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Destaque

AT e PCJ apresentam propostas para renovação de Outorga
Foto: Portal do Governo de São Paulo

Os comitês de bacias hidrográficas
do Alto Tietê (CBH-AT) e dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBHPCJ) apresentaram no mês de agosto
suas propostas para renovação da
outorga do Sistema Cantareira. A
Sabesp e o Instituto Mineiro de Gestão
das Águas (Igam) também enviaram as

suas recomendações.
A apresentação de propostas é a
segunda etapa do cronograma definido
pela Agência Nacional de Águas (ANA) e
pelo Departamento de Águas e Energia
Elétrica (DAEE) para as discussões da
renovação da outorga.
Na primeira fase, foram disponibilizados

Algumas propostas do CBH-AT
- Prazo de outorga de dez anos;
- Vazão de 33m/s³;
- Alteração do modelo de operação do Banco de
Águas, com acompanhamento dos Comitês do Alto Tietê
e das bacias PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí), para
decidir o volume de retirada de água em função do nível
de reserva, de maneira que haja atendimento satisfatório
das duas regiões;
Os estados de São Paulo e Minas Gerais
promovam a criação de uma área de proteção e
recuperação da qualidade ambiental dos mananciais na
área do Sistema Cantareira;
- Criação de um Observatório de Recursos Hídricos;

dados de referência atualizados até 2014,
como documentos normativos, séries de
vazões e de qualidade da água, demandas
e dados operacionais, entre outros. Na
terceira fase, deverá ser apresentada a
proposta guia para o processo final de
discussão com os interessados do Sistema.
A conclusão do processo de renovação da
outorga está prevista para 31 de outubro.
Em agosto de 2004, por delegação
da ANA, o DAEE concedeu outorga
do Sistema Cantareira para a Sabesp,
com vencimento em agosto de 2014,
mas, devido às baixas vazões afluentes,
consequência da escassez hídrica, o
prazo foi prorrogado até outubro de
2015 para que novos dados fossem
considerados na renovação.
Confira a íntegra das propostas
enviadas à ANA pelos CBHs do Alto
Tietê e do PCJ, Sabesp e Igam no link
http://goo.gl/gWVKaR.

Algumas propostas do CBH-PCJ
- Garantia de 95% de abastecimento às Bacias PCJ;
- Prazo de validade da outorga de 10 anos, com revisão
obrigatória, para avaliação, após cinco anos;
- Quando o volume útil operacional estiver entre 20% e 85%,
a vazão média anual para as Bacias PCJ deverá ser de 10m³/s;
- Quando estiver igual ou abaixo dos 20%
(desconsiderando o volume morto) ou maior que os 85%,
a gestão será realizada pela ANA e DAEE, com regras
definidas previamente;
Se, a partir de 2020, as barragens de Duas Pontes e
Pedreira e o sistema adutor de água bruta dessas barragens
não forem construídos, deverá ser acrescido 1m³/s
anualmente para as Bacias PCJ;
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Especial
Diálogo Interbacias reúne mais de 500 pessoas em São Pedro

Em sua 13ª edição, o Diálogo
Interbacias de Educação Ambiental
em Recursos Hídricos reuniu entre
os dias 1º e 3 de setembro, na cidade
de São Pedro, mais de 500 pessoas,
entre educadores e representantes
dos Sistemas Nacional e Estadual de
Recursos Hídricos. Simultaneamente,
aconteceu o IV Encontro Formativo
Nacional de Educação Ambiental, que
trouxe profissionais de 18 estados e do
Distrito Federal.
Entre os participantes do evento
estavam diversas autoridades, como
a secretária adjunta de Saneamento

e Recursos Hídricos, Mônica Porto.
“Para o setor de gestão de recursos
hídricos, a área de educação
ambiental é extremamente relevante,
principalmente quando consideramos
que a educação ambiental não se
restringe apenas àquela educação para
a cidadania, mas também faz parte do
contexto de programas de treinamento
técnico”, frisou a secretária.
A organizadora do encontro, Suraya
Modaelli, ressaltou a importância
dos eventos no cenário de recursos
hídricos. “O Diálogo Interbacias e os
Encontros Formativos Nacionais de

