
 
 
 

 
MOÇÃO 

CONTRÁRIA À REDUÇÃO NO NÍVEL DO RESERVATÓRIO DE 
ILHA SOLTEIRA, data da publicação no DOE 22/08/2001. 
 
Com o objetivo de aumentar a geração de energia elétrica em Ilha Solteira e Porto 
Primavera, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) propõe através do “Plano B 
de Racionamento” a utilização do chamado “volume morto” da Usina de Ilha Solteira, 
que é a água armazenada para manter a navegabilidade da Hidrovia Tietê-Paraná com 
a redução de 11 (onze) metros no nível daquele Reservatório (Ilha Solteira). Esta água 
seria destinada às turbinas de Ilha Solteira para gerar energia e seria processada 
também nas turbinas das usinas à jusante (Três Irmãos e Porto Primavera).  
 
A implementação deste Plano acarretará o fechamento do Canal de Pereira Barreto, 
que interliga o Lago de Ilha Solteira ao da Usina de Três Irmãos, e interromperá a 
navegação da Hidrovia Tietê-Paraná, a mais importante do país.  
 
Esta proposta da ONS depende do aval da Agência Nacional de Águas (ANA). Estudos 
Preliminares da ANA estimam que o fechamento da hidrovia acarretará um prejuízo da 
ordem de 4 bilhões para empresas e pessoas físicas cujas atividades dependem da 
hidrovia, além de outros prejuízos ligados ao setor de saneamento (abastecimento e 
esgotamento sanitário municipais). 
 

MOÇÃO APROVADA NO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ 
BATALHA - CBH-TB 
 
Considerando que a redução no nível do Reservatório de Ilha Solteira aponta para o 
fechamento do Canal de Pereira Barreto inviabilizando a Hidrovia Tietê-Paraná, 
trazendo reflexos diretos no Sistema de Recursos Hídricos como um todo e  
 
Considerando que além de inviabilizar a Hidrovia, são imensuráveis os prejuízos que 
advirão desta redução de nível do Reservatório de Ilha Solteira, 
 
O plenário do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê - Batalha aprova Moção contrária 
a esta redução de nível, deliberando que todas as obras, medidas e programas a 
serem implantados na região que venham a gerar impactos na Bacia Hidrográfica do 
Tietê-Batalha terão que ser debatidas no âmbito do Comitê de Bacia. 
 
PLENÁRIO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ BATALHA 
CBH/TB 
Lins, 9 de agosto de 2.001. 


