
Projeto Gota d’Água: 
# Preserve Cada Gota



Programa O Saber das Águas

Processo de produção de material educativo, vivenciado pela Câmara Técnica de 
Educação Ambiental no território das Bacias PCJ, e exibido pela TV PCJ

www.youtube.com/agenciadasbaciaspcj

http://www.youtube.com/agenciadasbaciaspcj


A gestão da água nas Bacias PCJ

- Antecedentes
- Desafios
- Perspectivas Futuras



Antecedentes
A gestão da água nas Bacias PCJ

Acervo A PROVINCIA – enchente de 1929



12 23
Bacias PCJ
UGRHI 5



Um milhão de peixes mortos. 

Quem é o culpado? Folha de 

São Paulo, 03/11/74.

As 31 horas em que a morte desceu o Rio 

Piracicaba. Jornal da Tarde, 19/10/77.
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Histórico – Década de 70



Histórico – Década 80

A Poluição do Piracicaba impressiona técnico 

americano. Jornal de Piracicaba, 24/04/80. Poluição do Piracicaba é grave 

ameaça ao povo. O Diário, 

04/04/81.
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Início da mobilização popular
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1985: Movimento da Sociedade Civil de Piracicaba (Campanha Ano 2000 -
Redenção Ecológica da Bacia do Rio Piracicaba).

Publicação: Campanha Ano 2000 - Redenção Ecológica da Bacia do Piracicaba – Carta de 
Reivindicações ao Governo Orestes Quércia. Associação dos Engenheiros e Arquitetos de 
Piracicaba (Divisão do Meio Ambiente). Piracicaba, maio de 1987. Editado com o apoio do 

Jornal de Piracicaba e da Imprensa Oficial do Município de Piracicaba. 
Coordenador Técnico: Eng. Agro. Nelson de Souza Rodrigues.

Início da mobilização popular



Campanha Ano 2000 

– Este plano para a Bacia 

pode dar certo. Jornal 

de Piracicaba, 04/10/85.

Início da mobilização popular



O Governo não sabe o que faz. O Estado de São Paulo, 16/01/87.

1987: Governo do Estado declara a bacia do rio Piracicaba como crítica e 

modelo (prioridade para estudos e ações).

Histórico – Década 80

Visita do Governador Orestes Quércia ao 

município de Socorro - 1987
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1989: Criação do Consórcio PCJ - Americana, Amparo, Bragança Paulista, 
Campinas, Capivari, Cosmópolis, Jaguariúna, Pedreira, Piracicaba, Rio Claro 
e Sumaré.

Resultado da mobilização popular



Resultados

1991: Lei 7.663 - Política Estadual (SP) de Recursos Hídricos.

1993: Instalação do Comitê Estadual (SP) das Bacias PCJ.



Resultados

1997: Lei 9.433 - Política Nacional de Recursos Hídricos.

1998: Instalação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH).

2000: Lei 9.984 - Criação da Agência Nacional de Águas (ANA).
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Resultados
2003: Instalação do Comitê Federal das Bacias PCJ.

2005: Assinatura do Contrato de Gestão entre a ANA e o Consórcio PCJ, 
para exercer funções de Agência de Água, como “Entidade Delegatária”.



Resultados

2006: Início da cobrança federal nas bacias PCJ.

2007: Início da cobrança estadual (SP) nas bacias PCJ.

2008: Instalação do Comitê Estadual (MG) das bacias PJ.

2010: Início da cobrança estadual (MG) nas bacias PJ e criação da ARES PCJ.



Resultados

2011: O Consórcio PCJ passa as suas funções como Agência de Água PCJ 
para a Fundação/Agência PCJ.

2012: Consórcio PCJ conclui a transição para a Fundação Agência PCJ das 
funções que atuou como entidade equiparada para o Comitê PJ – MG.

2014: Consórcio PCJ é considerado o articulador regional da crise hídrica.



PCJ?

Você sabe explicar a diferença entre todas as instituições PCJ?

Consórcio PCJ

Comitês PCJ

Agência PCJ

Ares PCJ



Consórcio PCJ

Associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, composta por 42 
prefeituras e 32 empresas da região, com objetivo de organizar e 
desenvolver projetos, serviços e ações de interesse comum na gestão dos 
recursos hídricos das Bacias PCJ.