Educação Ambiental para gestão das
Águas se tornaram referência no país”,
frisou Suraya.
Ela destacou a participação dos
jovens no evento. “A inserção da
juventude, com a realização de uma
Conferência Livre da Juventude e
Água, durante os encontros, abre
novas perspectivas de mobilização e
de envolvimento deste segmento da
sociedade”, disse.
EVENTOS
O Diálogo acontece desde 2003 e
tem a participação dos 21 comitês de
bacias hidrográficas e das diretorias de
ensino das escolas estaduais.
Já o Encontro Formativo ocorre a
cada dois anos – Salvador-BA (2009),
Bento Gonçalves-RS (2011) e Ouro
Preto-MG (2013) foram outras cidades
que receberam o evento, que conta
com o apoio da Câmara Técnica de
Educação Capacitação, Mobilização
e Informação (CTEM) do Conselho
Nacional de Recursos Hídricos (CNRH).

Direto dos Comitês
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema (CBH-ALPA) realizou em 29 de julho na
Câmara Municipal de Itapetininga o II Seminário de Agricultura Irrigada. A realização do evento
contou com o apoio do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO).

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT) realizou em 14 de agosto,
em Sorocaba, o 1º Encontro do CBH, em comemoração também aos 20 anos do Comitê. Além de
palestras, o evento contou com apresentações de trabalhos de pesquisas de universidades, órgãos
públicos e ONGs.

Os alunos Pedro Henrique Bispo Salvador (2º ano), Gabriel Ferreira da Cruz (2º ano) e José Claudio
Marcelino de Souza (2º ano), sob orientação da professora Rita de Cássia Garcia, venceram o concurso
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Turvo Grande (CBH-TG) para eleger o mascote do CBH. Eles são
da Escola Estadual Edmur Neves, de Mirassol, da Diretoria Regional de Ensino de José Bonifácio, e
foram premiados com quatro tablets e o troféu do Prêmio “Maria Guilhermina Bolini”. Veja o desenho
(também ao lado) e as fotos da premiação em www.facebook.com/CBH.TG.
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Aconteceu
FEHIDRO financia mais R$ 22 milhões em empreendimentos
O governador de São Paulo, Geraldo
Alckmin, e o secretário de Saneamento
e Recursos Hídricos, Benedito Braga,
assinaram em 14 de agosto, no Palácio
dos Bandeirantes, 58 contratos de
empreendimentos com investimento
total de R$ 24.997.588,53, sendo R$
22.093.736,13 financiados pelo Fundo
Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO).
O vice-governador, Márcio França, o
secretário da Casa Civil, Edson Aparecido,
o coordenador de Recursos Hídricos,
Rui Brasil Assis, e o superintendente
do Departamento de Águas e Energia
Elétrica (DAEE), Ricardo Borsari, também
estavam presentes.
Segundo
o
governador,
os
empreendimentos são relevantes para
o Estado. “São convênios importantes
como o Programa Nascentes, o
reflorestamento de matas ciliares, os
rios, o destino final dos resíduos sólidos,
o combate à erosão, a macrodrenagem
nas cidades, todos de grande interesse
ligados direta ou indiretamente a
recursos hídricos ou saneamento
básico”.
Benedito Braga recordou que São

Foto: Portal do Governo de São Paulo

Paulo é o único estado da federação
que utiliza as compensações do setor
energético e cobrança pelo uso da
água, totalmente no setor de recursos
hídricos e saneamento. “Temos uma
posição ímpar na federação, por isso
queremos melhorar e tornar mais
eficaz este importante Fundo”.
Este é o segundo evento de
assinatura de contratos do FEHIDRO
em 2015. O primeiro aconteceu
em abril, quando o governador e o
secretário assinaram 296 contratos,
com financiamento total pelo FEHIDRO
de R$ 103.245.363,61 – somente
neste ano, o investimento em
empreendimentos financiados pelo

FEHIDRO foi de R$ 125.339.099,74.
COFEHIDRO
O secretário de Saneamento e
Recursos Hídricos e presidente do
Conselho de Orientação do Fundo
Estadual de Recursos Hídricos
(COFEHIDRO),
Benedito
Braga,
conduziu em 23 de julho, a segunda
Reunião Extraordinária do Conselho.
Participaram da reunião o coordenador
de Recursos Hídricos e secretário
executivo do COFEHIDRO, Rui Brasil
Assis, conselheiros dos segmentos
Estado, Municípios e Sociedade Civil,
secretários-executivos de Comitês de
Bacias Hidrográficas e convidados.
Veja as deliberações em www.sigrh.
sp.gov.br/cofehidro/deliberações.

