
Abertura  dos  Trabalhos

Relato do Histórico

Inicio em junho de 2002 - Revisão da Resolução CONAMA 20, com solicitação para discutir e 
incluir também a classificação das Águas Subterrâneas. 

Considerando que,

• De acordo  com a Lei 9433 de 08.01.1997 que institui a política nacional de recursos 
hídricos  e  cria  o  sistema nacional  de  gerenciamento  de  recursos  hídricos,  cabe  ao 
CONAMA a atribuição de classificar as  águas subterrâneas e ao CNRH estabelecer as 
diretrizes para o seu enquadramento.

• De acordo com a Resolução CNRH n.º 15 de 11.01.2001, que estabelece gestão gerais 
para  a  gestão  das  águas  subterrâneas,  o  enquadramento  dos  corpos  de  água 
subterrâneas  em  classes  dar-se-á  segundo  as  características  hidrogeológicas  dos 
aqüíferos  e  os  seus  respectivos  usos  preponderantes  a  serem  especificamente 
definidos.

• De acordo com a literatura internacional, no que se refere a classificação das águas 
subterrâneas, as principais características  hidrogeológicas que devem ser consideradas 
para a classificação das águas subterrâneas são, a vulnerabilidade ao risco da poluição 
e a interconexão hidráulica dos aqüíferos.

• Para efetuar-se o enquadramento das águas subterrâneas se faz necessário efetuar-se 
primeiramente sua classificação.

Durante o ano de 2005, ocorreram as seguintes atividades:

• Discussões na Reunião Plenária do CONAMA  que aprovou a Resolução CONAMA 357 de 
17 de marco de 2005,  que dispõe sobre a  Classificação dos corpos de água e 
diretrizes ambientais para o seu enquadramento,  bem como estabelece as 
condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providencias.

• Com essas discussões foi decidido que a classificação das águas subterrâneas teria uma 
Resolução Conama própria, em função de ser a reserva estratégica de água doce não 
permitindo portanto nenhuma forma de lançamento de cargas poluentes e também em 
função  de suas características hidrogeologicas  necessitando parâmetros específicos 
para caracterização de sua qualidade.

• Inicio-se então um processo de troca de informações entre as Secretarias Nacionais do 
Meio Ambiente (CONAMA) e de Recursos Hídricos (CNRH) com o objetivo de integrar 
informações a fim de classificar as águas subterrâneas, o que resultou em 30.05.2005 
durante a 15a reunião  da Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental a criação 
de um grupo de trabalho sobre a coordenação do Estado de São Paulo com o objetivo 
de:

“ Examinar e preparar ,  em articulação com o Conselho Nacional  de 
Recursos Hídricos – CNRH, proposta de resolução sobre a classificação e 
diretrizes ambientais para o enquadramento da águas subterrâneas”.

• Fui então indicada pela SMA-CETESB para atuar como representante do Estado de São 
Paulo para Coordenação deste GT que tem como assessora técnica a Sra Cleidemar 
Batista Valério do CONAMA.

• Iniciou-se em 03.11.2005 um processo de comunicação via email a fim de providenciar 
a  composição  e  agendar  a  primeira  reunião  deste  GT  que  tem  como  segmentos 
envolvidos representantes do:

CONAMA, CNRH, ANA, CPRM, Órgãos Ambientais dos Estados,  Órgãos Gestores 
de  Recursos  Hídricos,  Universidade,  Institutos  de  Pesquisa,  CNI,  Empresas 
Privadas e Sociedade Civil. 



• A coordenação efetuou uma revisão da literatura internacional e selecionou e enviou 
aos  membros  do  GT,  via  email,  as  seguintes  publicações  e/ou  seus  endereços 
eletrônicos:

Legislações do Estado do Texas- USA
1- TCEQ Regulatory Guidance- Subject: Groundwater classification
www.tceq.state.tx.us/comm_exec/ forms_pubs/pubs/rg/rg-366_trrp_08.html 

2- TRRP-8:Groundwater Resource classification- Resumo
www.gsi-net.com/usefull%20tools/bulletin/bulletin02-

EPA, novembro 1986: Guidelines for Groundwater classification under the EPA 
Groundwater Protection Strategy. 
http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/ca/resource/guidance/gw/gwclass.htm

WHO, Outubro de 2004: Rolling Revision of the WHO Guidelines for Drinking –
Water Quality. Protecting Groundwater for Health: Managing the Quality of 
Drinking-water Sources. 
http://www.who.int/water_sanitation_health/resourcesquality/groundwater2004/e
n/

Desafios e Potencialidades
   .

• Trocar informações entre conselheiros e representantes do CONAMA e CNRH com vistas 
a compatibilizar informações técnicas, legais e atribuições institucionais especificas, no 
que se refere a gestão dos recursos hídrico subterrâneo e do meio ambiente para a 
manutenção de sua qualidade.

•  Classificar as Águas Subterrâneas do Brasil, a fim de priorizar e ordenar as ações de 
proteção  e  conservação  das  águas  subterrâneas  em  aqüíferos  que  apresentem 
potencialidade de uso. 

• Estabelecer as  diretrizes ambientais para o seu enquadramento.

Desta forma,  solicito  a  colaboração de todos os  representantes  deste GT para  iniciarmos 
nossos trabalhos com a  elaboração dos itens finais desta pauta.

Escopo

Examinar e preparar, em articulação com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, 
proposta de resolução sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento da 
águas subterrâneas.

Criar um sistema de classificação de  águas subterrâneas com base em critérios, de qualidade 
e de quantidade, em função dos usos preponderantes, levando em consideração características 
hidrogeológicas e de acordo com a mesma formatação da Resolução 357.

Definir as condições e padrões de qualidade das águas subterrâneas, para produzir  tabelas 
para cada tipo de  uso da água subterrânea.

Definir as condições e controle da aplicação de resíduos e efluentes no solo.
 
Estabelecer as diretrizes ambientais para o seu enquadramento 

http://www.who.int/water_sanitation_health/resourcesquality/groundwater2004/en/
http://www.who.int/water_sanitation_health/resourcesquality/groundwater2004/en/
http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/ca/resource/guidance/gw/gwclass.htm
http://www.gsi-net.com/usefull tools/bulletin/bulletin02-


Atribuições

Cada representante deste grupo de trabalho deverá divulgar os resultados e  consultar em 
suas instituições e nos diversos segmentos dos seus Estados, especialistas trazendo para as 
reuniões suas contribuições consolidadas.  

O CONAMA disponibilizará na página (CTCQA/ GT Águas Subterrâneas) 
as contribuições apresentadas até 05 dias úteis antes da Reunião.

Este GT deverá no prazo de 6 meses, apresentar a proposta da resolução de classificação das 
águas subterrâneas de acordo como o seguinte cronograma:

Cronograma de reuniões do GT.

18/01/2006, 15/02/2006, 22/03/2006, 19/04/2006, 27/05/2006 e 21/06/2006.

Dra Dorothy Carmen Pinatti Casarini
Gerente da Divisão de Qualidade do Solo, Águas Subterrâneas e Vegetação.
CETESB- Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental.
São Paulo – SP
Email dorothyc@cetesb.sp.gov.br.
Fone 11.3030.6029.
Fax 11.3030.6124

Cleidemar.valerio@mma.gov.br
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