
Resgate de um patrimônio

Justa homenagem aos 
que preservam a natureza
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia irá lançar a sétima edição do Prêmio Crea 
Goiás de Meio Ambiente. Iniciativa já se consolidou 
como a maior do gênero no Centro-Oeste.
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Técnicos do Serviço Geológico do Brasil (CPRM de 
Goiânia) apresentam pesquisa que detectou conta-
minação por metais pesados na bacia do Rio Meia 
Ponte, entre os municípios de Itauçu e Inhumas.

Estudo científico avalia 
qualidade da água
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O Comitê da Bacia Hi-
d rog rá f i c a  do  R i o 
Meia Ponte (Cobamp) 

está empreendendo ações para 
recuperar um dos mananciais 

mais importantes do Estado. 
Será preciso a união e o esfor-
ço de todos – poder público e 
segmentos da sociedade civil 
– para trazer a vida de volta 

ao Rio Meia Ponte, como na 
região de suas nascentes. O 
comitê já produziu várias de-
liberações e moções com esse 
objetivo. Páginas 4 e 5
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O Meia Ponte pode ser salvo?
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ExPEDIEnTE

O resgate do meio ambiente e a 
sua preservação precisam ser 
empreendidos por uma união 

de esforços e jamais dependerem da 
ação isolada dos organismos sociais. É 
exatamente essa a advertência que a pri-
meira edição do informativo Meia Ponte 
Vivo faz quando em suas oito páginas 
mostra o trabalho até agora desenvol-
vido pelo Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio Meia Ponte(Cobamp). Criado em 
1997 e organizado em 2002, o comitê  
gerencia a bacia hidrográfica e, entre os 
seus objetivos, está o de coordenar as 
atividades dos agentes públicos e priva-
dos, organizações não-governamentais 
e usuários acerca da bacia que possui 
uma extensão de 471 quilômetros.

Nessa edição inaugural, mostramos 
a importância do Prêmio Crea Goiás de 
Meio Ambiente e porque ele vem se tor-

nando um dos principais eventos do 
gênero no Centro-Oeste. Por meio 
desse prêmio, vários profissionais, 
empresas e instituições mostraram 
suas soluções para os problemas 
que afetam o ecossistema. Sua séti-
ma edição será lançada no dia 6 de 
agosto e terá o mesmo brilhantismo 
dos anos anteriores.

Numa ampla reportagem, 
Meia Ponte Vivo traz as princi-
pais ações desencadeadas pelo 
Cobamp. Foram várias as deli-
berações e moções emitidas, focando 
questões ligadas aos recursos hídricos 
e medidas de proteção às águas 
superficiais e subterrâneas, além de 
combater e prevenir as causas e os 
efeitos adversos da poluição nos corpos 
d’água. O informativo deixa claro que 
o comitê pode vencer suas limitações 

e desafios, caso o órgão gestor, a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos (Semarh), abrace 
definitivamente a causa do Meia Ponte, 
a exemplo do compromisso firmado 
na constituição do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paranaíba. Boa 
leitura a todos!

COnVITE À REFLExÃO

*Marcos Antônio Correntino da Cunha

Os comitês de bacias hidrográ-
ficas são órgãos de Estados, 
modernos e democráticos, e 

não são apenas fóruns de discussões, 
mas conselhos com poderes de decisões 
e deliberações em relação às diversas 
questões relativas ao uso da água. Eles 
são formados com a participação dos 
três segmentos: poder público, socie-
dade civil e usuários das águas. Em 
relação ao poder público, considera-se 
de grande importância a participação 
dos municípios nesses fóruns.

Entre as atribuições dos comitês 
destacam: promover o debate das 
questões relacionadas a recursos hídri-
cos; arbitrar em primeira instância ad-
ministrativa os conflitos relacionados 
aos recursos hídricos; aprovar o Plano 
de Bacia; estabelecer os mecanismos 
de cobrança pelo uso da água e suge-
rir os valores a serem cobrados.

