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Súmula da reunião da CTAS de 31/05/2012, das 14:00 às 17:00h, no auditório do Centro Tecnológico 1 
de Hidráulica situado à Av. Professor Lúcio Martins Rodrigues, 120, Cidade Universitária (USP), São 2 
Paulo. 3 
 4 
Estiveram presentes à reunião: 5 
 6 
Membros da CTAS-CRH: 7 
Luciana Martin Rodrigues Ferreira (SMA/IG) – Coordenadora da CTAS 8 
Anicia Ap. Baptistello Pio, representada por Ronaldo Vasques 9 
Antonio Camargo Junior 10 
Carlos Eduardo Q. Giampá 11 
Carlos Roberto Sarni 12 
Denise Cristina dos Santos Escada 13 
José Eduardo Campos  14 
José Geraldo Munhoz Júnior 15 
Luis Sérgio Ozório Valentim 16 
Rosangela Pacini Modesto 17 
Vania Lucia Rodrigues  18 
 19 
Convidados: 20 
Gerôncio Rocha – DAEE aposentado 21 
José Luiz Albuqerque – IPT 22 
Valdemir Poloneis Bernard – DAEE Campinas 23 
Ana Lúcia Aurélio – SSRH-CRHi 24 
Sergio Luis Torres – DAEE 25 
Ricardo L Mangabeira – SSRH - CRHi 26 
 27 
Pauta: 28 
1 Revisão da Deliberação CRH nº 62/2006 (Aprova prazo e procedimentos a para elaboração 29 

do Plano de Bacia Hidrográfica). 30 
2 Aprovação da ata da reunião de 01/03/2012. 31 
3 Apresentação dos projetos apresentados ao CORHI 2012 relacionados diretamente às 32 

águas subterrâneas: 33 
• Delimitação de Perímetros de Proteção de Poços de Abastecimento Público no Sistema 34 

Aquífero Bauru – Primeira Etapa - Mara Akie Iritani - Instituto Geológico; 35 
• Termo de Referência para Execução de Estudos Hidrogeológicos em  Áreas 36 

Potencialmente Críticas. Subsídios técnicos para gestão de aquíferos no eixo Jacareí - 37 
SJ Campos - Caçapava e Bauru – José Eduardo Campos – DAEE. 38 

4 Outros assuntos. 39 
 40 

Anexos  (03): 41 
1 Minuta da proposta de revisão da Deliberação 62/06; 42 
2 Minuta do roteiro para elaboração dos planos de bacia. 43 
3 Nota Técnica N° 67/ DSAST/SVS/MS do Ministério da Saúde. 44 

 45 
Desenvolvimento: 46 

Aberta a reunião pela Coordenadora da CTAS, Sra Luciana Martin R. Ferreira, teve início o 47 
primeiro item da pauta Revisão da Deliberação CRH nº 62/2006, com a apresentação do 48 
processo pela Sra Ana Lucia Aurélio, representando a CRHi. A Sra. Ana Lúcia disse que, durante 49 
o processo de revisão do Plano Estadual de Recursos Hídricos, foi identificada a necessidade de 50 
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revisão da Deliberação CRH 62/06; foi então criado um Grupo de Trabalho, no âmbito do 51 
CORHI, que elaborou uma proposta de minuta de deliberação, para discussão ampla no âmbito 52 
do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Este Grupo de Trabalho considerou 53 
importante que fosse feita uma deliberação com critérios gerais e um roteiro, bem detalhado, 54 
para elaboração do plano de bacia. As discussões tanto da deliberação quanto do roteiro serão 55 
feitas em todos os comitês de bacia e em todas as câmaras técnicas do CRH, para colher 56 
subsídios e contribuições ao texto. Depois disso, o Grupo de Trabalho vai consolidar o texto e 57 
submetê-lo a apreciação do CORHI. Após aprovação, o texto será apreciado pela CTPLAN e 58 
pela CTAJI e finalmente será encaminhado à Plenária do CRH. As minutas de deliberação e de 59 
roteiro ficarão anexas a esta ata.  60 

Os presentes discutiram as propostas e fizeram muitas contribuições ao texto, dentre as 61 
quais:  62 

• A Deliberação 62/06 dá muita ênfase à espacialização das informações, é muito 63 
específica com relação à escala, mas faltam conceitos sobre o que plotar nos 64 
mapas. 65 

