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Representantes do Consórcio PCJ, dos Comitês PCJ, das associações 

civis organizadas, de prefeituras, empresas e universidades das Bacias PCJ, 

em reunião realizada no município de Piracicaba/SP, no dia 25 de junho de 

2015, realizaram um debate especial sobre os eventos hidrológicos extremos, e 

como a crise pode se configurar como uma oportunidade para a convivência e 

o enfrentamento da questão. Em seis anos, a região passou de um extremo, 

caracterizado por um período de excesso de chuvas (entre os anos de 2009 a 

2012) para outro extremo, de um período de seca nunca antes registrada (2013 

a 2015). Esse cenário motivou o Consórcio PCJ e seus parceiros a debater o 

tema com a comunidade, visto que os eventos extremos geram prejuízos 

econômicos, sociais e ambientais. 

Os eventos extremos estão se tornando cada vez mais rotineiros e 

intensos, mostrando a importância de se debater o assunto. Prova disso é que 

mesmo com as chuvas acima da média histórica nos meses de fevereiro e 

março de 2015, as vazões dos rios nas Bacias PCJ ainda estão abaixo da 

média para o período. Em 2014, cuja estiagem foi a mais severa dos últimos 90 

anos, os rios das Bacias PCJ apresentaram recordes de baixas vazões. O Rio 

Piracicaba, por exemplo, que na época mais seca do ano costuma apresentar 

vazões de 40 m³/s, chegou apresentar 4 m³/s durante o mês de agosto, a 

menor vazão já registrada. O Rio Atibaia, próximo à captação de Valinhos e 

Campinas, teve momentos de vazões de 3 m³/s, quando o natural seria no 

mínimo 15 m³/s. 

O primeiro encontro sobre eventos extremos aconteceu em Piracicaba, no 

dia 07 de maio, e tratou sobre Políticas Públicas nesse contexto. O segundo 

encontro foi realizado na cidade de Capivari, no dia 14 de maio e debateu 

Agricultura, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Já o terceiro encontro 

ocorreu na cidade de Jundiaí, no dia 21 de maio, com o tema Desenvolvimento 

Urbano e as Questões Hídricas. Durante o quarto e último encontro, cujo tema 

foi “Caminhos para o Enfrentamento da Questão dos Eventos Hidrológicos 

Extremos”, os participantes produziram este documento, a partir da 

sistematização de todas as angústias, ideias e propostas apresentadas nos 

três primeiros encontros. Foram definidas algumas prioridades de ação e 

planejados os próximos passos do grupo para aprofundamento do assunto, 

buscando encontrar coletivamente os caminhos para a solução dos problemas 

enfrentados na região das Bacias PCJ, conforme segue: 

 



 

PRIORIDADES DE AÇÃO 

 

Políticas Públicas:  

- Vetar a criação de comitês de crise, pois podem coibir a participação dos 

comitês de bacias e serem compostos por pessoas que não detém 

conhecimento técnico sobre a questão; 

- Desenvolver mais estudos técnicos na área de hidrologia e considerar a 

crise permanente; 

- Transformar as instâncias de participação já existentes em espaços mais 

participativos; 

- Realizar uma releitura da Política de Recursos Hídricos, verificando se 

ela realmente contempla todas as medidas que necessitamos e inserindo 

penalidades no caso de não cumprimento de suas metas e ações; 

- Dar efetividade às políticas públicas já existentes na área de educação e 

de legislação ambiental; 

- Criar leis de incentivo fiscal para ações ambientais associadas ao 

cumprimento de metas; 

- Aprimorar a fiscalização ambiental; 

- Melhorar o planejamento no gerenciamento dos recursos hídricos; 

- Combater a fragmentação da gestão, tanto pública como privada, que 

gera burocracias e impede uma visão holística dos problemas. 

 

Educação Ambiental: 

- Realizar a formação permanente de agentes multiplicadores; 

- Trabalhar continuamente a educação ambiental nas escolas; 

- Integrar ações dos gestores de recursos hídricos com a educação 

ambiental nos Comitês PCJ e entidades em geral; 

- Investir na Educação Ambiental para recursos hídricos; 

- Repensar prioridades dos Comitês PCJ, inserindo a Educação 

Ambiental como uma delas; 

- Democratizar a informação ambiental; 

- Elaborar materiais de educomunicação. 

 

Agricultura, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas: 

- Fiscalizar o uso do crédito rural para garantir que o recurso cumprirá seu 

devido fim; 

- Fortalecer políticas de aquisição de alimentos; 

- Fazer a gestão do território por microbacias; 

- Recuperar e preservar áreas de recarga dos mananciais; 

- Investir na criação de parques florestais e ao longo dos cursos d’água; 

- Executar mais reflorestamentos em áreas produtoras de água; 

- Estimular negócios para os pequenos agricultores ganharem renda com 

a adequação ambiental das áreas rurais; 



 

- Valorizar o agricultor; 

- Pesquisar e difundir técnicas mais econômicas na utilização da água nas 

áreas urbanas e rurais; 

- Recuperar e preservar as nascentes; 

- Incentivar boas práticas de produção e manejo do solo. 