A bacia hidrográfica deve ser a 
unidade básica de gestão dos recursos 
hídricos, pois, por meio da rede de 
drenagem, ela integra grande parte 
das relações de causa e efeito no uso 
da água. As unidades político-adminis-
trativas (municípios, estados e regiões), 
não apresentam necessariamente, 
o caráter integrador da bacia hidro-
gráfica. Por isso é importante que os 
Planos Diretores Municipais levem em 
consideração o que está estabelecido 
nos Planos de Bacias Hidrográficas.

As discussões sobre os recursos 
hídricos não devem ficar só no meio 
restrito dos especialistas e dos órgãos 
gestores do governo,elas devem 
extrapolar este meio e chegar até a 
sociedade e aos usuários,fazendo com 
que os mesmos tenham um papel ativo 
no exercício da cidadania.

* Engenheiro eletricista, especialista em 
recursos hídricos e presidente do Cobamp

Os comitês na perspectiva 
da gestão dos recursos hídricos

Divulgação
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Em defesa dos recursos naturais
              

Close dos premiados de 2007: acontecimento reuniu inúmeros profissionais e autoridades

MEIO AMBIEnTE

Profissionais e empresas que lutam pela preservação da flora e fauna recebem justa homenagem

Evento que faz parte do calendário 
ecológico do Estado, o Prêmio 
Crea Goiás de Meio Ambiente, ao 

longo de sua história, vem contribuindo 
para divulgar as ações e projetos que 
se sobressaem em matéria de defesa e 
conservação dos recursos naturais. Neste 
dia 6 de agosto, no auditório da Celg, o 
Conselho Regional de Engenharia, Arqui-
tetura e Agronomia lança a sétima edição 
do prêmio. A iniciativa vai além da esfera 
do reconhecimento, ao fortalecer uma 
consciência ecológica em áreas sensíveis 
como a flora e a fauna. Os ambientalistas 
apontam o evento como o mais importan-
te do gênero no Centro-Oeste.

Serão premiados projetos de pesso-
as físicas e jurídicas que se debruçaram, 
até por anos a fio, em descobrir soluções 
engenhosas para problemas que causam 
deterioração ambiental. Desde 2001, o 
Crea-GO inscreveu 360 projetos, dos 
quais 54 foram contemplados e 13 rece-
beram menção honrosa. Este ano, junto 
com o lançamento da sétima edição do 
certame, serão entregues os compêndios 
dos trabalhos que ganharam estatuetas 
e diplomas em 2007. Autoridades fede-
rais, estaduais e municipais, conselhos 
de outros Estados, entidades ambientais, 
organizações não-governamentais e 
bibliotecas receberão as obras.

Na opinião do presidente do Crea, 
engenheiro agrônomo Francisco Antônio 
Silva de Almeida, a autarquia assume 
um grande compromisso ao consolidar 
o prêmio no segmento e promover a 

reflexão sobre o desenvolvimento ambien-
tal. Para ele, quando existe crescimento 
econômico obrigatoriamente haverá 
intervenções, seja por parte dos governos 
ou da sociedade, no sentido de garantir 
a sustentabilidade desse crescimento. “O 
prêmio valoriza a prevenção e a solução 
de problemas dentro da responsabilidade 
ambiental, em prol da aplicação de recur-
sos e técnicas adequadas”, justifica. 

Ecossistema 
Em 2007, a Comissão Julgadora 

do prêmio, coordenada pelo engenheiro 
florestal Daniel Demori, detectou inúme-
ros profissionais que se destacaram em 
suas atividades em função dos projetos, 
propondo alternativas inteligentes para 
a manutenção do ecossistema. Profis-

sionais de várias áreas e níveis de atu-
ação. Um aspecto, porém, o presidente 
do Crea fez questão de lembrar por 
ocasião do último prêmio: a iniciativa 
abre mão do academicismo, pois não 
exige uma série de dados técnicos como 
condição do profissional participar. 
“Essa é a vantagem”, emenda Francisco 
de Almeida. O presidente prevê que, em 
2008, a comissão terá dificuldades na 
escolha dos trabalhos porque, a cada 
ano, os projetos apresentam um nível 
cada vez mais elevado.

