
 

                                                                                                                                15 de fevereiro de 2021 

 

Prezados companheiros do CBH PARANAIBA 

 

Com os cumprimentos da representação da Sociedade Civil DF no Comitê de Bacia Hidrográfica 

do Rio Paranaíba e atendendo solicitação, encaminhamos MINUTA com parte  do conteúdo de 

proposta de Resolução para vossas providencias tendo em vista que  durante a 25ª Reunião 

Extraordinária do CBH Paranaíba, realizada no dia 09 de dezembro foi aprovado instalação de 

GT   para propor   proteção ambiental das nascentes do Distrito Federal, com destaque para a 

Serrinha do Paranoá, área de proteção ambiental que abastece parte da população de Distrito 

Federal e as terras dos índios urbanos no noroeste de Brasília, remanescentes étnicos que 

protegem as águas subterrâneas. 

Desta forma, o (GTs) proposto tem como finalidade propor mecanismos e  de estudos para 

alteração dos instrumentos de gestão com vistas ao atendimento dessa demanda da região 

assinalada acima para  como segue: 

Plano de Bacia Hidrográfica do Paranaíba 

Propor a adequação dos parâmetros dos instrumentos de gestão DA POLITICA DE RECURSOS 

HIDRICOS dessa região considerando os seguintes pontos :. 

O plano de Bacia vigente deve considerar as especificidades da Região para: 

 . Proteção dos mananciais –Região de riqueza de mananciais já identificados nos 

planos anteriores. 

 . Segurança Hídrica – Deve-se adotar normativos para manutenção dos padrões de 

segurança hídrica com efeitos de disponibilidade de águas, manutenção e aumento da 

capacidade de suporte e conservação dos AQUÍFEROS e preservação da 

disponibilidade hídrica regional.  

 . Definição de área de restrição – Considerar aspectos ecológicos e econômicos 

decorrente da definição e caracterização da região com localização de subáreas de 

restrição para exploração e uso de recursos hídricos com vistas da manutenção da 

capacidade e disponibilidade hídrica local nos termos da resolução 145 do CNRH    

 . Unidade de Conservação na Serrinha do Paranoá – Definir as interfaces DA GESTÃO 

HIDRICA com as unidades de conservação da região.  

 . Proteção as áreas de água subterrânea – Garantir normativos para Proteção as áreas 

de água subterrânea a partir de suas especificidades. 



 . Considerar o princípio dos usos múltiplos adequando as especificidades da região 

tendo em vistas as áreas remanescentes de uso das populações indígenas 

 .  Educação Ambiental para águas considerando estudos e mapeamento e 

monitoramento das nascentes da região.  

COBRANÇA -  

No Instrumento de Cobrança propõe-se redimensionar a aplicação dos recursos da cobrança 

pelos usos dos recursos hídricos. 

ENQUADRAMENTO   

Considerando as especificidades da região propor novo enquadramento para os recursos 

hídricos da região.  

 Estamos à disposição para maiores informações 

 

João Clímaco                                                                            Cristiandrea Ciciliato 

Coordenador Nacional do FONASC.CBH                                  Instituto Oca do Sol 

  

 

 

 


