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A gestão da água nas Bacias PCJ

Acervo A PROVINCIA – enchente de 1929

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

São Paulo - 2.306 m³/ hab.ano

PCJ - 1014 m³ / hab.ano

ESCASSEZ HÍDRICA

Classe 1 

Classe 2

Classe 3 

Classe 4

Fora do limite da Classe 4

Fonte: Plano de Bacias 2010/2020 e Relatório de Situação 2015 dos Comitês PCJ



A gestão da água nas Bacias PCJ

Acervo A PROVINCIA – enchente de 1929

Sistema 

Cantareira



Histórico

1863: O engenheiro inglês James Brunless estuda um plano de abastecimento
de água para a cidade de São Paulo a partir da Serra da Cantareira.

Jornal “A Província de São Paulo”
(1 de janeiro de 1876).



Histórico

1951: Instalação do DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica do
Estado de São Paulo.

1962: Criada a Comissão Especial para o Planejamento das Obras de
Abastecimento e Distribuição de Água da Capital (Cepa), iniciando estudos
concretos para aproveitamento das águas do Rio Juquerí.

Reunião realizada em 27 de Setembro de 1947 no Gabinete do Secretário de Viação e Obras Públicas, 
quando se decidiu da criação do Departamento de Águas e Energia Elétrica (Fonte: DAEE).

www.ambientelegal.com.br

http://www.ambientelegal.com.br/


Histórico

1966: Início das obras no Rio Juquerí (reservatório Paiva Castro).

1974: O Ministro de Águas e Energia Elétrica Shigeaki Ueki autoriza a SABESP
à derivar água do Sistema Cantareira (1ª outorga – 30 anos).

www.ambientelegal.com.br

http://www.ambientelegal.com.br/


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

* Fotos meramente ilustrativas



Histórico

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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* Fotos meramente ilustrativas



Início da mobilização popular
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* Fotos meramente ilustrativas

1981: Conclusão do Sistema Cantareira, com o início da utilização dos

reservatórios dos rios Jaguari e Jacareí.



1985: Movimento da Sociedade Civil de Piracicaba (Campanha Ano 2000 -
Redenção Ecológica da Bacia do Rio Piracicaba).

Início da mobilização popular

http://agua.org.br/campanha-ano-2000-redencao-ecologica-da-bacia-do-piracicaba

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba, 1987. Editado com o apoio do Jornal de 
Piracicaba e da Imprensa Oficial do Município de Piracicaba, e reeditado em 2016 pelo Consórcio PCJ.

http://agua.org.br/campanha-ano-2000-redencao-ecologica-da-bacia-do-piracicaba


Campanha Ano 2000 

– Este plano para a Bacia 

pode dar certo. Jornal 

de Piracicaba, 04/10/85.

Início da mobilização popular



1987: Governo de SP cria o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) e declara 
a bacia do rio Piracicaba como crítica e modelo (prioridade para estudos e ações).

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

Resultados

Uma das primeiras reuniões do Consórcio PCJ, no gabinete do prefeito de Americana/SP.



Resultados

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

1992: Instituição do Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

1994: Criação da RIOB – Rede Internacional de Organismos de Bacias.

Instalação do CBH-PCJ, em novembro de 1993.



Resultados

1996: Fundação do Conselho Mundial da Água (WWC).

1997: Promulgação da Lei 9.433 - Política Nacional de Recursos Hídricos.

1998: Instalação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e
fundação da REBOB – Rede Brasil de Organismos de Bacias.

2000: Criação da Agência Nacional de Águas (ANA).
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José Machado foi o 1º presidente do Consórcio PCJ e o 1º diretor-presidente da ANA.



Resultados
2003: Instalação do Comitê Federal das Bacias PCJ e da Secretaria de 
Saneamento e Recursos Hídricos (SSRH) do Estado de São Paulo.

2004: 1ª renovação da outorga do Cantareira (10 anos).

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

2006: Início da cobrança federal nas bacias PCJ.

José Roberto Fumach, à época presidente do Consórcio PCJ, foi quem assinou o contrato de gestão com a ANA.