• A nova deliberação deve deixar bem claro o que se quer, e como se quer. Deve 66 
indicar também qual será o procedimento de avaliação do plano de bacia. É 67 
importante que alguma instância do CRH acompanhe a execução do plano, pois 68 
algumas vezes gera conflito de entendimento entre a equipe executora do plano e 69 
o comitê de bacia. 70 

• Alterar a denominação Plano de recursos hídricos da UGRH  para  Plano de Bacia 71 
Hidrográfica, no caput e conjunto do texto , onde aparecer. Trata-se de recuperar 72 
o que está expressamente escrito nos artigos 16 e 17 da Lei 7663/91, que  utilizam 73 
a denominação Planos de Bacias Hidrográficas.  74 

• No Roteiro do Plano de Bacia: incluir no tema "águas subterrâneas" (item 3.1.2) o 75 
item "áreas potencialmente críticas", indicadas no projeto "Diretrizes de Utilização 76 
e Proteção de Águas Subterrâneas"(DAEE - UNESP, 2012), pois as áreas 77 
potencialmente críticas requerem estudos de detalhe para a adoção de medidas 78 
de restrição e controle da captação e uso de águas subterrâneas, conforme 79 
Deliberação CRH. São, portanto, áreas-alvo para a indicação de prioridades de 80 
ação no Plano de Bacia. 81 

• Incluir um item relativo à identificação de conflitos com o objetivo de efetuar o 82 
levantamento do histórico de conflitos pelo uso da água na UGRH, incluindo suas 83 
causas: competição por uso; conflito entre usuários; escassez hídrica e outros. 84 
Foram feitas algumas indicações metodológicas como utilizar a localização 85 
cartográfica de sub-bacias e cursos d’água com situações conflitivas; efetuar 86 
levantamento dirigido no próprio acervo do CBH (atas, relatórios, publicações ); 87 
efetuar pesquisas nos jornais da região; realizar entrevistas dirigidas com 88 
membros do CBH, das câmaras técnicas e personalidades de liderança da região. 89 

• Instituir prêmio para o comitê que elaborar o melhor plano de bacia. 90 
• Finalizando, elogiaram o roteiro, dizendo que o mesmo aponta um avanço de 91 

conteúdo ao incorporar a experiência de utilização dos indicadores do relatório de 92 
situação dos recursos hídricos.  93 

Teve sequência o segundo item da pauta, com aprovação da ata sem alterações.  94 
Continuando, passou-se ao terceiro item da pauta: foram feitas as apresentações dos dois 95 

projetos sugeridos pela CTAS para o Fehidro 2012: Delimitação de Perímetros de Proteção de 96 
Poços de Abastecimento Público no Sistema Aquífero Bauru, apresentado pela Sra. Mara Akie 97 
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Iritani (IG), e o Termo de Referência para Execução de Estudos Hidrogeológicos em Áreas 98 
Potencialmente Críticas. Subsídios técnicos para gestão de aquíferos no eixo Jacareí - SJ 99 
Campos - Caçapava e Bauru, apresentado pelo Sr. José Eduardo Campos (DAEE). Para este 100 
último, por estar muito vago, sugeriu-se detalhar o item que trata das análises químicas, 101 
definindo alguns parâmetros mais importantes (como nitrato) e a quantidade total de 102 
amostras a serem coletadas nos poços, para cada área de estudo. 103 

No item informes gerais, a Coordenadora da CTAS informou e distribuiu cópia de material 104 
referente a NOTA TÉCNICA N° 67/ DSAST/SVS/MS do Ministério da Saúde – Solicitação de 105 
alteração do parágrafo único do Artigo 12 da Portaria 2.914/2011, recebida pela SSRH, que 106 
reconhece a pertinência da Moção CRH n.08 de 31/01/12 e sugere o estabelecimento de uma 107 
legislação estadual em conjunto com a entidade de regulação e os setores de meio ambiente e 108 
saúde.  O Sr. Carlos Giampá – ABAS colocou que, tendo em vista a premência do assunto, que 109 
hoje já vem causando transtorno tanto aos usuários como às empresas perfuradoras de poços, 110 
é necessário que a CTAS se manifeste junto ao CRH/CORHI sugerindo que sejam realizados 111 
procedimentos que venham adequar, regularizar ou mesmo extinguir esse artigo. A Nota 112 
Técnica ficará anexa a esta ata. 113 

Nada mais havendo, a reunião foi encerrada. Ata elaborada por Vania Lucia Rodrigues e 114 
complementada por José Eduardo Campos e Carlos Giampá. Aprovada na reunião da CTAS de 115 
XXXXXXX. 116 