AGÊNCIA DE FOMENTO, PLANEJAMENTO E SENSIBILIZAÇÃO.



Consórcio PCJ
CONSELHO DE CONSORCIADOS

(Prefeituras e Empresas Associadas)

CONSELHO DIRETOR

PLENÁRIA DE ENTIDADES

(Sociedade Civil)

CONSELHO FISCAL

(Vereadores)

SECRETARIA EXECUTIVA

(Equipe Técnica e 

Administrativa)

1) Parcerias para o Desenvolvimento de Programas Regionais

2) Cooperação Institucional

3) Gestão e Políticas de Recursos Hídricos

4) Planejamento e Sustentabilidade para ampliação das disponibilidades hídricas

5) Proteção aos Mananciais

6) Integração Regional

7) Sistemas de Monitoramento das Águas

8) Saneamento e Resíduos Sólidos

9) Educação e Sensibilização Ambiental

10) Apoio aos Associados em Tecnologias e Sistemas de Gestão



Comitês PCJ

Órgão colegiado da gestão de recursos hídricos, com atribuições de caráter 
normativo, consultivo e deliberativo, integrante do Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. Tem como objetivo propiciar o 
respeito aos diversos ecossistemas naturais, promover a conservação e 
recuperação dos corpos d’água e garantir a utilização racional e sustentável 
dos recursos hídricos. 

O Comitê é responsável pela elaboração do plano de bacias, e conta, 
atualmente, com 12 Câmaras Técnicas.

PARLAMENTO DAS ÁGUAS

www.comitespcj.org.br

http://www.comitespcj.org.br/


Comitês PCJ



Agência PCJ

A Agência de Água (União) ou Agência de Bacias (SP e MG) PCJ administra 
os recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos nos 
rios de domínio da União e do estado de São Paulo, e são responsáveis pela 
divisão dos recursos para que sejam investidos em projetos que atendam ao 
plano de bacias definido pelos Comitês PCJ. É uma entidade criada ou 
indicada pelo Comitê de Bacia para prestar apoio ao seu funcionamento, 
podendo atuar como sua Secretaria Executiva, visto que possui 
personalidade jurídica. 

BRAÇO EXECUTOR DOS COMITÊS PCJ

www.agenciapcj.org.br

http://www.agenciapcj.org.br/


Agência PCJ



Ares PCJ

Regula e fiscaliza os serviços públicos de saneamento básico nos municípios 
associados. Pela Lei federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, Política 
Nacional de Saneamento Básico, os municípios respondem pelo planejamento, 
regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, sendo que estas 
são atividades distintas e devem ser exercidas de forma autônoma, por quem 
não acumula a função de prestador desses serviços, sendo necessária a criação 
de órgão distinto no âmbito da administração direta ou indireta.

AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

www.arespcj.com.br

http://www.agrespcj.org.br/


Ares PCJ



Desafios
A gestão da água nas Bacias PCJ
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Qualidade da água nas Bacias PCJ

Fonte: Plano de Bacias 2010-2020 Comitês PCJ

Classe Atendida

Classe 1 (simplificado)

Classe 2 (convencional)

Classe 3 (avançado)

Classe 4

Fora do limite da Classe 4



Fonte: Relatório de Situação 2014



Disponibilidade Hídrica

Organização das Nações Unidas (ONU)

Bacia Auto Sustentável - 3.500 m³ / hab.ano

Bacia Pobre - 2.500 m³ / hab.ano

Bacia Crítica - 1.500 m³ / hab.ano

Disponibilidade hídrica

Brasil - 35.000 m³/hab.ano

PCJ - 1300 m³/hab.ano (298 m³/hab.ano na estiagem)

Israel: 250 m³/hab.ano

Alto Tietê - 136 m³/hab.ano

ESCASSEZ 

HÍDRICA



Macrometrópole Paulista

Fonte: Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista. Governo do Estado de São Paulo, 2013.



