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Súmula da reunião de 26/05/2011, quinta-feira, das 14:00 às 17:00h no auditório do 
CTH, USP, São Paulo. 
 
Estiveram presentes à reunião: 
 
Membros da CTAS-CRH: 

Gerôncio Rocha (SMA/CRHi) – Coordenador da CTAS 
Carlos Roberto Sarni (PM Sertãozinho) 
Clovis Ferreira do Carmo (SAA- IP/IEA) 
Denise Cristina dos Santos Escada (PM de Cajamar) 
Eloisa Helena Mannis (FIESP) 
Gilmar Mangueira da Silva (PM São Bernardo do Campo) 
José Eduardo Campos (SSRH/DAEE) 
Luis Sérgio Ozório Valentim (SS) 
Marli A. Reis Maciel Leite (PM Queluz) 
Maurício Dantas (PM Itu) 
Miron Rodrigues da Cunha (CDPEMA) 
Vania Lucia Rodrigues (SSRH/Sabesp) 
 

Membros da CTUM-CRH: 

Leila de Carvalho Gomes (SSRH/DAEE) – Coordenadora da CTUM 
Arnaldo Helmec (SS) 
Célia Poeta (SMA/Cetesb) 
Gilmar Mangueira (PMSBC) 
Heloisa Helena Maniz (Fiesp) 
Jorge Rocco (Ciesp) 
José Geraldo Munhoz Jr (PMItu) 
Mauro Souza Praça Filho (SDECT) 
Michico Ishihara (SMA/Cetesb) 
Miron Rodrigues da Cunha (CDPEMA) 
Silvio Renato Siqueira (SSRH/Sabesp) 

 

 

 

Convidados: 

Edilson P. Andrade (PM Queluz – Paraíba do Sul) 
Felipe F. Bucci (Sabesp) 
Geraldo G. de Campos (CETESB – TQAA) 
Gustavo Oliveira Lopes (DAEE) 
Ive Ciola Ferraz (SSRH – CRHi) 
Paulo Henrique (FAESP) 
Virginia M. T. Coelho (SSRH – CRHi)  
 
 

Ausência Justificada: 

Osmar José Gualdi (SSRH/DAEE) 
Valter G. Gonçalves (ABAS) 
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Pauta: 

1  Escolha e posse dos representantes dos municípios nas Câmaras Técnicas; 
2  Apresentação do manual "Roteiro para delimitação de perímetros de proteção de 
poços; 
3   Norma específica de construção e proteção de poços rasos.  
 

Os Coordenadores das Câmaras, Sra Leila Gomes e Sr Gerôncio Rocha fizeram a 
abertura da reunião. O Sr Gerôncio fez a leitura da pauta e leu alguns informes. Foi 
lembrado o Professor Aldo Rebouças, pioneiro em águas subterrâneas no Brasil, por 
sua significativa contribuição para a área de recursos hídricos. Pediu que ficasse 
registrado em ata o pesar das Câmaras pelo seu falecimento ocorrido em 19/04/2011. 
Citou, também, que na reunião do CRH de 19/12/10 foi aprovada a Deliberação CRH 
119/10, a qual altera as normas gerais de funcionamento das Câmaras Técnicas e que a 
mesma, juntamente com as Deliberações 29/00 e 30/00 seriam entregues aos 
representantes nesta reunião. Para encerrar os informes, comunicou a existência de 
algumas atas para serem aprovadas, que as mesmas seriam encaminhadas aos 
membros das Câmaras para apreciação na próxima reunião. 
 
Em seguida passou-se ao primeiro item da pauta: escolha e posse dos representantes 

dos municípios nas Câmaras Técnicas. Os Coordenadores solicitaram que os 
representantes indicados pelos municípios se apresentassem. Foi destacada a 
presença do Sr Herculano Castilho Passos Júnior, Prefeito da Estância Turística de Itu, 
Conselheiro do CRH que proferiu breves palavras para os presentes. Destacou que 
considera importante a composição e participação em câmaras técnicas e conselhos 
ambientais; enfatizou a transição de Itu de suplente a titular junto ao CRH, 
representando os comitês PCJ e SMT, e lembrou que seu município obteve o Selo 
Verde Azul por duas vezes consecutivas; destacou a participação de sua esposa na 
aprovação  da Lei de Educação Ambiental do Estado. Apresentou seu representante 
para a CTAS e CTUM, o Sr Maurício Dantas, e colocou-se a disposição das Câmaras. 
 
