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Senhor Subsecretário

Trata o presente de manifestação desta Pasta à

Indicação n° 2990, de 2019, de autoria do nobre Deputada Estadual

Frederico d'Avila, que solicita a adoção de providências necessáriás a

fim de que não haja cobrança pelo uso de recursos hídricos quando a

obra de captação, extração, acumulação ou derivação for realizada sem

custo para o Estado, e destinados à produção rural e pecuária.

Em conformidade com o disposto no Decreto n°

62. 106, de 5 de julho de 2016 (STALE), encaminho o

Ofício/SUP/2067/2019 (anexo), elaborado pelo Departamento de

Águas e Energia Elétrica - DAEE, tarquia vinculada a esta Pasta,

com esclarecimentos a referida I dicaçã
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OFÍCIO/SUP/2067/2019 São Paulo, 10 de outubro de 2019

(SPDOC n°2631014/2019 - DAEE)

06.01.10.03

Senhor Chefe de Gabinete,

Em atenção à Indicação n° 2990/2019 (correio eletrônico

datado 17/9/2019) de autoria do Deputado Estadual Frederico d' Avila,
solicitando a adoção de providências necessárias a fim de que não haja
cobrança pelo uso de recursos hídricos'quando a obra de captação, extração,
acumulação ou derivação for realizada sem custo para o Estado, e destinadOs

à produção rural e pecuária, cumpre-nos informar o que segue:

O DAEE, como órgão gerenciador dos recursos hídricos do

Estado de São Paulo, tem responsabilidades e deveres que estão definidos em

Leis e Decretos emitidos pelo Governo do Estado de Sãõ Paulo.

A Lei Estadual n° 7.663, de 30/12/1991, determina em seus

artigos 9°, lúe 11 que:

• A utilização de recursos hídricos dependerá de prévia manifestação,
autorização ou licença dos órgãos competentes;
• Dependerá da outorga a derivação de água de seu curso ou depósito,
superficial ou subterrâneo; -

• Constitui infração, entre outros, fraudar medições das volumes de água
utilizados ou declarar valores diferentes dos medidos.

Desde 1996, por meio do Decreto Estadual n°41.258, está

prevista a seguinte obrigatoriedade:

"Art. 6° - Obriga-se o outorgado a:

VI - Instalar e operar estações e equipamentos hidrométricos,
encaminhando aO Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE os

dados observados e medidos, na forma preconizada no ato de outorga e

nas normas de procedimento estabelecidas pelo DAEE, mediante portaria
do Superintendente da Autarquia".
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O Decreto n° 63.262, de 09/03/2018, revogou o

Decreto 41.258, mas manteve a mesma obrigatoriedade:

"Art. 7°- Obriga-se o outorgado a:

VI - Instalar e operar estações e equipamentos hidrométricôs, encaminhando

ao DAEE os dados observados e medidos, na forma preconizada no ato de

outorga e nas normas de procedimento estabelecidas pelo DAEE".

Em cumprimento ao estipulado na legislação citada, o DAEE

editou, entre outras, a Portaria n° 717/1996 e sua Norma, substituIda pela
Portaria n° 1.630, de 30/05/2017, reti-ratificada em 21/03/2018, a qual, no

artigo 22, reafirma o previsto no Decreto n° 63.262/2018:

"Art. 22 - Obriga-se o outorgado a:

VI - Instalar, manter e operar estações e equipamentos hidrométricos,
conforme especificado pelo DAEE, encaminhando os dados observados e

medidos, na forma preconizada nas normas de procedimento estabelecidas

pelo DAEE.

l - O uso outorgado poderá ser dispensado da instalação prevista no

inciso VI deste artigo, pela Diretoria de Bacia do DAEE correspondente ao

local desse uso, quando julgar desnecessário o seu monitoramento, face às

características da bacia onde ele se insere ou das instalações para o uso".