Macrometrópole Paulista – Cenário 2035

- 37 milhões de pessoas (Alto Tietê: + 3,4 milhões; PCJ: + 1,2 milhão)

- 283,07 m3/s de demanda de água (+ 60,11 m3/s, sendo + 13,62 m3/s no Alto Tietê 

e + 5,01 m3/s no PCJ)

- 30 m3/s através de intervenções hidráulicas (aumento da reservação), e 30 m3/s 

através de programas permanentes de gestão de água (controle de perdas, uso 

racional, reúso, educação ambiental, políticas tarifárias, comunicação social e 

planejamento do uso do solo).

Fonte: Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista. Governo do Estado de São Paulo, 2013.



Práticas de conservação do solo



Combate às Perdas Hídricas

Base da informação: Questionários respondidos - 2007Perdas (SNIS, 2014): 31,6%



Uso de tecnologias 
economizadoras

Aproveitamento da água 
da chuva e reúso
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RENOVAÇÃO DA OUTORGA 

DO SISTEMA CANTAREIRA

Renovação da Outorga do Sistema Cantareira



Crise hídrica 2014/2015

Antecedentes: Criação e gestão do Sistema Cantareira

Vídeo Sistema Cantareira – Consórcio PCJ





Fonte: http://www2.sabesp.com.br/mananciais/divulgacaopcj.aspx

http://www2.sabesp.com.br/mananciais/divulgacaopcj.aspx


Fonte: http://www2.sabesp.com.br/mananciais/divulgacaopcj.aspx

http://www2.sabesp.com.br/mananciais/divulgacaopcj.aspx


Fonte: http://www2.sabesp.com.br/mananciais/divulgacaopcj.aspx

Já considerando o 

1º volume morto

http://www2.sabesp.com.br/mananciais/divulgacaopcj.aspx






Fonte: http://www2.sabesp.com.br/mananciais/

http://www2.sabesp.com.br/mananciais/


Fonte: http://www2.sabesp.com.br/mananciais/divulgacaopcj.aspx

http://www2.sabesp.com.br/mananciais/divulgacaopcj.aspx


Fonte: http://www2.sabesp.com.br/mananciais/divulgacaopcj.aspx

23 m3/s

3,5 m3/s

http://www2.sabesp.com.br/mananciais/divulgacaopcj.aspx


Fonte: http://arquivos.ana.gov.br/saladesituacao/BoletinsDiarios/DivulgacaoSiteSabesp_31-12-2015.pdf

http://arquivos.ana.gov.br/saladesituacao/BoletinsDiarios/DivulgacaoSiteSabesp_31-12-2015.pdf


Fonte: http://arquivos.ana.gov.br/saladesituacao/BoletinsDiarios/DivulgacaoSiteSabesp_30-03-2016.pdf

http://arquivos.ana.gov.br/saladesituacao/BoletinsDiarios/DivulgacaoSiteSabesp_21-02-2016.pdf


- 27/05/2014: Suspendem a análise dos requerimentos de outorgas para novas 
captações de águas superficiais nas Bacias PCJ.

- 07/07/2014: A renovação da outorga é adiada para 31/10/2015.

- 21/01/2015: Entra em vigor a Resolução Conjunta ANA/DAEE nº 50, que prevê 
a restrição da captação de água em municípios das Bacias PCJ em momentos de 
crise hídrica, sendo de 20% para o setor de saneamento e 30% para os setores 
agrícola e industrial.

- 08/10/2015: A renovação da outorga é adiada para 15/12/2015.

- 20/10/2015: A renovação da outorga é adiada para maio de 2017.

O que tem sido feito para enfrentarmos tudo isso?



- Vazão máxima de 5 m3/s para o PCJ e de 31 m3/s para o Alto Tietê:

Como era em 2004?

- Sistema Equivalente = Reservatórios do Jaguari/Jacareí, Cachoeira e Atibainha;

- Validade da outorga: 10 anos;

Fonte: http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/renovacaocantareira.aspx

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/renovacaocantareira.aspx


- Banco de Águas: “Na última semana de cada mês, a ANA e o DAEE emitirão

comunicado conjunto informando à SABESP e ao Comitê PCJ os limites

superiores para “Q1” e “Q2” para o mês subsequente, de acordo com as

condicionantes que permitem a distribuição mensal das demandas a partir da

contabilização dos volumes não utilizados a que cada usuário tem direito, para

posterior compensação...”

