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Reunião Conjunta CTUM/CTAS 1 
Súmula da reunião de 31/01/2012, quinta feira, das 14:00 às 17:00h no auditório do CTH, USP, 2 
São Paulo. 3 
 4 
Estiveram presentes à reunião:  5 
 6 
Representantes da CTAS: 7 
Luciana Martin Rodrigues Ferreira (SMA/IG) – Coordenadora da CTAS 8 
Clóvis Ferreira do Carmo (IP) 9 
Antonio Camargo Junior (Secretaria de Energia do estado de São Paulo) 10 
Jorge Rocco (Fiesp) 11 
José Eduardo Campos (SSRH/DAEE) 12 
José Geraldo Munhoz Junior (PM Itu) 13 
Luis Sérgio Ozório Valentim (SS) 14 
Miron Rodrigues da Cunha (CDPEMA) 15 
Rodolfo Costa e Silva (SDM) 16 
Rosangela Pacini Modesto (SMA/Cetesb) 17 
Valter G. Gonçalves (ABAS) 18 
Vania Lucia Rodrigues (SSRH/Sabesp) 19 
 20 
Representantes da CTUM: 21 
Leila de Carvalho Gomes (SSRH/DAEE) – Coordenadora da CTUM 22 
Arnaldo Helmec (SS) 23 
Célia Poeta (SMA/Cetesb) 24 
Gilmar Mangueira (PMSBC) 25 
Heloisa Helena Maniz (Fiesp) 26 
Jorge Rocco (Ciesp) 27 
José Geraldo Munhoz Jr (PMItu) 28 
Mauro Souza Praça Filho (SDECT) 29 
Michico Ishihara (SMA/Cetesb) 30 
Miron Rodrigues da Cunha (CDPEMA) 31 
Silvio Renato Siqueira (SSRH/Sabesp) 32 
 33 
Convidados: 34 
Emanuel L’Apicirella – Servmar Ambiental 35 
Ricardo R Mangabeira – SSRH- CRHi 36 
João Lennon Matos Ferreira – DAEE/BPP 37 
Ademar T Ogawwa – DAEE-DPO 38 
Oswaldo Aly Junior – UNIARA 39 
Rafael Terada – USP-IGc 40 
Sergio Lucio Torres – DAEE-DPO 41 
José Luiz Albuquerque – IPT 42 
Rodrigo Benedito - USP-IGc 43 
Ana Maciel de Carvalho – IPT 44 
Emílio Carlos Prandi – DAEE-BPP 45 
Afonso Reis Furin - USP-IGc 46 
 47 
Pauta:  48 
 49 
- Aprovação da ata da reunião de 02/12/11.  50 
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- Moção sobre Portaria MS 2914/2011.  51 
- Proposição de ações para o combate à clandestinidade dos poços – criação de programa de 52 
conscientização do usuário. Apresentação do Projeto Poço Legal  - Prof. Dr. Ricardo Hirata - 53 
IGc-USP.  54 
 55 
Documentos anexos (04): 56 
- Convite 2012-01-31. 57 
- Moção do CRH ao Ministério da Saúde. 58 
- Palestra sobre o Projeto Poço Legal. 59 
- Lista de presença. 60 

 61 
Andamento 62 
 63 
As Coordenadoras das Câmaras de Usos Múltiplos - CTUM, Sr.ª Leila Gomes e de Águas 64 
Subterrâneas – CTAS, Sr.ª Luciana Martin Rodrigues Ferreira, procederam à abertura da 65 
reunião desejando a todos um ótimo 2012 e comunicaram aos presentes que a Ata da reunião 66 
anterior, por motivo de comunicação, não pode ser concluída e será enviada posteriormente, 67 
para aprovação na próxima reunião. A Sra. Luciana informou aos representantes da CTAS que 68 
aguarda resposta do Departamento Jurídico da SSRH sobre a consulta relativa ao cadastro para 69 
empresas de perfuração de poços. O Sr. Sergio Valentin (Vigilância Sanitária) convidou o 70 
público presente para participar do evento “Café com Saúde” promovido pela Secretaria da 71 
Saúde, dia 10 de fevereiro (das 9h00 às 12h00), uma iniciativa da Coordenadoria de Controle 72 
de Doenças (CCD/SES-SP) para discutir assuntos relevantes de saúde pública. Nesse dia, o tema 73 
será 20 ANOS DE PROÁGUA EM SÃO PAULO. A seguir, a Sra. Leila fez um breve histórico sobre 74 
a aprovação pelo CRH da Moção n° 08, de 13 de dezembro de 2011, que solicita alteração da 75 
Portaria MS 2914 de 12-12-2011, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de 76 
vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, no que 77 
se refere ao § Único do Artigo 12.  78 