A Portaria DAEE n° 1.630/2017 ratifica, portanto, a

determinação dos Decretos nos 41.258 e 63.262/2018 e prevê que a Dirétoria

de Bacia Hidrográfica do DAEE poderá dispensar o uso da instalação de

medidor de vazão e/ou de acumulador de volume captado.
A Portaria DAEE n° 5.578, d& 5/10/2018, regulamenta os

tipos de medidores e, com as alterações introduzidas pela Portaria

DAEE n° 4.676, de 28/08/2019, permite a instalação de hidrômetros

mecânicos:

"Artigo 4° - Os equipamentos hidrométricos devem obedecer às seguintes
características:

I -Medidor de vazão e totalizador de volume de água, para condutos forçados,
conforme segue: a) hidrômetros mecânicos; b) hidrômetros eletrônicos;

II - Medidor de vazão e totalizador de volume de água, para condutos livres,
confOrme segue: a) medidor tipo vertedor, com medição de nível pox

equipamento de ultrassom; b) medidor tipo Calha Parshall, com medição
de nível por equipamento de ultrassom.

§ 2°- Outros equipamentos hidrométricos poderão ser aceitos pelo Diretor de

Bacia do DAEE, correspondente ao local do uso, desde que haja solicitação do

usuário de recursos hídricos acompanhada das especificações técnicas desses

equipamentos".
O § 2° do artigo 4° estabelece, portanto, a possibilidade da

Diretoria de Bacia do DAEE aceitar ou não outros tipos de equipamentõ.
Com relação aos custos de aquisição, há equipamentos

como os hidrômetros mecânicos de turbina tangencial, voltados para usos

como irrigação, com diâmetros de 50 a 300 mm (por exemplo), que estão

disponíveis no mercado e sãO de baixo custo de aquisição.
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Esclarecemos, portanto, que a Porthria DAEE n° 5578/2018

exprime o disposto em Leis e Debretos Governamentais, que se ignorados,
indicariam irresponsabilidade por parte do órgão gestor de recursos hídricos.

Entretanto, ela estabelece ressalvas que permitem ao DAEE autorizar outros

tipos de medidores, ou mesmo dispensar seu uso, desde que justificado.

Desde o final de 2016, o DAEE iniciou um processo de

atualização, modernização e simplificação dos procedimentos técnicos e

administrativos vinculados à Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos e

à fiscalização dos usos da água. Como resultado, o DAEE conseguiu reduzir

muito o tempo de processamento técnico e burocráticõ dos atos de outorga.
Com as. facilidades concedidas aos usuários da água, pelas simplificações
introduzidas pela Portaria DAEE n° 1630/2017 e correlatas, tornou-se

prioridade para a gestão dos recursos hídricos dar mais atenção à fiscalização
das demandas reais e ampliar a obrigatoriedade da instalação de medidores de

vazão nas captações e lançamentos, com o objetivo de, conhecendo melhOr os

usos que se faz desse precioso recurso natural, evitar crises de abastecimento

e conflitos entre os diversos tipos de. usuários por excesso de demanda, tanto

das águas superficiais como subterrâneas. A fiscalização, apenas com visitas

in loco, é inviável devidoàs dezenas de milhares de captações e lançamentos
de águas superficiais e subterrâneas outorgados. A medição generalizada de

vazões ou volumes utilizados é essencial para o controle e planejamento dos

usos da água em nosso Estado.

Nesse sentido, o diálogo com produtores e emprõendedores
usuários da água, é uma medida que permite um melhor entendimento da

questão e das possibilidades técnicas envolvidas e cabíveis, não o simples
cancelamento de uma Portaria, a qual é tecnicaménte sustentável ereflete uma

necessidade legal.

O DAEE está aberto a discussões sobre os critérios técnicos

que usa em seus procedimentos- na área de outorga de direito de uso de

recursos hídricos e vem mantendo diálogo com associações e entidades

voltadas à produção agrícola, inclusive da região do Alto Paranapanema, onde

há uma das maiores concentrações de área irrigadas por pivôs centrais do

país, com alto grau de eficiência e produtividade. Essa região, entretanto, por
sua aptidão para a agricultura irrigada, apresenta, excessos de demanda de

áua, exigindo um enfoque particularizado de sua situação, além de um

controle mais eficaz dos usos para irrigação.

Já há muitas bacias hidrográficas de porte médio, no Estado

de São Paulo, que se encontram em situaçãõ crítica, com excesso de

demanda. Nosso objetivo, entre outros, é evitar esses excessos e preservar a

disponibilidade hídrica para o presente e para o futuro do Estado.
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