Embora o Conselho deva divulgar 
o regulamento da sétima edição do prê-
mio no dia 6 de agosto, provavelmente 
serão premiados dez projetos divididos 
em oito modalidades. As categorias são 
as seguintes: Urbanismo, Saneamento, 
Geologia e Minas, Produção Agronô-
mica, Produção Limpa, Meio ambiente 
Rural e Educação Ambiental (receberão 
um prêmio cada uma delas). Já na 
modalidade Imprensa, os organizadores 
irão conceder três prêmios, dos quais 
um para imprensa escrita, dois voltados 
à imprensa eletrônica, um prêmio para 
televisão e outro dirigido ao rádio. O 
prêmio será outorgado apenas ao 
primeiro colocado de cada categoria. 
O vencedor ganhará uma estatueta 
em forma e Seriema e um diploma de 
participação, assinado pelo presidente 
do Crea-GO e pelo coordenador da 
Comissão de Meio Ambiente.

Carlos Costa
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Palavra-chave é a preservação

Instituição de vital importância para 
o resgate de um dos mais ricos ma-
nanciais de Goiás, o Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Meia Ponte (Cobamp) 
completou cinco anos em abril, o único 
que funciona plenamente no Estado. 
Segundo o presidente da Cobamp, 
engenheiro eletricista e especialista em 
hidrologia e recursos hídricos, Marcos 
Correntino, existem problemas operacio-
nais que estão dificultando o cumprimento 
de suas atribuições. “Eu citaria a falta de 
apoio do órgão gestor de recursos hídri-
cos, o número pequeno de reuniões de 
câmaras técnicas e a baixa participação 
dos prefeitos”. Correntino, porém, acre-
dita no sucesso desse comitê.

Entre 2003 e 2008, o Cobamp 
produziu 11 deliberações e três moções. 
O engenheiro destaca a Deliberação nº 
10/2007, de 24 de agosto, que aprova o 
Plano de Metas de Abatimento de Cargas 
Poluidoras e de Volume de Esgoto para 
o Ribeirão Santo Antônio, em Aparecida 
de Goiânia, apresentado pela Saneago à 
Agência Nacional de Águas (ANA).         

Há, ainda, deliberações impor-
tantes, como a de nº 11/2007,  de 10 
de outubro, que anuncia a elaboração 
de um plano ecológico e recreação 
para o reservatório a ser formado pela 
barragem do Ribeirão João Leite. Já a 
Deliberação  6/2005 (15/12) trata da 
perfuração, fiscalização e outorga de 
poços tubulares em Goiânia.

O comitê aprovou três moções, 

DESTAQUE 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte (Cobamp) mobiliza-se para resgatar a qualidade 
das águas de um grande símbolo ambiental em Goiás, que abrange 39 municípios

duas delas em 2007 e uma em 2005. 
Tais propostas objetivam combater e 
prevenir as causas e os efeitos adversos 
da poluição nos corpos d’água. “As 
moções estimulam medidas de proteção 
das águas contra ações que comprome-
tam o uso da Bacia do Rio Meia Ponte”, 
esclarece Correntino. Na sua opinião, 
o lançamento de esgotos domésticos e 
industriais, o desmatamento, a lavoura 
com uso de agrotóxicos, entre outros 
fatores, contribuem para o estado las-
timável que se encontra a bacia.