Na sequência, os Coordenadores solicitaram que os representantes do segmento 
municípios se reunissem em uma sala ao lado para, entre si, definirem a composição 
para a CTAS e CTUM. Os demais presentes aguardaram no auditório. 
 
Ao retorno dos representantes dos municípios para o auditório, foi comunicada aos 
presentes, pela Sra Marli Maciel Leite, a decisão do segmento relativa a composição da 
CTAS e da CTUM, conforme segue: 
 
CTAS: 
Titulares: município de Sertãozinho, representado por Carlos Roberto Sarni; município 
de São Bernardo do Campo, representado por Gilmar Mangueira; município de 
Cajamar, representado por Denise Cristina dos Santos Escada; e município de Queluz, 
representado por Marly A. Reis Maciel Leite.  
Suplente: município de Itu, representado por Mauricio Dantas, suplente do município 
de São Bernardo do Campo. 
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CTUM: 
Titulares:  município de São Bernardo do Campo, representado por Gilmar Mangueira;  
e município de Queluz, representado por Edilson P. Andrade; município de Cajamar, 
representado por Denise Cristina dos Santos Escada; município de Itu, representado 
por Mauricio Dantas.  
Suplente: município de Sertãozinho, representado por Carlos Roberto Sarni, suplente 
do município de São Bernardo do Campo. 
 
Teve início, então, o segundo item da pauta: apresentação do manual "Roteiro para 

delimitação de perímetros de proteção de poços, realizada pela Sra Mara Akie Iritami, 
do Instituto Geológico. Ela destacou a legislação pertinente, especialmente a Lei 
Estadual 6134/88 e o Decreto Estadual 32.955/91; esclareceu sobre o perímetro de 
proteção sanitária, definido por um raio de 10 metros ao redor do poço e solicitado no 
procedimento de outorga, e sobre o perímetro de alerta, definido em função de um 
tempo de trânsito de 50 dias no sentido montante de fluxo, a partir da captação. A Sra 
Mara apresentou algumas metodologias para determinação da zona de contribuição 
de aquíferos e um levantamento bibliográfico sobre o tema e fez um exemplo de 
aplicação. A Sra Mara fez as seguintes recomendações ao término de sua palestra: 
Município: desenvolve Estudo Técnico para a definição da área de proteção de um 
poço ou conjunto de poços;  cadastra e classifica as fontes potenciais de poluição 
existentes nas Áreas de Proteção dos Poços; implanta programa de controle e 
monitoramento de empreendimentos e restrições a novas instalações; incorpora as 
Áreas de Proteção de Poços e Outras Captações no Plano Diretor; estabelece um 
Catálogo Orientativo de diretrizes e restrições de uso do solo (urbano e rural) a ser 
aplicado nas áreas de proteção dos novos poços que eventualmente forem 
construídos; e informa os órgãos gestores de recursos hídricos e o Comitê de Bacia 
sobre as Áreas de Proteção de Poços e as diretrizes estabelecidas; 
Estado: aplica as diretrizes definidas para as Áreas de Proteção de Poços; exige e avalia 
a delimitação da Área de Proteção de Poços; 
Comitê de Bacia e Conselho Estadual de Recursos Hídricos: considera as Áreas de 
Proteção de Poços nos Planos de Bacia e no PERH. 
Os participantes da reunião receberam o Número 2 dos Cadernos do Projeto 
Ambiental Estratégico Aquíferos, intitulado Roteiro Orientativo para Delimitação de 
Área de Proteção de Poço, desenvolvido pelo Instituto Geológico da USP, em parceria 
com o Governo do Estado, o Relatório do Projeto Aquíferos e dois folhetos sobre  xxxx. 
A apresentação e demais publicações distribuídas na reunião ficarão arquivados 
juntamente com esta ata.  
 
Ao término da apresentação a Sra Leila informou aos presentes a captação, pelo DAEE, 
de recursos financeiros do Fehidro para implantação da outorga eletrônica no Estado, 
que vai permitir a disponibilização, online, dos formulários de outorga. O prazo 
previsto é de 1 ano e oito meses. 
 
