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DELIBERAÇÃO N° 06/2022 CBH PARANÁ 3, de 02 de junho de 2022

Aprova a mudança dos critérios de enquadramento de curto e médio prazo do Rio
Das Antas – 01.

O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PARANÁ 3 - CBH PARANÁ 3, no uso
das competências que lhe são conferidas pela Lei Estadual n° 12.726, de 26 de
novembro de 1999, e Decreto n° 9.130, de 27 de dezembro de 2010, e;
Considerando o Artigo 44 da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, a
qual estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, segundo o qual: “O
licenciamento ambiental de unidades de tratamento de esgotos sanitários e de efluentes
gerados nos processos de tratamento de água considerará etapas de eficiência, a fim de
alcançar progressivamente os padrões estabelecidos pela legislação ambiental, em
função da capacidade de pagamento dos usuários”;
Considerando o Inciso I, artigo 40 da Lei Estadual nº 12.726/1999, que dá
competência aos Comitês de Bacia Hidrográfica para promover o debate das questões
relacionadas aos recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes;
Considerando a alínea “a”, Inciso VII do artigo 12, do Decreto Estadual n°
9.130/2010, que dá competência aos Comitês de Bacia Hidrográfica para apreciar e
aprovar propostas que lhe forem submetidas pelo Instituto Água e Terra, quanto ao
enquadramento de corpos de água em classes segundo o uso preponderante, para
encaminhamento ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos;
Considerando a Resolução n° 357, de 17 de março de 2005, do Conselho
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que dispõe sobre a classificação dos corpos de
água e diretrizes ambientais para seu enquadramento em Classes, expressando as
metas finais a serem alcançadas, podendo ser fixadas metas progressivas
intermediárias, obrigatórias, visando a sua efetivação. Destacando ainda que o
enquadramento dos corpos de água deve estar baseado não necessariamente no seu
estado atual, mas nos níveis de qualidade que deveriam possuir para atender às
necessidades da comunidade;
Considerando a Resolução nº 430 de 13 de maio de 2011, do Conselho Nacional
do Meio Ambiente – CONAMA, que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento
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de efluentes e complementa e altera a Resolução n° 357, de 17 de março de 2005, do
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA;
Considerando a Resolução nº 91, de 5 de novembro de 2008, do Conselho
Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, que dispõe sobre procedimentos gerais para o
enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos, cujo Art. 14 estabelece
que os corpos de água já enquadrados com base na legislação anterior à publicação
desta Resolução deverão ser objeto de adequação aos atuais procedimentos,
especialmente no que se refere à aprovação do respectivo comitê de bacia hidrográfica,
à deliberação do Conselho de Recursos Hídricos competente e ao programa de
efetivação;
Considerando a Resolução nº 140, de 21 de março de 2012, do Conselho
Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, que trata de critérios gerais para outorga de
lançamento de efluentes com fins de diluição em corpos de água superficiais, em
especial seu art. 7º, segundo o qual: “Em corpos d’água ou em seus trechos, onde a
relação entre a demanda e a disponibilidade hídrica, em termos quantitativos ou
qualitativos, indique criticidade pelos critérios de outorga estabelecidos, a autoridade
outorgante poderá estabelecer critérios específicos, definindo limites progressivos para
cada parâmetro adotado, em articulação com o órgão ambiental competente, com vistas
ao alcance das metas progressivas, intermediárias e final do enquadramento
estabelecido para o respectivo corpo receptor.” e;
Considerando a 27ª Reunião da CTPLAN, ocorrida no dia 03 de fevereiro de 2022,
na qual foi aprovada a alteração de classe 3 para classe 4, para curto e médio prazo no
trecho Rio das Antas - 01.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a mudança dos critérios de enquadramento de curto e médio prazo do
trecho Rio das Antas – 01, definido entre a nascente, nas coordenadas (7239016,2627
m S 252918,097699 m E) e a confluência com Rio das Antas - 02, nas coordenadas
(7243896,371 m S, 243063,203 m E).
§ 1º O enquadramento do trecho Rio das Antas – 01, a curto e médio prazo, passa de
classe 3 para classe 4.
§ 2º Os horizontes de planejamento são, de curto prazo o ano de 2023, médio prazo o
ano de 2031 e longo prazo o ano de 2040 como meta final para o alcance do
enquadramento
Art.2°- Esta Deliberação entra em vigor na data de sua assinatura.
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