 

Desenvolvimento Urbano e Mudanças de Paradigmas: 

- Prestar manutenção e ampliar a rede de monitoramento hidrológico nos 

rios de todos os municípios das Bacias PCJ; 

- Controlar o crescimento urbano desorganizado, alinhando os planos 

diretores municipais com o plano das bacias PCJ; 

- Harmonizar o desenvolvimento urbano e econômico com a preservação 

dos recursos naturais; 

- Promover mudanças culturais (reduzir o consumo dos recursos naturais 

e a produção de lixo, incentivando ações individuais e coletivas); 

- Assumir a convivência com os eventos extremos, tornando as cidades 

mais resilientes; 

- Trabalhar os diversos valores da água (sagrado, cultural, turístico). 

 

Gestão da Água: 

- Tratar 100% dos esgotos produzidos nas Bacias PCJ; 

- Aprimorar a captação e a distribuição de água, reduzindo perdas na 

distribuição; 

- Criar mecanismos para aproveitamento da água de chuva nos centros 

urbanos e áreas rurais (campanhas, leis de incentivo; legislação municipal); 

- Incentivar o reuso e o aumento da eficiência no tratamento da água; 

- Fomentar a criação de espaços de trocas de tecnologias sociais; 

- Reduzir o uso consuntivo da água, usando-a de forma racional e 

responsável; 

- Fazer da cobrança um instrumento importante para garantir a gestão 

dos recursos hídricos; 

- Unificar as tarifas do tratamento de água e esgoto em todos os 

municípios pertencentes à mesma bacia, através da ação efetiva das agências 

reguladoras dos serviços de saneamento; 

- Melhorar a comunicação entre os órgãos gestores e a comunidade, 

informando o cidadão para a ocorrência de eventos extremos; 

- Aprimorar o sistema de suporte à decisão, fortalecendo a Sala de 

Situação das Bacias PCJ (atendimento 24 horas por dia, sete dias por 

semana). 

 

 

 



 

PRÓXIMOS PASSOS: 

- Formação de um grupo de emails dos participantes, para que seja 

possível trocar informações e planejar as próximas ações do grupo; 

- Envio deste documento para as Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ e 

demais instituições da região que não estiveram presentes nos encontros, 

visando obter complementações para lapidar e aprofundar os assuntos aqui 

apresentados; 

- Realização de um próximo encontro, na sede do Consórcio PCJ em 

Americana/SP, para que o grupo possa ter acesso às considerações feitas 

pelos Comitês PCJ e demais instituições, com o objetivo de produzir 

coletivamente um documento de referência para ser utilizado na atualização do 

Plano das Bacias PCJ, sendo que o Consórcio PCJ e a Câmara Técnica de 

Educação Ambiental (CT-EA) dos Comitês PCJ se dispuseram a fazer os 

encaminhamentos necessários e acompanhar o processo de revisão do Plano. 

- Divulgação do documento referência a toda população, órgãos públicos 

federal, estaduais e municipais, instituições privadas, imprensa, conselhos de 

meio ambiente, comitês de bacias, assembleias legislativas, entre outros, 

visando compartilhar as informações e obter apoio para que as ações previstas 

possam ser realmente executadas; 

- Transformação do documento referência em apresentações didáticas, 

que possam ser utilizadas em todas as instituições de ensino e centros 

comunitários das Bacias PCJ; 

- União das associações civis visando fortalecer o terceiro setor, para que 

tenham mais potência de ação e possam estabelecer alianças em prol da 

efetivação do documento referência; 

- Discussão e capacitação dos participantes sobre os temas que ainda 

não são consenso e que precisam de mais debates (transformação da água em 

mercadoria; eficiência do bônus para quem economiza água; atividades 

descentralizadas do Comitê de Bacias nas comunidades; obrigatoriedade da 

educação ambiental no currículo escolar; pagamento por serviços ambientais e 

ecossistêmicos; construção de abrigos para animais; formação de mão de obra 

para a área rural; utilização da água subterrânea; dessalinização da água do 

mar; condensação de vapor de água para consumo; gratuidade da água para 

todos; e pegada hídrica), que poderão ser realizados na própria sede do 

Consórcio PCJ ou em reuniões das câmaras técnicas dos Comitês PCJ. 

 

O Consórcio PCJ e os demais participantes se comprometeram a 

divulgar este documento, visando obter maior visibilidade à iniciativa e 

agregar mais pessoas ao movimento que busca encontrar novos 

caminhos para a solução dos problemas em nossa bacia hidrográfica. 

 

Piracicaba (SP), 25 de junho de 2015. 


