticamente em 

outorga de direito de uso de recursos hídricos – será requerida pela ANEEL.  

 
11. Além do mais, conforme também destacou a CEL, não há na referida Lei comando para a ANEEL 

tratar de direito de uso de água em reservatórios de usinas hidrelétricas com outros órgãos ou entidades 

interessadas em partilhar a utilização desses recursos, como sugere o DH/SP.   

 

12. Assim, cabe à ANEEL, no exercício de suas atribuições legais, tratar diretamente com a ANA sobre 

outorgas de direito de uso de recursos hídricos e condições de operação de reservatórios de aproveitamentos 

hidrelétricos em rios de domínio da União, devendo aquela Agência, necessariamente, em face da natureza do 

serviço, se articular com o Operador Nacional do Sistema Elétrico. 

 
13. Caso se tratasse de exploração de serviço de eclusa ou de outro dispositivo de transposição 

hidroviária de níveis, a competência para requerer a reserva de disponibilidade hídrica, conforme bem ressaltou a 

CEL, seria da ANTAQ (regime de concessão) ou do órgão do Ministério dos Transportes responsável pela gestão 

hidroviária (regime de outorga direta), consoante o disposto, respectivamente, nos incisos III e II do art. 7º da Lei n. 

9.984/2000. 

 

 

III – DIREITO 

 

                                                                                                                                                                                          
XII – definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes públicos e privados, visando a garantir o uso múltiplo 
dos recursos hídricos, conforme estabelecido nos planos de recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas; 
[...] 
§ 3º Para os fins do disposto no inciso XII deste artigo, a definição das condições de operação de reservatórios de aproveitamentos 
hidrelétricos será efetuada em articulação com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS”. 
 
3 “Art. 7o A concessão ou a autorização de uso de potencial de energia hidráulica e a construção de eclusa ou de outro dispositivo de 
transposição hidroviária de níveis em corpo de água de domínio da União serão precedidas de declaração de reserva de disponibilidade 
hídrica 
 
§ 1o A declaração de reserva de disponibilidade hídrica será requerida: 
 
I - pela Agência Nacional de Energia Elétrica, para aproveitamentos de potenciais hidráulicos; 
 
II - pelo Ministério dos Transportes, por meio do órgão responsável pela gestão hidroviária, quando se tratar da construção e operação 
direta de eclusa ou de outro dispositivo de transposição hidroviária de níveis; 
 
III - pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, quando se tratar de concessão, inclusive na modalidade patrocinada ou 
administrativa, da construção seguida da exploração de serviços de eclusa ou de outro dispositivo de transposição hidroviária de níveis.  
[...] 
§ 2o Quando o corpo de água for de domínio dos Estados ou do Distrito Federal, a declaração de reserva de disponibilidade hídrica será 
obtida em articulação com a respectiva unidade gestora de recursos hídricos. 
 
§ 3o A declaração de reserva de disponibilidade hídrica será transformada automaticamente pelo respectivo poder outorgante em 
outorga de direito de uso de recursos hídricos à instituição ou empresa que receber a concessão ou autorização de uso de 
potencial de energia hidráulica ou que for responsável pela construção e operação de eclusa ou de outro dispositivo de transposição 
hidroviária de níveis”. 



 

14. A presente análise foi realizada com observância da Lei n. 9.984/2000. 

 

 

IV – DISPOSITIVO 
 
15. Do exposto e com base nos documentos constantes do Processo n. 48500.002243/2015-62, voto por 

(i) conhecer da impugnação ao Edital do Leilão n. 12/2015-ANEEL formulada pelo Departamento Hidroviário da 

Secretaria Estadual de Logística e Transportes do Governo do Estado de São Paulo – DH/SP, para, no mérito, 

negar-lhe provimento; e, por conseguinte, (ii) ratificar a decisão da Comissão Especial de Licitação – CEL constante 

do Despacho n. 3.775, de 20/11/2015. 

 
Brasília, 24 de novembro de 2015. 

 
 

JOSÉ JURHOSA JUNIOR 
Diretor 


