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ATA - Reunião  
CPFL Renováveis - Pauta: Represa SaltoGrande  

Data: 11/09/2018 
______________________________________________________________________________________________________________ 

PREÂMBULO  
 No dia 11 de setembro de 2018, às 10 hora(s) e 10 minuto(s) no auditório CPFL, localizado à Av. CEP 13219-001 1240, Av. Antônio Frederico  

Ozanan - Vila Santana II, Jundiaí, juntamente com a equipe de apoio CPFL: Daniel Daibert, gerente de Meio Ambiente | Operações da CPFL 

Renováveis e  Fernando Di Franco Superintendente de Sustentabilidade - CPFL Renováveis. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Presentes: 

Empresa Nome Representante Tel: 

Quiosque Praia Azul Bié n. inform 

Morador da Praia Azul  Marcelo Masoca n. inform 

Presidente da AMA - Assoc. de Moradores e Amigos da Praia dos 
Namorados. 

Vanessa de Oliveira 996041671 - 
34652799 

Secretário de Meio Ambiente  Odair Dias  998395068 

Secretário de Obras  Adriano Alvarenga Camargo Neves n. inform 

Deputado Estadual Chico Sardeli 34617887 - 
981222425 

Vereador  Léo da Padaria n. inform 

Representante do Jornal Correio Popular   n. inform 

Diretor Presidente Dae - Americana Záppia n. inform 

Presidente Barco Escola da Natureza João Pinto 991463662 

 
 

    A reunião iniciou às 10:10h, deu-se a palavra ao dep. Chico Sardeli que explanou sobre a estação Anhumas até o rio  Piracicaba, questinou a 
respeito do abandono da represa e paralização do manejo das macrófitas, após ressaltou a importância da represa, dos recursos hídricos e os 
reflexos que o abandono está causando, principalmente nas orlas, que seria o tráfico de entorpecentes, prostituição,  e os problemas de saúde 
pública, justamente pelo fato de ocorrer várias mortes por febre maculosa no município de Americana, mais de dez mortes só este ano, onde a 
população mais atingida são os moradores dos bairros próximos a margem da represa. Toda essa vegetação e mudança trazem adaptação e 
clima que modificam as margens, fazendo com que as capivaras e jacarés se aproximem da orla, trata-se de animais de vida livre, mas que a 
população não tem hábito e nem condições de conviver perto pelos riscos, ou seja, o abandono traz uma série de problemas ao município, o Sr. 
deputado fez o questionamento de qual medida emergente poderia ser tomada por parte da CPFL, a qual faz uso da represa para geração de 
energia e possui seu último contrato de concessão junto a ANEEL de 2011 até 2027, contrato de concessão 003/2011. 
 
       Na segunda oportunidade respondeu Fernando Di Franco, explicando que a paralização da retirada de macrófitas tem média de um ano, e é 
motivada por uma pesquisa coordenada pelo Prof. Pitelli, epecialista em macrófitas, que o seu prazo de término é dezembro de 2018, sendo que 
sua conclusão e resposta estão previstas para janeiro de 2019. informou também que mantém dialogo continuo com a prefeitura de Americana, 
não informando exatamente o setor, prometeu que a CPFL, representada por sua pessoa, não ficaria omissa em relação a responsabilização 
referente a represa, como respostas aos questionamentos do Sr. Deputado, disse que perdeu-se muito com o assoreamento, questões climáticas, 
acúmulo de sedimentos e poluentes, deixando bem claro que as macrófitas não são benéficas, que os riscos operacionais se tornam cada vez 
maiores a medida que as plantas crescem, havendo prejuizo relevante à CPFL em relação à geração de energia, pois a mesma precisa de 
recursos naturais para tal geração. Fernando concliu que o estudo é impotante, e que não pretende paralizá- lo. Ao ser questionado por Vanessa 
presidente da AMA a respeito do manejo, juntamente com a pesquisa, sobre essa possiblidade não deixou muitas expectativas até esse momento, 
explicando que o manejo é ineficiente, dizendo ser necessária a paralização do mesmo, para entender o comportamentos das macrófitas no 
reservatório, e que as plantas não podem ser retiradas totalmente da represa, porque retiram os nutrientes da água, mostrando certa divergência 
em seu ponto de vista, não entendemos ao certo se são benéficas ou não, acreditamos não ser. 
 
     Informou também aos participantes da reunião que a àgua sai do reservatório com qualidade maior do que entra, afirmando em um novo 
momento que este ano não haverá retirada de forma mecânica. O Secretario de Meio Ambiente pediu atenção sobre a questão social e do 
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impacto que tem gerado sobre a população de Americana, dizendo que o paleativo tem que acontecer sempre. Afirmou Fernando rep. CPFL que o 
estudo será concluido em dezembro, informou que a não é gerado energia por quatro meses nas comportas da Represa Salto Grande.  Biólogo 
Zappia Rep. DAE tomou a palavra citou outros estudos no período de 1999, informando que há tempos já dizia que a represa se tornaria um 
pântano, na forma que as plantas aquáticas naquela época já estavam se desenvolvendo, e é isso que ocorre hoje, falou do apocalipse do 
reservatório, citando a possibilidade de o perdermos, na forma que está ocorrendo, disse que os estudos eram realizados na época pela USP, 
UNESP e ESALQ, estudos realizados referentes ao crescimento vegetativo muito grande, e o pequeno efeito do manejo. Nessa época somente 
10% do reservatório era tomado por plantas, hoje cresceu para praticamente 40%. O Sec. Meio Ambiente, colocou a possibilidade de assorear a 
represa, ou melhor destinar parte das plantas aquáticas para o sentido posterior das comportas, para que parte das plantas pudessem descer pelo 
curso do rio, diminuindo a carga de plantas do reservatório Salto Grande, Zápia logo se colocou a disposição, para unir esforços, e de dar suporte 
técnico a CPFL. De certa forma beneficia também o DAE, informou que é importante o cuidado para que tal trabalho, não deixe desabastecida 
nenhuma área da cidade de Americana, nem mesmo na cidade de Sumaré, Fernando da CPFL concorda, deixano bem claro que a àgua seguirá 
seu curso normal, mas que a CPFL disponibilizará uma máquina (barco), informou que a unidade já possui o barco e o motor novo, e que o 
mesmo possuirá uma pá que levará junto a corrente natural da àgua, ajudando a empurrar as plantas para a barragem.  Fernando das CPFL foi 
questionado duas vezes pelo Deputado Chico Sardeli, se comprometeu com a possibilidade de ativar a saída. Logo o sec. meio ambiente 
questionou as datas para as medidas que foram acordadas, de ações da CFL junto ao DAE. Zápia informou que o CTMH - Comitê de bacias 
hidrográficas, devem participar do manejo, será necessário esse suporte, para controle de todas as cidades envolvidas. Logo deu-se a palavra ao 
João do Barco Escola que informou que toda estrutura do barco está disponível para o que for necessário, o mesmo disse o Sec. de Meio 
Ambiente em relação ao GPA, que estará a disposição apara  que for necessário, Zápia novamente afirma que não há risco de colapso com o 
abastecimento. Após todos os participantes de acordo, logo Fernando (CPFL) deixou agendado uma nova reunião para acertar demais detalhes, 
no dia 18  de setembro de 2018 às 10:00h, local Barco Escola da Natureza. 
                                                                                                                                                                            Sem mais, terminamos a reunião.  
 
 
 
Eu Vanessa de Oliveira  
Presidente da AMA  - Associação de moradores e Amigos da Praia dos Namorados, redigí a presente ATA. 
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