- Nível de segurança: determinado pelas curvas-guia (CAR - curvas de aversão ao

risco);

Como era em 2004?

X = limite da vazão total 

de retirada (X1+X2)

X1 = limite de reversão 

para o Alto Tietê

X2 = soma das vazões 

defluentes para o PCJ

Fonte: http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/renovacaocantareira.aspx. 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/renovacaocantareira.aspx


Fonte: Relatório VII do LADSEA/UNICAMP, referente ao convênio com o Consórcio PCJ – 2014.



- Proposta de nova regra de operação, considerando os volumes armazenados e

definindo certos critérios para garantir a segurança hídrica dos reservatórios:

- Implantação de planos de contingência e emergência para situações de cheias e

estiagem, ações de monitoramento à montante, controle de perdas, educação

ambiental, saneamento, reflorestamento, etc., visando a sustentabilidade hídrica.

Proposta  CBH PCJ e IGAM

Fonte: http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/renovacaocantareira.aspx. 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/renovacaocantareira.aspx


- Vazão máxima média mensal: 31 m3/s da bacia do Rio Piracicaba (Túnel 5) e de

33 m3/s para recalque na Estação Elevatória de Santa Inês, instalações

integrantes do Sistema Cantareira;

- Validade da outorga: 10 anos;

- Possibilidade de retirar 38 m3/s se for considerada aceitável a falha de 2,4% de

tempo, e de 42 m3/s se a falha for de 8,2% de tempo. Uma melhor opção é

buscar uma regra operacional que proporcione confiabilidade e equilíbrio;

- Nova regra de operação: níveis diferentes de alertas, de periodicidade mensal,

associados ao volume dos reservatórios e às vazões de retirada de água pelo

PCJ e Alto Tietê. As curvas-guia definirão qual será a redução das retiradas de

água pelas duas regiões em função do esvaziamento do sistema;

- Implantação urgente das medidas contidas no Plano da Macrometrópole e de

Programas de Recomposição Florestal (Pagamento por Serviços Ambientais,

criação de áreas de proteção ambiental, entre outros).

Proposta  CBH Alto Tietê

Fonte: http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/renovacaocantareira.aspx. 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/renovacaocantareira.aspx


- Vazão máxima média mensal: 31 m3/s da bacia do Rio Piracicaba (Túnel 5) e de

33 m3/s para recalque na Estação Elevatória de Santa Inês, instalações

integrantes do Sistema Cantareira;

- Validade da outorga: 30 anos;

- Desaconselham a continuidade da utilização das curvas-guia, sob pena dos

reservatórios serem mantidos excessivamente cheios e vertendo muito mais

frequentemente do que seria necessário e desejável;

- Nova regra de operação: regra simples para repartir o direito ao uso da afluência

ao Reservatório Equivalente entre as duas populações: alocação de uma fração

α à RMSP e a fração (1- α) à bacia do PCJ, sendo que os valores de α e de (1-

α) não poderiam ser proporcionais às respectivas populações porque o

consumo na RMSP é geograficamente concentrado ao passo que na bacia PCJ

é distribuído ao longo do vale. Para garantir condições ambientais satisfatórias

dos cursos de água, a simulação foi feita impondo nos pontos críticos da bacia

do Piracicaba vazões iguais ou superiores ao correspondente Q7,10.

Proposta SABESP

Fonte: http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/renovacaocantareira.aspx. 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/renovacaocantareira.aspx


- A regra de compartilhamento proposta permite que tanto a população da RMSP

como a população das Bacias PCJ acumulem saldo para utilização conforme

necessidade de atendimento às suas demandas. Desta forma, o Sistema

Cantareira manteria estocado volumes significativos, e ambos os usuários

acumulariam volumes para atendimento às demandas sazonais, onde há

necessidade de utilização de vazões regularizadas maiores.