Correntino afirma que o comitê 
pode vencer suas limitações, caso o 
órgão gestor, a Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(Semarh), abrace de uma vez a causa 
do Meia Ponte. “As deliberações do 
Cobamp não são cumpridas pela secre-
taria devido a questões burocráticas”. 
Além disso, ele reitera o desinteresse 
dos municípios. “Das 39 prefeituras que 
compõem a bacia, poucas compare-
cem às reuniões plenárias”,  lamenta.                                                  

Formação do comitê 
A Bacia do Rio Meia Ponte possui 

área de drenagem de 12.189 quilôme-
tros quadrados e  abriga uma população 
de 2.374.424 habitantes, distribuída em 
39 municípios. O Cobamp foi instituído 
pela Lei Estadual nº 13.123 e conta 
com representantes de órgãos públicos 
estaduais e municipais, totalizando 
40% do plenário. Setores da sociedade 

civil (20%) e usuários das águas (40%) 
completam o colegiado. No total, 45 re-
presentantes e seus suplentes têm direito 
a voto.  O comitê também é formado 
por uma secretaria executiva e diretoria, 
com mandato de dois anos, permitida a 
recondução, constituída por presidente, 
vice e secretário executivo.

Três câmaras técnicas integram o 
Cobamp. A primeira é a de Assuntos 
Legais e Institucionais (CT-LAI) que se 
responsabiliza pela elaboração de 
normas administrativas e de assuntos 
de natureza institucional, observação 
e análise de leis atinentes aos recursos 
hídricos e outros temas relacionados à 
interferência humana na utilização das 
águas, além da elaboração e modifica-
ção do regimento interno do comitê.                              

A Câmara de Projetos, Planos de 
Bacias e Políticas Públicas (CT-PPP) reúne 
dados, documentos e relatórios técnicos 
referentes à bacia hidrográfica, organiza 
a minuta do termo de referência para o 
plano de bacia, discute e define a co-
brança pelo uso da água e opina sobre 
os projetos e estudos ambientais refe-
rentes à bacia. E, por último, a Câmara 
Técnica de Documentação, Informação 
e Educação Ambiental (CT-DIE) que 
promove a capacitação dos membros, 
presta informações institucionais sobre 
o comitê e coordena programas de 
educação ambiental. 

Correntino (D) e João Essado reúnem-se 
na Câmara Técnica de Projetos, Políticas 
Públicas e Plano de Bacia do Comitê 

Divulgação
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Órgãos públicos e entidades precisam participar

Os trabalhos desenvolvidos pelo 
Cobamp são reconhecidos por diver-
sas autoridades que acompanham 
de perto os esforços de sua diretoria, 
mas entendem que é necessária a 
mobilização de todos os atores nesse 
processo – órgãos públicos e entidades 
da sociedade civil. O próprio secretário 
estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Semarh), José de Paula de 
Morais de Filho, acredita que o sucesso 
do comitê depende do envolvimento 
dos usuários da água, tanto na esfera 
pública como na privada. Na sua opi-
nião, comitês como o da bacia do Rio 
Meia Ponte são considerados como o 
“parlamento das águas, tendo caráter 
normativo, deliberativo e consultivo”.

O presidente do Conselho de En-
genharia, Arquitetura e Agronomia de 
Goiás (Crea-GO), Francisco Antônio 
Silva de Almeida, adverte para a mo-
bilização dos prefeitos. “Os municípios 
precisam participar das reuniões do 
comitê porque são parte interessada 
do processo”. A questão ambiental é 
bastante delicada, o que justificaria 
o interesse das autoridades. “Como 
lideranças locais, os prefeitos exercem 
influência na sociedade”, destaca.

Se, por um lado, a participação 
dos chefes do Executivo deixa a desejar, 
por outro, o segmento industrial está 
fazendo a sua parte, segundo a asses-
sora do Conselho Temático de Meio 
Ambiente da Federação das Indústrias 
de Goiás (Fieg), Elaine Farinelli. Para 
ela, os industriais goianos apóiam as 
decisões do comitê e dão o exemplo 
ao usarem de forma equilibrada o 
manancial hídrico. Elaine acredita que 
o trabalho empreendido por Marcos 
Correntino, à frente do comitê, terá 
êxito, apesar das dificuldades.

