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DELIBERAÇÃO CRH N° 230, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019

Disponibiliza a publicação "Nitrato nas Águas
Subterrâneas: desafios frente ao panorama atual" com

as diretrizes e procedimentos para a proteção dos

aquíferos e mitigação da contaminação por nitrato das

águas subterrâneas no estado de São Paulo

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH no uso de suas atribuições legais e;

Considerando a Lei no 6.134, de 02 de junho de 1988, que dispõe sobre a preservação
dos depósitos naturais de águas subterrâneas do estado de São Paulo e dá outras

providências;

Considerando a Lei n° 7.663, de 30 de dezembro de 1991, que estabelece normas de

orientação à Política Estadual de Recursos Hidricos bem como ao Sistema Integrado de

Gerenciamento de Recursos Hídricos, atualizada pela Lei n° 16.337, de 14 de dezembro

de 2016;

Considerando a Deliberação CRH n°52, de 15 de abril de 2005, que institui no âmbito do

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH diretrizes e

procedimentos para a definição de áreas de restrição e controle da captação e uso das

águas subterrâneas e;

Considerando a Deliberação CRH n°212, de 12 de junho de 2018, que aprova os Planos

de Trabalho das Câmaras Técnicas do Conselho estadual de Recursos Hídricos- CRH

para 2018/2019.

Delibera:

Artigo 1° - Fica aprovada a disponibilização da publicação "Nitrato nas Águas
Subterrâneas: desafios frente ao panorama atual" no sítio eletrônico do Sistema Integrado
de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH.com as diretrizes e procedimentos para

a proteção dos aquíferos e mitigação da contaminação por nitrato das águas
subterrâneas no estado d/S Paulo

Artigo 2° - Esta deliberação entr e vi r na data d' sua publicação.
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