Proposta SABESP

Fonte: http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/renovacaocantareira.aspx. 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/renovacaocantareira.aspx


- Vazão máxima média mensal: 33 m3/s para recalque na Estação Elevatória de

Santa Inês e 8 m3/s para o PCJ;

- Validade da outorga: 10 anos;

- A continuidade da utilização das curvas-guia, mesmo com a utilização do modelo

de faixas, gera um volume de água descarregado em excesso, que poderia ser

armazenado no reservatório para garantir a segurança hídrica do sistema;

- Nova regra de operação: modelo de faixas + vazão meta:

Proposta SSRH e DAEE

Fonte: http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/renovacaocantareira.aspx. 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/renovacaocantareira.aspx


Proposta ANA

- Vazão máxima média mensal: 33 m3/s para recalque na Estação Elevatória de

Santa Inês e 8 m3/s para o PCJ;

- Validade da outorga: 10 anos;

- Aperfeiçoamento do Banco de águas:

1) Para a Sabesp, mensalmente, será definida a vazão limite de retirada em função

dos limites indicados nas faixas de operação, podendo ser incorporado algum

mecanismo de compensação anual para levar em conta as características

sazonais de um sistema de abastecimento urbano;

2) Para os Comitês PCJ, cuja demanda maior se concentra no período seco, optou-

se por definir condições diferentes em virtude do período do ano: entre dezembro e

maio, valerão os limites indicados nas faixas de operação; entre junho e novembro,

será definido um volume total ou uma vazão média para este período, podendo os

Comitês PCJ solicitarem a flexibilização na liberação de água para jusante dos

reservatórios aos órgãos gestores, desde que respeitado o volume total ou a vazão

média definida para o período.

Fonte: http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/renovacaocantareira.aspx. 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/renovacaocantareira.aspx


Proposta ANA

Faixa 5: Os órgãos gestores irão 

considerar curvas-guia baseadas na 

metodologia das Curvas de Aversão 

ao Risco - CAR, para o pior biênio do 

histórico, que passa a ser o período 

entre os anos de 2014 e 2015.

- Nova regra de operação: modelo de faixas:

Fonte: http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/renovacaocantareira.aspx. 

- O valor limite dos usos consuntivos a montante do sistema Cantareira, nas porções 

Paulista e Mineira, e incluindo os rios federais e estaduais, será de 0,62 m³/s. 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/renovacaocantareira.aspx


Questões a serem debatidas (Talk Show):

- Manutenção/aperfeiçoamento do “banco de águas” (poupança);

- Utilização das curvas-guia (CAR) atualizadas na tomada de decisão (níveis 

de segurança do sistema);

- Incorporação do “volume morto” no volume útil dos reservatórios;

- Capacidade de regularização do sistema (vazão máxima de retirada);

- Inclusão do Paiva Castro no “sistema equivalente”;

- Repartição da água entre PCJ e Alto Tietê (proporcionalidade);

- Influência da construção das barragens de Pedreira e Duas Pontes e da 

transposição de água do Igaratá para o Atibainha na repartição da água;

- Construção do Sistema Adutor Regional (interligação dos reservatórios 

Pedreira e Duas Pontes com 14 municípios da bacia PCJ).



Calendário de discussões - ANA

- 1ª etapa (até 30/04/2016): Disponibilização de dados de referência atualizados até dezembro/2015

- 2ª etapa (até 30/06/2016): Recebimento, pela ANA e pelo DAEE, das considerações e eventuais atualizações das 
propostas dos entes do Sistema (Comitês, Sabesp e IGAM);

- 3ª etapa (até 31/07/2016): Realização de duas reuniões técnicas públicas (uma no PCJ e outra na RMSP) para 
apresentação das propostas atualizadas, para esclarecimentos e debates;

- 4ª etapa (até 30/09/2016): análise pela ANA e DAEE das propostas recebidas e realização de reunião com 
Comitês, Sabesp e IGAM para apresentação e discussão da proposta-guia preliminar;

- 5ª etapa (até 31/10/2016): divulgação da proposta-guia e minuta de resolução;

- 6ª etapa (até 15/12/2016): realização de duas audiências públicas para discussão dos termos da proposta-guia e 
da minuta de resolução;

- 7ª etapa (até 28/02/2017): apreciação, pela ANA e DAEE, de contribuições das audiências públicas e elaboração 
da proposta-guia e da minuta de resolução ajustadas;

- 8ª etapa (até 31/03/2017): reunião com os entes interessados (Comitês, Sabesp e IGAM) para eventuais ajustes 
adicionais na minuta de resolução; e

- 9ª etapa (até 31/05/2017): publicação da renovação da outorga.



