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Sorocaba, 21 de outubro de 2021. 
 

 
SÚMULA TÉCNICA GT-CH No 04/2021 

 

Conforme determinado pela Deliberação CBH-SMT n° 435, de 27/08/2021 e, de acordo 

com os encaminhamentos definidos durante a 6ª Reunião do Grupo de Trabalho da Crise 

Hídrica (GT-CH) realizada em 21/10/2021 por videoconferência, e após concordância dos 

membros da Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos (CT-

PLAGRHI) em reunião realizada na mesma data, o GT-CH decide o que segue: 

Recomenda-se à empresa Votorantim Energia, responsável pela gestão do reservatório 

de Itupararanga, que reduza imediatamente a vazão defluente do reservatório de 3,25m3/s para 

3,0 m³/s, conforme acordado entre as partes na 6ª Reunião do GT-CH, visto as recentes 

precipitações, e a fim de preservar o volume da represa. Na possibilidade de a modificação da 

vazão defluente desencadear falhas de operacionalidade nas captações de água dos municípios 

de Alumínio ou Sorocaba, as operadoras desses municípios poderão solicitar a reversão da 

decisão diretamente à Secretaria Executiva do CBH-SMT, que comunicará à Votorantim 

Energia a necessidade da reversão de vazão defluente para 3,25 m³/s. Acontecendo essa 

reversão a Secretaria Executiva do CBH-SMT fica responsável pela comunicação da ocorrência 

aos membros do GT-CH.  

A próxima reunião do GT-CH será realizada no dia 25/10/2021 às 9h por 

videoconferência. 

Recomenda-se ao SAAE de Sorocaba a divulgação dos dados online de monitoramento 

do nível de água no ponto de captação da ETA Vitória Regia apresentar ao GT-CH a regra 

operativa e a concepção da captação da ETA Vitória Regia.  

À Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, solicita-se a avaliação e 

estudo da qualidade de água haja vista a alta concentração de íon fluoreto na bacia do Rio 

Pirajibu, constatada pelo SAAE de Sorocaba.  

Propõe-se, também, que as concessionárias de saneamento que atendem os municípios 

de Sorocaba e Votorantim mantenham o encaminhamento à FABH-SMT, conforme ANEXO I 

da Deliberação CBH-SMT n° 435/2021, dos dados de monitoramento qualitativo da água do 

Rio Sorocaba com frequência diária até que a situação seja reavaliada na próxima reunião do 

GT-CH, agendada para o dia 25/10/2021. 
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Solicita-se ao Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAAE, urgência em 

estabelecer regras operativas relacionadas às outorgas do Rio Sorocaba.  

Propõe-se à Secretaria Executiva do CBH-SMT convidar a Companhia Brasileira de 

Alumínio (CBA) para a próxima reunião do GT-CH, a ser realizada no dia 25/10/2021 às 9hr. 

Cabe destacar que o boletim de monitoramento quali e quantitativo do Rio 

Sorocaba, assim como os Planos de Contingência Municipais encontram-se disponíveis no sítio 

da FABH-SMT (https://www.agenciasmt.com.br), podendo ser acessado através deste link. 

 

 

 
       André Cordeiro Alves dos Santos         Jodhi Jefferson Allonso 
Coordenador do Grupo de Trabalho     Secretário Executivo CBH-SMT 
     da Crise Hídrica CBH-SMT       

 

 

 