Já a deputada estadual e presi-
dente da Comissão de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos da Assembléia Le-
gislativa, Vanusa Valadares, conclama 
a participação de todos nas decisões 
do Cobamp. “Uma das minhas preo-
cupações é o desperdício. As pessoas 
sequer imaginam a situação de não 
terem água em suas torneiras”, alerta. 
A deputada considera fundamental a 
adoção de políticas públicas que con-
templem o uso adequado desse bem 
natural, pois, assim, respaldariam as 
postulações do comitê.  

Preocupado também com a escas-
sez da água, o deputado federal Pedro 
Wilson pede atenção às prefeituras que 
compõem a bacia do Meia Ponte no 
tocante à preservação. “Nesses municí-
pios estão concentrados dois terços da 
economia goiana”, lembra. O deputa-

do reconhece o esforço do presidente 
Correntino, mas avisa: “Comitês dessa 
envergadura precisam de recursos para 
funcionar bem”. Wilson também acha 
que falta maior envolvimento da socie-
dade na vigilância do destino da água, 
como no caso das hidrelétricas.             

Paranaíba corta 3 Estados e mais o DF
No dia 10 de junho, foi realizada 

em Goiânia a cerimônia de instalação 
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paranaíba e posse de seus membros. 
O comitê visa promover a gestão inte-
grada, participativa e democrática do 
manancial hídrico. O secretário José 
de Paula preside o comitê. A Bacia do 
Rio Paranaíba, afluente da Bacia do Rio 
Paraná, abrange parte dos territórios de 
Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do 
Sul e Distrito Federal. Detalhe: 65% da 
bacia está em terras goianas,  sendo a 
principal do Estado, representando 45% 
do território e 75% da população.

Marcos Correntino atesta que esse 
comitê será um dos mais importantes 

do País, “ao englobar áreas produtivas 
e reunir usinas hidrelétricas ao longo do 
seu percurso”.  Além do Rio Paranaíba, 
o engenheiro avisa que há uma diretoria 
provisória do Comitê da Bacia do Rio 
dos Bois e Turvo. Ele também alimenta 
a expectativa de criação futura da Bacia 
do Rio Corumbá devido à instalação das 
hidrelétricas de Corumbá III e IV. “Este 
manancial sofre com a poluição do seu 
afluente, o Rio Descoberto, cujas águas 
recebem material hospitalar. O caso é 
grave”, denuncia. Segundo Correntino, 
poderão ser criados comitês na região 
sudoeste, como no Rio Corrente. “A 
chegada de usinas e a cana justificam a 
criação de comitês de bacias”, justifica.
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Sistema de esgotamento sanitário de Goiânia
*Marisa Pignataro de Sant’Anna

A cidade de Goiânia conta com 
um atendimento de esgotamento 
sanitário invejável ao se conside-

rar a situação precária do Brasil nesse 
quesito. 90% da população é atendida 
por rede coletora e 60% do esgoto 
coletado é tratado em três Estações de 
Tratamento – ETE Dr. Hélio de Britto, 
ETE Aruanã e ETE Parque Atheneu.

O sistema de esgotos sanitários 
de Goiânia conta com mais de 2,7 
milhões de metros de rede coletora, 
que descarrega os esgotos em inter-
ceptores implantados às margens dos 
principais cursos d’água da cidade, 
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com diâmetros variando de 200 a 
1.200 milímetros. O interceptor Ani-
cuns transporta os esgotos para a ETE 
Dr. Hélio de Britto, chegando à estação 
com um diâmetro de 2.000 mm.

A ETE Dr. Hélio de Britto, localiza-
da no Setor Goiânia II, tem capacidade 
para tratar uma vazão média de 2.300 
litros por segundo (l/s). Atualmente, 
trata 1.200 l/s, o que corresponde aos 
esgotos de uma população de 650 mil 
habitantes, por meio do processo pri-
mário quimicamente assistido. Nesse 
processo, é realizada a aplicação de 
produto coagulante e floculante antes 
dos decantadores primários, propor-
cionando uma elevada sedimentação 
de sólidos, resultando em maiores 
remoções de carga orgânica e sólidos 
suspensos. O efluente final é lançado 
ao Rio Meia Ponte.