Perspectivas futuras
A gestão da água nas Bacias PCJ



A água em Israel - Antecedentes
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A água em Israel – Desafio

Fonte: www.water.gov.il

É esperado que a magnitude, a intensidade e a 
duração da estiagem aumente no futuro! 

http://www.water.gov.il/


A água em Israel – Solução!

Gestão Integrada dos Recursos Hídricos

Água produzida:
Reuso dos efluentes

Dessalinização

Água natural:
Precipitação

Recarga de aquífero 

Integração:
Aqueduto Nacional

100% de coleta do efluente e reuso na agricultura

Fonte: www.water.gov.il

http://www.water.gov.il/


- 12 mil km de tubulações que levam água a 7 milhões de 
usuários.

- Perdas hídricas não passam de 3%, sendo que a média para 
toda a área urbana é de 11%.

- O consumo urbano de água está estimado em 100m3/pessoa 
ao ano, sendo que o objetivo é diminuir para 95m3/pessoa ao 
ano até 2050 (3,5 m3/pessoa ao mês = 116 L).

image.slidesharecdn.com Ariel Palmon

A água em Israel – Solução!

Fonte: www.water.gov.il

http://www.water.gov.il/


- Estima-se que em 2016, 75% de toda a água para consumo humano de Israel será
proveniente de fontes de dessalinização, devendo chegar a 100% até 2018.

- No inverno (de outubro a março) ocorrem as chuvas em Israel. Nesse período, se a
produção de água está acima da média de consumo, eles aproveitam essa água e a
injetam no lençol freático, a fim de armazená-la para o período de seca.

www.water.gov.il

A água em Israel – Solução!

Fonte: www.water.gov.il

http://www.water.gov.il/


- Em 2004, 80% de toda a água do país era destinada à agricultura. Com o 
aprimoramento da tecnologia de gotejamento e a utilização de água de reuso, 
esse valor diminuiu para 55%. 

- 85% dos efluentes domésticos são reutilizados na agricultura.
- Atualmente, a Mekorot está investindo na construção de reservatórios com 

capacidade para armazenar de 1 a 5 milhões de litros de água de chuva.

A água em Israel – Solução!



Ciclo de Encontros

Água e Cidadania
Vamos conversar sobre nosso município?

Realização                                                                  Apoio                                        



Estrutura dos eventos (8h)

Manhã 8:30 - 12:30

• Abertura/ Boas Vindas

• Palestras:

- Por que construir a PMRH? - Agência PCJ

- Caso Real, Benefícios, dificuldades, colheita de resultados, histórico da construção e próximos 
passos - Secretarias Municipais de Meio Ambiente ou COMDEMA

- Participação Social e EA na construção e execução das Políticas Públicas - Pesquisadores ou 
Coletivos Educadores Ambientalistas

- Políticas, Planos e Ações relacionadas - Secretarias de Saúde, Planejamento Urbano, e 
Programa Estadual Produtor de Água.

• Debate

• Almoço 

Tarde 14:00 - 18:00

• Oficinas e Troca de Experiências 

1- Bacia Hidrográfica - “A Bacia em Mim”

2- Construção participativa de Mapas

3- Coleta de água de Chuva

• Finalização 



Workshop final

• Desafios e estratégias para incentivar a criação das PMRH: CT-PB dos Comitês PCJ

• Participação Social e Transparência Pública: Renato Morgado do IMAFLORA

• Políticas de RH e o caso de Mariana - O que podemos aprender: Profª Silvia Gobbo 
da UNIMEP

• Resultados dos Encontros sobre Eventos Hidrológicos Extremos e suas relações 
com o encontro atual: Iandé/Relatores

• Café do conhecimento: Finalização dos debates dos encontros anteriores e 
construção de um documento orientador para o trabalho com políticas municipais 
relacionadas a recursos hídricos.