SSRH e ANA assinam contrato do PROGESTÃO em reunião do CRH

O Conselho Estadual de Recursos
Hídricos (CRH), a Secretaria de
Saneamento e Recursos Hídricos (SSRH)
e a Agência Nacional de Águas (ANA)
assinaram, em 18 de agosto, no Palácio
dos Bandeirantes, o contrato do Programa
de Consolidação do Pacto Nacional

pela Gestão das Águas (PROGESTÃO). A
assinatura aconteceu durante a segunda
Reunião Extraordinária de 2015 do CRH.
O PROGESTÃO consiste em conceder
estímulo financeiro para alcance de
metas de gerenciamento de recursos
hídricos por parte dos Estados. Na
reunião, o CRH aprovou a Deliberação nº
176, que destina os recursos financeiros
do PROGESTÃO de 2015 para a SSRH,
com o objetivo de apoiar a contratação
de serviços de reestruturação do Fundo
Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO).
Ainda durante a reunião do

Conselho,
foi lançada a Revista
“Orientações para Utilização de
Águas Subterrâneas no Estado de São
Paulo”, editada pela Coordenadoria de
Recursos Hídricos (CRHi), com conteúdo
da Associação Brasileira de Águas
Subterrâneas (ABAS). Interessados em
receber exemplares, entrar em contato
pelo e-mail contato.crhi@gmail.com. O
arquivo digital está disponível no link
www.sigrh.sp.gov.br/publicações.
Para consultar o conteúdo das
Deliberações e da Moção, acesse http://
www.sigrh.sp.gov.br/crh/deliberacoes.
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Coordenadoria reúne secretários executivos dos CBHs em São Paulo
A Coordenadoria de Recursos
Hídricos (CRHi) promoveu nos dias
25 e 26 de agosto reunião com os
secretários executivos dos comitês
de bacias hidrográficas no Centro de
Tecnológico de Hidráulica e Recursos
Hídricos (CTH) da Universidade de
São Paulo (USP). O principal tema
do encontro foi a Cobrança pelo uso
da água (valores, plano de aplicação,
sistema de controle, ato convocatório
e efetivação da cobrança). O
acompanhamento do Plano Estadual
de Recursos Hídricos (PERH) e o
Relatório de Situação também fizeram
parte da pauta.
Responsável por conduzir o
encontro, o coordenador de Recursos
Hídricos, Rui Brasil Assis, ressaltou
a necessidade de uniformizar os
procedimentos para a Cobrança.
Atualmente apenas o Comitê do
São José dos Dourados não tem
deliberação aprovada sobre o tema,
enquanto seis comitês já implantaram
a cobrança a seus usuários.
“Estávamos precisando colocar

o tema em pauta. Os assuntos
estão caminhando em velocidades
diferentes e muitas vezes não há um
entendimento comum. Cada comitê
tem sua peculiaridade, mas o Estado é
um só”, frisou Rui Brasil.
Entre os palestrantes estava
a técnica do Departamento de
Águas e Energia Elétrica (DAEE)
Caroline Bacchin, que trabalhou
pela implantação da cobrança no
CBH dos rios Piracicaba, Capivari
e Jundiaí (PCJ). “Este encontro é

importante porque podemos passar
nossa experiência aos demais CBHs,
inclusive apontando as dificuldades
que tivemos, o que pode facilitar o
processo para os demais CBHs”.
O encontro no CTH, da Universidade
de São Paulo, contou com a participação
e palestras da responsável pela outorga
eletrônica do DAEE, Regina Bragança,
de Adriano Roque Silva, diretor do
departamento de informática do DAEE,
e também do gerente do Banco do
Brasil, Fernando Blinke.

XVII Encontro Nacional de Comitês de Bacias será em Caldas Novas-GO
O Encontro Nacional de Comitês de
Bacias Hidrográficas (ENCOB), que está
em sua 17ª edição, será do dia 4 a 9 de
outubro, na cidade de Caldas Novas, em
Goiás. O tema principal é “Comitês de
Bacia: Solução para a Gestão das Águas”.
O objetivo desta edição visa “fortalecer
o debate pela segurança hídrica e pela
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importância da gestão participativa,
integrada e compartilhada desenvolvida
pelos 233 Comitês de Bacias Hidrográficas
hoje já implantados em mais de 70% do
território brasileiro no cenário do Sistema
de Recursos Hídricos nacional”.
Para mais informações, acesse www.
encob.org.

youtube.com/sigrhsp
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