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CONSE,LHO REGIONA,l D~ ENGENHARIA E,AGRONOMIA,
DO, I;STADO DESA(YPAULO - ,CREA-SP
Pro,cesso n°:-C~987/2016
Interessado:!3runo Henrique Bibiano ~ GeÓgrafo
Assunto: Consulta téénica sobre outorga de viabilidade e é:aptaçã~ dé água,s subterrâneas
sUpe~iC!ais: '
"V'

À 'Câmara Especia,lizada de Engenhariade

o

E;J

Agrimensura

HISTÓRICO:
"
.'
,
OGeógr~fo
Bruno Henrique Bibiano,CREA~SP
5069227907, 'encami(lhoúurna
consulta,
téénica sobre a possibilidade 'do~ geógrafos se resPQnsabili~arein por estudos de Niab~lidade e
captação de ágw;ts subterrâneas,e súperfici~is (fl. 04).
'
'.
'
PARECER eVO'rO:
Considerando o Art. }'o da Leí6.664/1979:
É da competência do Geógrafo~o exercícioda~
seguintes atividades e funções' a cargo da União, ,dos Estados," dos Territórios. 'e dos
N).unicípios,' das entidades autárquicas oude economia mista e particulares: . .
'
'I • reconhecimelltos,
levantamentos,
estlldos e pesquisas de caráter físico-geogrãfko;
biogeográfico,antropogt;ográfico
e geoeconômico, e as 'reiUizadas nos campos gerais e,
espeçiaís da Geografia, que se fizerem necessárias:.
- '
,
'
a) na delimitação·e saracterização, de regiões e sub'-regiões geográficas' naturais e zonas
, geoeconômü;as"para fins de planejamento e organização'físico"espacial;
b) no equacionamento
e solução, em escala nacional".regional
'ou 19cal, de, problemas
atinentes, aos recursos Íiatutais do País;'
'
c) na interpretação das condiç0es hidrológicas das bacias fluviais;
d),n6 zOn~amento geo-humano, com vistás aos planejameQtos geral e regional;
,e)'na pesquisa de mercáào
intercâmbio comercialewescala
regional e inter-regional; ,
1) na caracterização ecblógica e etológica da pãisagem' geográfica e'problemas conexos;.
g) na política 'de povoamento, migração interna, imigração e colonização de regi,ões,noyas ou
, de revalorização dé regiões. de v:elho povoamento;
,
' ' '
,
h) no estudo "flsiéo-cultmal dos setores geoconômict,s destinado áo plan~jamento da
produção;
_
'
, ' '
,
" i) na estruturação ou[eestruturação
dos sistemas' de circul~ção;
j) no estudo e,l>lanejarJ?ento das basés físicas e geoeconôll).icas dos 'núcleos urbanoS e r-yrais; ,
1) no aproveitàmento, desenvolvimento e pn;servação dos recursos-naturáis; ,
m) no levantamento e màpeallÍento destinados à solução dos problemas regionais;
,,'
n) na di:visào administnÚiva di!- União, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios.
lI, & organização. de congressos, cdmissões; seminários, simpósios e outros tipos de reuniÕes,destinados ao estuçló e à, divulgação da -ÇJeografia.

e

Consider(l!1do à Art. 6° da Lei 4.076/1962: 'São dacornpetência
geólogó:
a) trabalhos topográficos e geodésicos; ,
b) levantament.os geológicos, geoquímicos e geofísicos;
c) estudps relativos àsciências da terra;
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do geólogo pueng~nheiro
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Processo nO:G-987/2016
.Interessado: Êlruno RenriquejBibla'no - GeÓ9rafo , ,
"
'Assunto: Consulta técnica sobre outorga de viabilidade e captação de aguas subterrâneas e·
superficiais, ',_
"
.
'
\
.,".
'

d) trabalhos de prosp~cçãoe pesquisa'para cubação dejaZidase determinação,de seu valor
econômico;
,
. .
'
.e) ensino das ciêrtciás geológicas nos estabelecimentos de ensino'secundário e'Sup~rior;
1) assuntos legais relacionados com suas espeCialidades;,
g) períci'ai e arbitr~entos referentes àS,.matériasdas alíneas anteriores.
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Considerando o ,Art. 14 da Resolução 218/1973: Compete,ao ENGENHEIRO DE MINAS:
I - o desempenho dás àtividades 01 ~ 18 do ârtigo 1° dest.aResolução, referentes à pt:Ospecção
e à pesquisa niineral; llivrade minas; captação de água subterrânea; beneficiamento d'i
minérios'e abertura de vias subterrâneas; seus serviços afins''e, correlatos.
'
Considerando a, Décisão Normativa 59/1997: 1 - A pessoa jurídica que se constitua para,
prestar ou' executar serviços- de planejamento, pesquisa,. locação,,perfuração, limpeza e
!llanute(lção de poços tu!mlares,pára captáção,deágua subterrânea devera proceder ó devido
registro nosCRpAs. 2 - A ~pessoá jurídica enquadrada no item ·1~deverá indicar como
responsável técnico um profissional Geólpgo ou Engenheiro de Minás, 2.1 - Poderão, ainda,
resporisabilizai'cse tecnic<unentepelas átividades desçritas no item I. da prêsente Decisão
Normativa, osprofissiónais.com
àtrib\jiçõe~constantes no Decreto rio '23.569Í33;' que
(comprovem ter cUrsado disciplinás 'de caráter' formativopertinetites às menéionadas
atividades, .sendg seú. currículo escolar submetido' à ànálise' da' Câm~a Especializ~da dé
Geologia e Minas.
"

''O

Considerárido a Decisão',PÍenária 1915/2QI4: Uma pessoajutídicaql,le se constltua,pará
prestar ouéxecutar servlços de planejamento, pesquisa, construção, el'ploraçãoe'manutenção:
de PQçóstubu]ares paraacaptaçãp deágha subterrânea deverá ter registro.no Crea e indicar
como se!! responsável GeOlo,goou Engenheiro de Minas, pod~ndo também. apresentar outro
profissional com átribuição prevista no Decreto nO23.569, dé 11 de de:<;embrode,1933, desde,
que comprove, ter cuisado disciplin,as de cáráter formativo· pertinentes às niencionadas'
atividades. '
Manifesto parecer de, que os estu90S de viabilidade ,e captação de águas subterrâneas e
superficiais não são atribuições do geógrafo. SãoatFibuiçÕesexc1usivas dos Geólogos e dos, '
Engenheiros de Minas, conforme OS"itensb, d, f, g do Árt, 6° da'Lei 4.076/1962,,0 Ait: 14 da;
, Resolução21811973 e',da Decisao Normativa 059i1997,e Decisilo Plenária 19.15/2õ~4.

'~'

"2016:

Io Alfted Perdra de ueiroz
, : CREA-SP 5060305363
~. ,

'