O lodo gerado na ETE Dr. Hélio de 
Britto é desidratado e higienizado com 
cal virgem, apresentando ótimos resul-
tados de remoção de carga orgânica, 
coliformes fecais e ovos de helmintos. 
Após esse tratamento, o lodo, com 
um teor de sólidos de 35% e rico em 
nutrientes, é utilizado como condicio-
nador de solo. A fase secundária será 
implantada dentro em breve, consti-

tuindo-se na execução de tanques de 
aeração e decantadores secundários, 
elevando a eficiência de remoção de 
carga orgânica para 92%. 

As ETEs Aruanã e Parque Atheneu 
tratam respectivamente vazões de 35 
l/s e 100 l/s, atendendo a uma popu-
lação conjunta de 75 mil habitantes. 
Com o aporte de recursos do PAC 
– Plano de Aceleração do Crescimento, 
a SANEAGO implantará as obras de 
ampliação da ETE Parque Atheneu e a 
desativação da ETE Aruanã.  

As obras a serem implantadas 
contemplarão o Interceptor Meia Ponte, 
elevatórias de esgoto e a ampliação da 
ETE Parque Atheneu, a qual terá a capa-
cidade para tratar uma vazão média de 
600 l/s, recebendo os esgotos da bacia 
do Rio Meia Ponte a partir da região 
nordeste de Goiânia. Com os índices 
atuais de atendimento, já se observa 
melhoria na qualidade das águas do 
Rio Meia Ponte, com o retorno da vida 
aquática, e a implantação das obras 
citadas virá contribuir significativamente 
para a recuperação do rio.

*Marisa Pignataro de Sant’Anna é engenhei-
ra Civil pela UFG, pós-graduada em Saúde 
Pública pela Fundação Osvaldo Cruz (RJ) 

CPRM de Goiânia realiza estudos no Rio Meia Ponte 

*Claudionor Francisco de Souza 
e Daliane Bandeira Eberhardt

A pesquisa foi realizada no ano 
de 2003/2004 pela CPRM (Serviço 
Geológico do Brasil) e teve como 
objetivo detectar os possíveis causa-
dores de contaminações por metais 
pesados e elementos traços na bacia 
hidrográfica do alto curso do Rio 
Meia Ponte, entre os municípios de 
Itauçu e Inhumas. Esta região possui 
pequeno grau de urbanização, baixa 
densidade demográfica, não possui 
aterro sanitário, tampouco saneamen-
to básico. As atividades econômicas 
estão baseadas predominantemente 
na exploração agrícola minifundiária, 

agropecuária, avicultura, suinocultura, 
pecuária leiteira e de corte. 

Na ocasião, foram realizadas aná-
lises químicas, para diversos elementos, 
em amostras de água superficial e 
sedimento ativo de corrente coletadas 
na área. Também foram coletadas em 
campo informações como: pH, óxido 
redução, condutividade, resistividade, 
sólidos totais dissolvidos, oxigênio dis-
solvido e temperatura. 

   A Resolução 357 de 2005 do 
CONAMA regulamenta as concentra-
ções de elementos que determinam a 
potabilidade das águas superficiais. 
Com base nos parâmetros do CONA-
MA, os dados levantados pela CPRM 
constataram que a qualidade das águas 

superficiais nesta região é preocupante. 
Pois substâncias comprovadamente no-
civas e/ou tóxicas, como por exemplo, 
o chumbo e o nitrato possuem valores 
acima do permitido, em alguns locais. 

Em função disto, sugere-se que 
as concentrações dos elementos, bem 
como sua persistência ao longo do tem-
po, devem ser acompanhadas com um 
monitoramento sistemático das águas 
e um estudo para busca das principais 
fontes poluidoras dos elementos consi-
derados nocivos à saúde humana.