Em seguida o Prof. Dr. Ricardo Hirata - IGc-USP fez a apresentação do Projeto Poço 79 
Legal, que faz proposição de ações para combater a clandestinidade dos poços (apresentação 80 
anexa).  O Dr Hirata destacou casos de contaminação e superexplotação da água subterrânea 81 
no Estado de São Paulo; enfatizou que a política de comando & controle para as águas 82 
subterrâneas não tem resultado na regularização dos poços tubulares privados e que, com 83 
base em seus estudos, pode apontar a existência de uma média de 70% de poços clandestinos. 84 
Ele conclui que o usuário não enxerga o conflito com relação às águas subterrâneas, pois 85 
desconhece como funciona o aquífero e o seu poço e os riscos associados, e propôs o Projeto 86 
Poço Legal como uma forma de convencer o usuário a legalizar o poço tubular, através de 87 
recompensas. Essencialmente, o Projeto prevê a Criação de um site na internet, onde o usuário 88 
poderá encontrar informação adequada de construção e manutenção de poços, com as 89 
seguintes ferramentas : Doutor-Poço, Avaliador de Riscos de Contaminação, Avaliador de 90 
Custo da água, Agenda-Poço, Novos Poços, Indicador e Alerta de Problemas, Professor-Poço. 91 
Após a apresentação foi aberto o debate e foram feitas os seguintes esclarecimentos: 92 

• O projeto PPlegal pretende ser um projeto colaborativo (integrador) voluntário e de 93 
recompensas, com base em comunicação social e visa a legalização do poço tubular, 94 
via Internet, por meio de perguntas e respostas; 95 

• O projeto será, possivelmente, financiado pela Universidade (USP) através de bolsas de 96 
estudo do CEPAS (Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas) e tem previsão de 97 
solicitação de recursos da FAPESP. 98 
Os presentes fizeram outros questionamentos ao Dr Hirata, que prontamente os 99 

esclareceu, e também fizeram sugestões ao Projeto. Foi sugerido solicitar ao FEHIDRO 100 
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financiamento para esse projeto, especialmente para elaboração de material didático e 101 
disponibilização de um sistema de comunicação para atendimento ao usuário. Foi comentado 102 
tratar-se de um programa apenas educativo, pois não tem respaldo em arcabouço legal. 103 
Outras sugestões que emanaram da reunião foram: colocar o olhar da saúde no Projeto, para 104 
motivar o usuário a dar mais valor a ele; produzir um “kit poço”, com material didático sobre 105 
perfuração de poços e instruções de regularização, sugestão esta vista com agrado pela Sra. 106 
Leila; deixar o Projeto com viés de política pública, explicitando as vantagens que o usuário 107 
teria caso se cadastrasse nele; implementar um serviço telefônico do tipo “Disk 0800”, como 108 
uma linha específica do DAEE para atendimento ao usuário; dentre outras. 109 

A Sra Leila cumprimentou o Dr Hirata e, em nome do DAEE, colocou-se a disposição 110 
para o quê o Projeto precisar; questionou com relação ao serviço de atendimento ao usuário, 111 
referindo-se que a questão não deveria se restringir a água subterrânea , isto é deveria 112 
atender também a água superficial. 113 

As coordenadoras agradeceram ao Prof. Hirata pela apresentação e foi dada como 114 
encerrada a reunião. 115 

A Coordenadora da CTUM propôs como pauta para próxima reunião, com previsão 116 
para 01.03.2012, a discussão da questão de poços rasos em regiões metropolitanas, com o 117 
intuito de definir que atitudes deverão ser tomadas, como por exemplo, uma campanha 118 
educativa ou a proibição de cacimbas ou ainda uma deliberação do CRH ou uma portaria do 119 
DAEE. Disse ainda que a CTUM deve abordar a discussão da Lei de Segurança de Barragem. 120 

Súmula elaborada por Michico Ishihara, Célia Poeta e Vania Lucia Rodrigues. Aprovada 121 
em reunião da CTAS e CTUM de 19/07/2012.  122 


