
Poder ExecutivoAno XCIX • Nº 175 Recife, 13 de setembro de 2022

CERTIFICADO DIGITALMENTE

Dispõe sobre a exp
O Conselho Estadu
1998, regulamentad
Estado; de acordo c
CONSIDERANDO 
CONSIDERANDO 
de Zoneamento Ex
RESOLVE:  
Art.1º - Instituir co
Carnaubeira da Pen
Parágrafo Único –
órgão outorgante. 
Art. 2º - Na definiç
no artigo 1º e as “C
Art. 3º - Os poços d
dos limites do ane
limites. 
§ 1º- Os poços exis
vazão de um novo 
§ 2º - Os poços loc
m3/dia; os poços lo
deverão ter vazão 
como mostrado no 
Art. 4º - Os poços 
publicação da prese
Art. 5º - Os poços
operacionais limitad
órgão outorgante d
Art. 6º - Para todo 
D, obriga-se o inter
lado de um poço 
afastamento das un
§ 1º - Os empreend
poderão ser perfura
§ 2º - No poço de o
elétrica. 
Art. 7º - Os casos
conservação e uso 
Art. 8º - Para fins n
ou a que venha suc
Art. 9º - Revogam-s
Art. 10 - Esta Reso

FERNA

 

 
ANEXO II - Carac

Zona

A 

B 

C 

D 

SECRETAR
CO

plotação das águas s
ual de Recursos Hídr
dor da Lei nº 11.427,
com a proposta apro
a necessidade de co
que o relatório do “E
plotável do aquífero 

omo instrumento de 
nha, conforme anexo
– O mapa do anexo

ção da vazão a ser o
Características Explot
devidamente regular

exo II, deverão ter s

stentes nunca licenc
poço. 

calizados na zona A 
ocalizados na zona 
máxima de 60 m3/d
anexo III. 
que estiverem com

ente resolução. 
s já operados e a s
dos às vazões outor
e recursos hídricos a
empreendimento qu

ressado a instalar ou
produtor, a fim de

nidades do sistema d
dimentos que deman
ados/instalados na Z
observação, o propr

s omissos serão ana
racional dos aquífer

no disposto nesta res
cedê-la. 
se as disposições em

olução entra em vigor

ANDHA BATISTA LA
Presidente do CR

ANEXO I – Ma

cterísticas Explotáv

ANEXO

as 

RIA DE INFRAESTR
ONSELHO ESTADU

Resolução CRH n
subterrâneas na Baci
ricos, no uso das atr
, de 17 de janeiro de

ovada na LII Reunião
onservação e proteçã
Estudo Hidrogeológic
Tacaratu (SDt) foi ac

gestão o Mapa de 
os I, II e III desta Res
o I desta Resolução 

outorgada e distância
táveis e Condições d
rizados no órgão outo
uas vazões reduzida

ciados ou outorgados

deverão ter vazão m
C deverão ter vazã

dia, conforme estabe

 outorga vencida ter

serem operados po
rgadas de modo a nã
analisar a outorga em
ue demande a explot
u perfurar um poço d
e estabelecer,media
de abastecimento, co
dem explotação de á
ona D. 
ietário se obriga a p

alisados e decididos
ros.  
solução considera-se

m contrário.  
r na data de sua pub

AFAYETTE 
RH 

apa de Zoneamento

veis e Condições de

O III – Vazões em m

6/24 h 

10 

12 

20 

10 

RUTURA E RECURS
AL DE RECURSOS

 
° 07, de 09 de dezem
ia Sedimentar de Ca
ribuições que lhe são
e 1997 – dispõe sobre
o Ordinária do CRH, 
ão das águas subterr
co da Bacia Sedime
ceito e aprovado pela

Zoneamento Explot
solução. 
deverá ser disponib

a entre poços, o órgã
de Uso”, constantes d
organte, anteriormen
as em 20% a cada 

s, ao serem regulari

máxima de 60 m3/dia
ão máxima de 120 
elecido no anexo II; 

rão um prazo de até

r concessionária de
ão inviabilizar as ca

m regime de urgência
tação de água supe
de observação com 
nte teste de aquífe

onforme parágrafo 1º
água subterrânea pa

ermitir que o estado

s pelo órgão outorga

e entidade outorgante

blicação. 

o Explotável da Bac

e Uso de Cada Zona

 
m3/h, segundo o regi

Regime 

 

SOS HÍDRICOS (SEI
 HÍDRICOS (CRH) 

mbro de 2021. 
rnaubeira da Penha,

o conferidas pelo Dec
re a conservação e p
realizada em 09 de d
râneas na Bacia Sed
ntar de Carnaubeira
a APAC em 2019, 

tável de Águas Subt

bilizado em arquivo d

ão outorgante levará
do anexo II. 
nte à presente resolu

renovação de outor

zados na forma da l

a; na zona B os poço
m3/dia e, finalmente
a vazão horária de

é 90 dias para realiz

e abastecimento púb
ptações pré-existent
a. 
rior aos valores máx
diâmetro de revestim

ero, o potencial dis
º, do Art. 17, do Decr
ara fim de irrigação, a

o instale sensores tel

ante, levando sempr

e a Agência Pernam

SIMONE ROS
Secretária Exec

cia de Carnaubeira d

 

a da Bacia Sedimen

ime de bombeamen

de Bombeamento 

12/24 h 

5 

6 

10 

5 

INFRA) 

 Estado de Pernamb
creto nº 20.423, de 2
roteção das águas s
dezembro de 2021 e
dimentar de Carnaub
 da Penha” no qual 

terrâneas na Bacia 

digital georreferencia

á em consideração o

ção, com vazões out
rga até alcançarem 

lei, deverão seguir a

os deverão ter vazão
e os poços localizad
ependerá do regime 

zar a sua regularizaç

blico de água, terão
tes em situação regu

ximos indicados nas 
mento de 4” (quatro 
sponível e o dimens
reto 20.423, de 1998
a partir da data desta

lemétricos de nível e

re em consideração

mbucana de Águas e 

SA DA SILVA 
cutiva do CRH 

da Penha. 

ntar de Carnaubeira

nto: 

18/2

3,3

4

6,7

3,3

buco. 
26 de março de 
subterrâneas no 
,  

beira da Penha;  
consta o Mapa 

Sedimentar de 

ado no sítio do 

o mapa referido 

torgadas acima 
os respectivos 

as restrições de 

o máxima de 72 
dos na zona D 
de explotação, 

ção, a partir da 

o seus regimes 
ular, devendo o 

zonas A, B,Ce 
polegadas), ao 
sionamento do 

8. 
a resolução não 

e condutividade 

 o princípio da 

Clima – APAC, 

a da Penha. 

 

4 h 

3 

 

7 

3 



PROTOCOLO DE ASSINATURAS

Código de verificação:
Q2B0R90ZGA-DVI7IK2XQG-P2TH9ZW2VI

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o
documento original clique no link:
https://diariooficial.cepe.com.br/diariooficialweb/#/checar-autenticidade?codigo=Q2B0R90ZGA-
DVI7IK2XQG-P2TH9ZW2VI.

Poder ExecutivoAno XCIX • Nº 175 Recife, 13 de setembro de 2022

CERTIFICADO DIGITALMENTE


		2022-09-13T08:22:11-0300
	Diário Oficial do Estado de Pernambuco
	Companhia Editora de Pernambuco




