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ATA DA REUNIÃO DA CTAS 1 

Ata da reunião de 13/12/2016, das 14:00 às 17:00 horas, no Instituto Biológico – 2 

Auditório Victória Rossetti -4º andar. Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1252, Vila 3 

Mariana, São Paulo.  4 

PAUTA: 5 

Item 1 - Aprovação da ata da reunião de 30 de junho de 2016; 6 

Item 2- Apresentação – "Ação Programada em Águas Subterrâneas" - Amélia 7 

Fernandes, Instituto Geológico/SMA; 8 

Item 3- Avaliação das ações CTAS-2016 e proposição de ações para 2017; 9 

Item 4- Outros assuntos. 10 

ENCAMINHAMENTOS 11 

A Coordenadora agradeceu a presença de todos e logo na sequência deu início à 12 
rodada de apresentações dos integrantes da Câmara Técnica, conforme lista de 13 

presença. 14 

Item 1- Sem alterações, a minuta de ata da reunião de 30 de junho de 2016 foi 15 

aprovada. 16 

Item 2- Em virtude do número de presentes, a coordenadora propôs que fosse adiada 17 

a apresentação prevista, o que foi aceito pelos presentes. 18 

Item 3- Com relação ao ponto 1 da Agenda CTAS, aprovado por meio da Deliberação 19 

CRH n º 182/16 (Anexo II), a Coordenadora indicou que sejam sistematizados os 20 

resultados do Seminário  de Áreas Potenciais de Restrição e Controle do Uso de 21 

Águas Subterrâneas e disponibilizados ao CRH, com diferentes pontos de vista,  e 22 
recomendações para que cada Comitê de Bacia Hidrográfica utilize essas orientações 23 

de forma específica à realidade local com o suporte dos membros das Câmaras 24 

Técnicas e envolvimento dos órgão estaduais. 25 

Com relação ao ponto 2 da Agenda CTAS, aprovado por meio da Deliberação CRH nº 26 

182/16 (Anexo II), a Coordenadora informou que o assunto foi levado à Câmara no 27 
ano de 2014, juntamente com os resultados do estudo “ Diagnóstico Ambiental para 28 

Subsídio ao Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental da Área de Afloramento 29 

do Sistema Aquífero Guarani no Estado de São Paulo”. Após d iversos trabalhos do 30 
Grupo de Trabalho, formado por membros da CTAS, CTPLAN (Câmara Técnica de 31 

Planejamento) e CRHi (Coordenadoria de Recursos Hídricos), decidiu-se pela 32 

contratação de estudos jurídicos para avaliar alternativas de proteção. Ao longo dos 33 
anos de 2015 e 2016 não ocorreu contratação devido a diversas questões, em 34 

especial de ordem orçamentária. Para o ano de 2017 há expectativa de contratação do 35 

estudo jurídico e seminário com recursos do Banco Interamericano de 36 

Desenvolvimento (BID). Decidiu-se pela formulação de consulta formal à CRHi sobre o 37 
andamento do projeto e apresentação da resposta formal aos membros da Câmara 38 

Técnica. 39 

  

Com relação ao ponto 3 da Agenda CTAS, aprovado por meio da Deliberação CRH nº 40 

182/16 (Anexo II), a Coordenadora lembrou aos presentes que o tema foi sugerido  41 
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pela ABAS (Associação Brasileira de Águas Subterrâneas) com a criação de um grupo 42 

de trabalho no âmbito da CTAS no ano de 2015. Decidiu-se pelo questionamento ao 43 

GT se há redirecionamento dos trabalhos, orientações e recomendações sobre os 44 

objetivos inicialmente estabelecidos.  45 

 Com relação ao Item 4 da Agenda CTAS, aprovado por meio da Deliberação CRH nº 46 

182/16 (Anexo II), a Coordenadora explicou aos presentes que as discussões sobre o 47 

a contaminação das águas subterrâneas por nitrato, especialmente do Aquífero Bauru, 48 

ocorrem na câmara desde 2013 e que está em elaboração uma publicação (meio 49 
eletrônico) contendo  orientações e recomendações para a prevenção e mitigação 50 

deste problema. Decidiu-se também por buscar uma posição junto ao Comitê 51 

Permanente de Potabilidade sobre o questionamento encaminhado em 2014 referente 52 
à possibilidade de utilização de águas subterrâneas com concentrações acima do 53 

padrão de potabilidade para outros usos diferentes do consumo humano. 54 

Item 4- Tendo em vista as agendas dos membros da Câmara e os trabalhos previstos 55 

para o ano de 2017, decidiu-se por agendar próximas reuniões para o mês de 56 
fevereiro ou março de 2017. 57 

Minuta de Ata elaborada pelo Relator Ricardo Luiz Mangabeira em 07/02/2017. 58 

Ata aprovada em 15/02/2017. 59 
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ANEXO II 63 

 


