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OFÍCIO Nº 8/2021/AA-CD/ANA
Documento no 02500.002719/2021-11

Brasília,  25 de janeiro de 2021.

Ao Senhor
Luis Carlos Ciocchi 
Diretor-Geral 
Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS 
Rua Júlio do Carmo, 251- Cidade Nova 
 20211-160 – Rio de Janeiro – RJ

Assunto: Solicita o envio de proposta de condições de operação dos reservatórios de Furnas e 
Mascarenhas de Moraes para o período chuvoso em curso.
Referência: 02500.002566/2021-01

Senhor Diretor-Geral,

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA segue com atenção a situação 
de alguns reservatórios que fazem parte do Sistema Interligado Nacional - SIN, realizando 
reuniões de acompanhamento das principais bacias hidrográficas brasileiras, com a participação 
importante desse Operador. Essas reuniões enfatizam a compatibilização entre os usos 
múltiplos da água, a segurança hídrica e energética.

Especificamente os reservatórios de Furnas e Mascarenhas de Moraes (Peixoto), no rio 
Grande, são acompanhados com atenção devido aos baixos níveis de armazenamento 
verificados e aos impactos sobre os usos dos recursos hídricos na região. 

Isso posto, reiterando o Ofício nº 196/2020/AA-CD/ANA, enviado em 26 de novembro de 
2020, e o Ofício nº 201/2020/AA-CD/ANA, enviado em 7 de dezembro de 2020, reforçamos a 
necessidade de encaminhamento a esta Agência do planejamento das condições de operação 
para os aproveitamentos hidrelétricos de Furnas e Mascarenhas de Moraes (Peixoto) com o 
objetivo de recuperar os níveis dos reservatórios até o final do período chuvoso de 2021, 
conforme compromisso anunciado pelo setor elétrico brasileiro. 

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
RICARDO MEDEIROS DE ANDRADE

Diretor-Presidente Substituto 
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