O Consórcio PCJ e a Petrobrás Replan estão realizando um 
ciclo de 4 encontros denominado "Água e Cidadania -
Vamos conversar sobre nosso município?", com o apoio da 
Iandé Educação e Sustentabilidade e os Comitês PCJ.

As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas. 
INSCREVA-SE PELO LINK http://goo.gl/forms/SmKYaFEIi4

O objetivo dos encontros é dialogar sobre a construção e a 
execução de políticas municipais relacionadas aos recursos 
hídricos, através de palestras, diálogos e trocas de 
experiência em grupos de trabalho e oficinas. 

Terão duração de 8 horas e acontecerão em diferentes 
localidades das Bacias PCJ. 

Para ficar por dentro das novidades referentes aos 
Encontros "Água e Cidadania - Vamos Conversar Sobre 
nosso Município?" curta a página: 

https://www.facebook.com/aguaecidadania

http://goo.gl/forms/SmKYaFEIi4
https://www.facebook.com/aguaecidadania


Manifesto de alerta sobre a gestão da água 

Os participantes do “Projeto Gota d’Água”, em reunião realizada na cidade de Americana/SP no 
dia 31 de março de 2016, após debaterem sobre os antecedentes, os desafios, e as perspectivas 
futuras da gestão da água nas Bacias PCJ, subscrevem o presente documento, considerando: 

- Que as Bacias PCJ e Alto Tietê possuem alto estresse hídrico, não somente em épocas de 
estiagem, apresentando uma disponibilidade hídrica inferior à 1.500 m³/hab/ano, estabelecidos 
como mínimos pela ONU;

- Que a disponibilidade hídrica superficial das Bacias PCJ está próxima do seu limite, agravada pelos 
eventos climáticos extremos e ocupação desordenada do território, que compromete a recarga dos 
aquíferos e causa o desaparecimento contínuo de nascentes;

- Que nas Bacias PCJ os aquíferos subterrâneos possuem baixa disponibilidade hídrica frente às 
demandas, e que o Aquífero Guarani, por tratar-se de área de recarga, também não fornece 
grandes quantidades de água, gerando-se assim maior dependência regional dos recursos 
superficiais;

- Que continuam ocorrendo desmatamentos em áreas de nascentes e matas ciliares, dificultando o 
andamento dos projetos de recomposição florestal, conforme estabelecido pelas legislações;



- Que a média de tratamento dos esgotos coletados é de apenas 72% nas Bacias PCJ, sendo que 
grande parte dos municípios não coleta todo o esgoto gerado;

- Que os índices médios de perdas de água durante sua distribuição, pelos serviços de saneamento, 
ainda são superiores a 30%;

- Que existem dificuldades quanto à obtenção, em curto prazo, de novas fontes produtoras de água 
para o abastecimento das populações das Bacias PCJ e Alto Tietê, sendo que estudos apontam que 
estas regiões irão demandar, até 2035, mais 60 m³/s de água (o que corresponde a dois Sistemas 
Cantareira);

- Que a Agência Nacional de Águas (ANA) e o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) 
divulgaram, em 28/03/2016, o novo calendário oficial para a renovação da outorga do Sistema 
Cantareira, prevendo-se a conclusão do processo e definição das vazões de água que serão 
destinadas às regiões envolvidas para ocorrer até 31/05/2017; 

- Que existem 33 projetos em trâmite na Câmara dos Deputados propondo alterações na Lei nº 
9.433/97 (Política Nacional de Recursos Hídricos), assim como, um projeto encaminhado pelo 
Governador do Estado de São Paulo para revisão da Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei nº 
7.663/91).