 
*Claudionor Francisco de Souza é técnico 
em Mineração da CPRM – Serviço Geológi-
co do Brasil em Goiânia e Daliane Bandeira 
Eberhardt é geóloga da companhia
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Ampliação da Usina Rochedo da 
Companhia Energética de Goiás (Celg)

              

Características atuais da usina

ESTUDO

Jales Lousa e Antonio M. B. Neto*

Localizada no trecho médio do 
Rio Meia Ponte, a 80 quilômetros a 
jusante de Goiânia e as margens da 
Rodovia BR-153, a usina de Rochedo é 
formada por um conjunto de estruturas 
composto por um trecho de barragem 
de gravidade acoplada à estrutura de 
tomada d’água, ambas posicionadas 
sobre o antigo leito do rio e parte da 
ombreira direita. Um trecho de barra-
gem de terra com seção homogênea, 

O projeto de ampliação
Em suas premissas básicas os 

estudos hidrológicos desenvolvidos 
consideram a manutenção do regime 
operacional da usina a fio d’água sem 
alterar a posição do nível d’água do 
reservatório.  Também foram con-
sideradas a captação de água na 
barragem do Ribeirão João Leite em 
todo seu ciclo e a restituição de 70% 
desse volume captado ao leito do Rio 
Meia Ponte, na forma de esgoto.    

O projeto de ampliação prevê a 
possibilidade de instalação de mais 9 
MW, elevando a potência instalada da 
Usina Rochedo dos atuais 4 MW para 
13 MW, destacando que a manuten-
ção do nível d’água do reservatório 
resulta um aspecto importante para o 
meio ambiente na medida que elimina 
a possibilidade de novos impactos e 
novas desapropriações. 

Dentre as obras civis e serviços 
previstos se destacam a demolição 
de um trecho da barragem de gravi-
dade existente, a construção de uma 
estrutura de concreto para tomada 
d’água, construção de nova casa de 
forca com canal de fuga, instalação 

de mais duas unidades de turbinas 
de 4,5 MW, geradores e nova su-
bestação. O custo previsto para a 
implantação do projeto de ampliação 
é da ordem R$ 32.000.000,00 (trinta 
e dois milhões de reais).

Conforme autorização da ANE-
EL, atualmente a CELG, em parceria 
com a iniciativa privada, vem desen-
volvendo os estudos de inventário do 
Rio Meia Ponte para determinação 
do potencial hidrelétrico de toda 

posicionada na ombreira direita com-
pleta o barramento, perfazendo ao 
todo 516 metros de extensão. 

O vertedouro do tipo soleira livre, 
ocupa parte do antigo leito do rio e 
toda ombreira esquerda, possuindo 
uma capacidade de escoamento para 
vazões máximas da ordem de 730 me-
tros cúbicos por segundo. A potência 
instalada é de 4 megawatts possuindo 
uma unidade composta de turbina do 

tipo Kaplan de fabricação francesa, 
operando em regime de fio d’água 
com nível d’água do reservatório na 
cota 602,90m, formando uma área 
inundada com cerca de 600 hectares. 
No ano de 1971, em atendimento à 
legislação ambiental, foi implantada 
uma escada de peixe que ainda hoje 
se mantém em funcionamento, per-
mitindo o fluxo de peixes do rio para 
o reservatório.

bacia do rio, desde suas nascentes 
na cidade de Itauçu, até a sua foz, 
no Rio Paranaíba, compreendendo 
estudos e levantamentos de campo 
nas áreas  de topografia, hidrologia, 
geologia – geotecnia, meio ambien-
te e  engenharia. 

*Jales Lousa, geólogo de engenharia da Celg 
e especialista em recursos hídricos e Antônio 
Martins Borges Neto é engenheiro civil da 
Celg e especialista em recursos hídricos     




