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ATA DA REUNIÃO DA CTAS 1 

Reunião de 16/10/2018, Instituto Biológico, Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 2 

1252. Auditório Vicente do Amaral, 6º andar, São Paulo-SP.  3 

PAUTA: 4 

 

Item 1. Aprovação da ata da reunião de 22/08/2018; 5 

Item 2. Análise da Deliberação CBH-Pardo nº 252, de 29/06/2018 e Ofício CBH 6 

PARDO nº 12, de 30/07/2018, com apresentação do trabalho "Gerenciamento da 7 

Explotação do Sistema Aquífero Guarani em Ribeirão Preto" pelo Sr. Júlio Cesar 8 

Arantes Perron-Geólogo e Mestre em Engenharia em Hidráulica e Saneamento. 9 

Atuando como professor e consultor. 10 

3 - Outros assuntos. 11 

ENCAMINHAMENTOS 12 

Tendo em vista os problemas técnicos do projetor do Auditório do 6º andar, a reunião 13 

foi transferida para a sala do 5º andar. Após todos os presentes ocuparem a nova 14 

sala, a Coordenadora deu início à reunião pelo Item 2 da Pauta, com apresentação 15 

inicial do Sr. Lucas Antônio Ribas Casagrande, funcionário do DAEE e membro da 16 

CTAS do CBH PARDO, que tratou os itens do Parecer Técnico CTAS 02/2018 (PT 17 

02/2018), de 04 de setembro de 2018. 18 

Sobre o Item 2 do referido PT 02/2018, alínea “a” do Anexo da Del. CBH PARDO nº 19 

252 de 29/06/2018, o Sr. Lucas Casagrande esclareceu que a decisão do CBH de 20 

mantê-la na Deliberação, se deu em decorrência da exigência já existir no Código 21 

Municipal de Meio Ambiente de Ribeirão Preto e, portanto, não se tratar de nova 22 

exigência. Informou também que o processo de licenciamento é conjunto e se inicia na 23 

Prefeitura. Depois de cumpridas as exigências municipais, o processo segue, ou não, 24 

para o DAEE. 25 

“ 2.  Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE): 26 

a) Apresentação da Certidão de Uso e Ocupação do Solo e/ou 27 
Certidão de Anuência Municipal para Perfuração de Poço Tubular 28 
Profundo emitida pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, e...” 29 

Sobre o Item 3 do referido PT 02/2018, o Sr. Lucas Casagrande reconheceu que, 30 

embora o projeto esteja atrasado e dependendo de complementações técnicas, há 31 

informações técnicas sobre evolução do cone de abatimento piezométrico, com 32 

indicação de que as áreas de restrição e controle foram importantes para desacelerar 33 

esse processo. Nesse sentido, ressaltou itens da Deliberação CBH PARDO nº 252 de 34 

29/06/2018, como as substituições de poços tubulares profundos já existentes sob a 35 

responsabilidade de usuários privados e o limite de vazão outorgado do poço antigo, a 36 

modificação para poços tubulares profundos de forma a deixar claro que a proteção é 37 

do Aquífero Guarani, a dificuldade em se respeitar distanciamento mínimo de 1.000 38 

(mil) metros de poços existentes, no caso de perfuração de novos poços, na zona 3, 39 

entre outros aspectos. 40 

Finalizada a apresentação do Sr. Lucas Casagrande, a Coordenadora convidou o Sr. 41 
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Sr. Júlio Cesar Arantes Perron a apresentar o trabalho "Gerenciamento da Explotação 42 

do Sistema Aquífero Guarani em Ribeirão Preto", documento acessado no seguinte 43 

endereço eletrônico: http://www.sigrh.sp.gov.br/crh/ctas/documentos. 44 

 45 

 O Sr. Júlio Perron ressaltou que o estudo em curso precisa ser continuado, pois há 46 

um deslocamento vertical da formação Botucatu em contato com o basalto; dados do 47 

DAERP com informações desencontradas e atrasos no projeto em decorrência de 48 

vandalismo, instalação de equipamentos não automáticos. As análises dos poços 49 

tubulares profundos demonstram que há um aumento da exploração dos poços e 50 

aumento da cota potenciométrica. Embora seja chamado de Aquífero Guarani, as 51 

curvas de comunicação piezométrica informam que não há comunicação entre setores. 52 

Diante dessa situação de evolução do cone de abatimento piezométrico, o Sr. Júlio 53 

Perron propõe continuação do estudo com os seguintes objetivos: 54 

 55 

1-Monitoramento da evolução do cone de abatimento piezométrico; 56 

2-Detalhamento e avaliação das condições técnicas e econômicas de implantação de 57 

um sistema integrado de gerenciamento e da explotação do Aquífero Guarani 58 

Município Ribeirão Preto; 59 

3-Definição de metodologia de coleta, tratamento e divulgação de informações 60 

técnicas, monitoramento e fiscalização do cumprimento das diretrizes; 61 

4-Definição de atribuições, responsabilidades e critérios de decisão para implantação 62 

e operação do sistema; 63 

5-Definição de metas anuais de redução de desperdício, priorização de usos da água 64 

e equalização do déficit hídrico por unidade de área (quadrícula 1x1 km). 65 

Por fim, Sr. Júlio Perron fez considerações no sentido de: 66 

 67 

-Propor novas zonas de restrição com metas de retirada para diminuir a evolução da 68 

coluna de água na referida quadrícula; 69 

-Ampliar a área e diminuir a pressão da coluna de água para evitar que águas migrem 70 

de outras áreas e se salinizem; 71 

-Necessidade de restringir a retirada de água de vazões de poços profundos 72 

confinados nas situações de cone rebaixados; 73 

-As zonas e critérios existentes são um ponto de partida para verificações e 74 

aprimoramentos para o estabelecimento de novas zonas e critérios de extração de 75 

água, com participação indispensável do DAERP, que é elemento chave no 76 

enfrentamento da questão. 77 

 78 

Após apresentação do Sr. Julio Perron, os presentes aprovaram ata da reunião de 79 

22/08/2018 sem alterações (Item 1 da Pauta). 80 

Ao final da reunião, a Coordenadora decidiu em conjunto com os presentes, que será 81 

elaborado Parecer Técnico CTAS e que o mesmo será enviado por e-mail aos 82 

membros da CTAS para envio de complementações e aprovações, tendo em vista o 83 

curto prazo de envio de material para o CORHI/ /CTAJI/CRH. 84 

 85 

Minuta de Ata de Reunião do dia 16/10/2018 elaborada pelo Relator Ricardo Luiz 86 

Mangabeira em 05/11/2018 e aprovada em 08/12/2018. 87 
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Del. CRH 212, de 12/06/2018 
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