Foram feitas diversas perguntas técnicas sobre proteção de poços, as quais foram 
esclarecidas pela Sra Mara e pelos Coordenadores das Câmaras. O Sr Gerôncio Rocha 
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colocou que o trabalho de estabelecer o perímetro de proteção de poços é 
relativamente simples. Comentou que cerca de 80% dos municípios do Estado tem 
menos de 20.000 habitantes, e que, se esses municípios aplicarem a metodologia, 
rapidamente estaria consolidada a implantação da proteção dos poços de 
abastecimento no Estado. Ele propôs o seguinte encaminhamento: fazer a 
apresentação que foi feita nesta reunião para os operadores de poços da Sabesp, e 
discutir com eles a viabilidade de aplicação; e realizar, pela SMA, um treinamento para 
pessoas dos Serviços Autônomos de Água e Esgoto, no interior do Estado, com vistas a 
implantação da metodologia.  
 
Somadas a essa proposição, os presentes acrescentaram as seguintes sugestões de 
encaminhamento: o Sr Miron sugeriu uma resolução ou moção do CRH recomendando 
a aplicação da metodologia a todos os municípios e colocou a importância da 
integração dos planos diretores dos municípios com os planos de bacia, tornando um 
marco jurídico de proteção ambiental; o Sr Gilmar Mangueira sugeriu que a 
apresentação da metodologia fosse levada ao CBH Alto Tietê, através da representante 
Denise Escada; o Sr Geraldo Campos lembrou a importância de que a área de proteção 
fosse conjugada com a locação do poço; o Sr Silvio Siqueira colocou a possibilidade de 
uma reunião na Sabesp para dar sequência aos trabalhos; o Sr Luis Sergio se dispôs a 
estudar a inclusão, na legislação de saúde, do perímetro de proteção dos poços e 
propôs a elaboração de um comunicado conjunto do Instituto Geológico, Secretaria da 
Saúde e Cetesb para divulgar o Perímetro de Proteção dos Poços; o Sr Maurício Dantas 
se dispôs a difundir as informações desta reunião no âmbito dos CBHs PCJ e SMT. 
Finalmente, a Sra Marli Leite indagou o que fazer com poços antigos inseridos em 
áreas urbanizadas, ao que a Sra Leila respondeu que a proposta em questão é para 
poços de abastecimento, a maioria em áreas rurais. Propôs ainda que esse assunto 
fosse pautado na reunião do CRH prevista para o mês de julho/2011, reforçou a 
necessidade de uma apresentação específica para a Sabesp e Secretaria de 
Saneamento e Recursos Hídricos e a recomendação para que os SAAEs levassem em 
consideração os raios de proteção. 
 
Passou-se ao terceiro item da pauta: Norma específica de construção e proteção de 

poços rasos. A Sra Leila lembrou que, desde a Resolução Conjunta SMA/SERHS/SES - 3, 
de 21-6-2006, que dispõe sobre procedimentos integrados para controle e vigilância e 
soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano 
proveniente de mananciais subterrâneos, muitos poços foram desativados em função 
de contaminação. Ela destacou que ações conjuntas são fundamentais e propôs que as 
Câmaras CTAS e CTUM estabeleçam diretrizes educativas, normativas e técnicas para a 
utilização de águas subterrâneas. Propôs que na próxima reunião o representante da 
Vigilância Sanitária apresente dados de qualidade de água subterrânea e que seja 
convidada a Cetesb para apresentar dados de contaminação de água subterrânea em 
áreas urbanas; a partir daí, propôs que seja formado um grupo para discutir o tema. A 
Sra Leila lembrou que a Região Metropolitana de São Paulo utiliza 12 metros cúbicos 
por segundo de água subterrânea e que não tem como suprir esta demanda com água 
superficial, razão pela qual a gestão é muito importante. O Sr Luis Sergio considerou 
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importante fazer recortes para tratar o assunto, como sistemas públicos de 
abastecimento, sistemas alternativos e outras soluções.  
 
Passaram os Coordenadores, a tratar das pautas das próximas reuniões. O Sr Gilmar 
pediu que, tanto quanto possível, as reuniões da CTAS e CTUM fossem conjuntas; o Sr 
Miron sugeriu pautar, no futuro, para a CTUM, a discussão sobre a cobrança pelo uso 
da água pelas hidrelétricas. O Sr Oscar Pion esclareceu os percentuais pagos pelas 
hidrelétricas. A Sra Leila pediu que a discussão fosse remetida à CTCOB.  
 
Foi então marcada a próxima reunião para 30 de junho de 2011, às 14:00 horas, no 
auditório do CTH, USP, com a seguinte pauta: apresentação sobre poços rasos e 
outorga de diluição de lançamento de efluentes em corpos d’água. 
 
A reunião foi encerrada. Ata elaborada por Vania Lucia Rodrigues e Michico Ishihara. 
Aprovada em reunião da CTAS e CTUM em 19/07/2012. 