Manifesto de alerta sobre a gestão da água 



PROPÕEM:

- Que todos os projetos voltados à gestão da água, inclusive obras e outras ações estruturais, 
incluam como item prioritário a educação ambiental, visto que as transformações necessárias para 
garantir a sustentabilidade almejada têm início na mudança do indivíduo como cidadão. 
- Que seja lançado à toda população o desafio de mobilização sobre as reais disponibilidades 
hídricas de nossa região, atentando para a importância da elaboração de projetos que garantam a 
sustentabilidade hídrica e o consumo racional da água;
- Que seja incentivada a aquisição de equipamentos de uso racional e a instalação de sistemas de 
reuso e de armazenamento de água da chuva, reduzindo-se assim o consumo de água tratada para 
atividades menos nobres;
- Que sejam reforçados e valorizados os diversos tipos de colegiados, associações e serviços 
comunitários preservacionistas e conservacionistas; 
- Que sejam priorizados recursos financeiros para o desenvolvimento de projetos em saneamento, 
buscando atingir a universalização dos serviços de coleta e tratamento de esgotos, destinação 
adequada dos resíduos sólidos e combate às perdas nos sistemas de distribuição de água;
- Que sejam aplicadas medidas necessárias de controle do processo de uso e ocupação do solo 
(desmatamento e impermeabilização), a fim de garantir a recarga das águas subterrâneas, tanto 
em áreas urbanas quanto rurais, e também o controle da qualidade da água distribuída à 
população, através do monitoramento contínuo pelos órgãos responsáveis;



- Que seja priorizada a execução de pequenos reservatórios rurais e municipais, a construção de 
estruturas para a realimentação de poços profundos desativados, entre outras alternativas, para 
que toda a água de chuva do verão possa ser armazenada e utilizada durante a época de estiagem, 
tornando as cidades mais resilientes aos eventos extremos; 

- Que seja ampliado o debate sobre o gerenciamento dos recursos hídricos com a devida 
valorização da água e aplicação de tarifas reais nos serviços de abastecimento que permitam a 
manutenção e investimentos futuros, além de discutir os impactos da escassez hídrica no emprego 
e no desenvolvimento econômico; 

- Que seja amplamente discutido e avaliado, pelos membros do Sistema de Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos e comunidade em geral, o calendário de discussões proposto pelos órgãos 
gestores para a renovação da outorga do Sistema Cantareira, visando garantir a ampla participação 
dos interessados nas reuniões públicas, para que as opiniões e demandas de todos os usuários da 
água das regiões hidrográficas envolvidas possam ser externadas;

- Que as atualizações dos Planos de Recursos Hídricos levem em conta o gerenciamento de eventos 
hidrológicos extremos e seus impactos às cidades, indústrias e áreas rurais;

- Que sejam estudadas minuciosamente cada uma das propostas de atualização de leis voltadas à 
gestão dos recursos hídricos que estão em andamento, para que sejam analisados os impactos 
dessas alterações e rejeitadas àquelas que se revelem contrárias ao Sistema de Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos já instituído e consolidado, tendo como base o princípio do “não retrocesso” 
como garantia dos avanços já alcançados.



RESOLVEM:

- Conclamar as autoridades, gestores públicos, empresários, ONGs e comunidade em geral, para a 
efetivação de medidas que possam, no curto, médio e longo prazos, reduzir os riscos aqui 
apresentados, visando equacionar as deficiências hídricas, e implantar um processo de “mudança 
cultural” no trato com a água, na tentativa de se evitar crises agudas envolvendo os recursos 
hídricos e o meio ambiente, com consequências sobre a qualidade de vida da população e para o 
desenvolvimento da região;

- Destacar para os gestores públicos o quão importante é alcançar a sustentabilidade financeira dos 
serviços de saneamento municipais, o que permitiria o cumprimento das ações necessárias na área 
de saneamento ambiental e também a participação em campanhas de recuperação das nascentes, 
reuso da água e combate ao desperdício de tão precioso produto;

- Alertar os Comitês de Bacias, Conselhos e demais colegiados quanto à necessidade de estarem 
atentos às propostas de alterações das políticas de recursos hídricos, criando fóruns de discussão 
permanentes para garantir que todo o processo seja participativo e que vise o real aprimoramento 
das legislações e não o seu fracasso.

Americana (SP), 31 de março de 2016.



Dúvidas?

Programa de Educação Ambiental
E-mail: ambiental@agua.org.br

Site: www.agua.org.br
Fone: (19) 3475-9405

Gabriela e Juliana

mailto:ambiental@agua.org.br
http://www.agua.org.br/


Todos tem direito à água, mas 
também o dever de preservá-la!