Resultados

2007: Início da cobrança estadual (SP) nas bacias PCJ e criação da Secretaria 
de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente.

2008: Instalação do Comitê Estadual (MG) das bacias PJ e da RELOB – Rede 
Latino Americana de Organismos de Bacias.

2010: Início da cobrança estadual (MG) nas bacias PJ.

Instalação do CBH-PJ, em junho de 2008.



Resultados
2011: O Consórcio PCJ passa as suas funções como Agência de Água PCJ
para a Fundação/Agência PCJ e a ARES PCJ é oficialmente instalada.

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

2014: Crise hídrica – adiamento da renovação da outorga do Sist. Cantareira.

2016: Discussões para a renovação da outorga do Sistema Cantareira
(proposta até 10/02 e audiências até 10/03, para renovação em maio/2017).

Transição para a Agência PCJ, em janeiro de 2011. Manifesto Salvem o Cantareira, em abril de 2014.



PCJ?

Você sabe explicar quem é quem?

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.

www.agua.org.br

http://www.agua.org.br/


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) administra os
recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, 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 Política Nacional de Saneamento Básico (2007), 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



Sistema Nacional de Gerenciamento dos RH:

* Fonte: MMA

SSRH DAEE

Consórcio PCJ Consórcio PCJ

Agência 

PCJ

PCJ Federal

CBH-PCJ



Âmbito Nacional:

CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (CNRH)

O CNRH desenvolve atividades desde 1998, ocupando a instância mais alta

na hierarquia do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

É um órgão colegiado, que desenvolve e institui regras e metodologias

de mediação entre os diversos usuários da água, motivo pelo qual, revela-se

um dos grandes responsáveis pela implementação da gestão dos recursos

hídricos no País.

www.cnrh.gov.br

http://www.cnrh.gov.br/


MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA) /

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTE URBANO (SRHU)

O MMA, criado em 1992, tem como missão promover a adoção de

princípios e estratégias para o conhecimento, a proteção e a recuperação

do meio ambiente, o uso sustentável dos recursos naturais, a valorização dos

serviços ambientais e a inserção do desenvolvimento sustentável na

formulação e na implementação de políticas públicas, de forma transversal e

compartilhada, participativa e democrática, em todos os níveis e instâncias de

governo e sociedade. O MMA teve a sua estrutura regulamentada em 2007,

estabelecendo a SRHU, cujas principal atribuição é formular a PNRH.

www.mma.gov.br

Âmbito Nacional:

http://www.ana.gov.br/


AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA)

Em 27 de julho de 1999, na cerimônia de abertura do seminário "Água, o

desafio do próximo milênio", foram lançadas as bases do que seria a Agência

Nacional de Águas, que atuaria no gerenciamento dos recursos hídricos.

Nessa época, o projeto de criação da Agência foi encaminhado ao Congresso

Nacional, com aprovação em 7 de junho de 2000. Tal projeto foi transformado

na Lei nº 9.984, sancionada pelo Presidente da República em exercício, em

17 de julho do mesmo ano. À ANA cabe disciplinar a implementação, a

operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos de gestão

criados pela Política Nacional de Recursos Hídricos.

www.ana.gov.br

Âmbito Nacional:

http://www.ana.gov.br/


Âmbito Estadual:

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (CRH)

Criado em 1987, o CRH é composto por 33 conselheiros, sendo 11 de cada

segmento (Estado, município, sociedade civil). Compete ao CRH, juntamente

com os Comitês de Bacias Hidrográficas e o Comitê Coordenador do Plano

Estadual de Recursos Hídricos promover o envolvimento dos diferentes

segmentos sociais no gerenciamento do Plano Estadual de Recursos

Hídricos. O Sistema conta também com o Fundo Estadual de Recursos

Hídricos (FEHIDRO) o qual viabiliza financeiramente projetos ligados aos

Recursos Hídricos.

www.sigrh.sp.gov.br/crh/apresentacao

http://www.sigrh.sp.gov.br/crh/apresentacao


SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS (SSRH)

Definido pela Lei Estadual 11.364/2003, cabe à SSRH o planejamento e a

formulação das políticas estaduais de recursos hídricos e de

saneamento básico em todo o território do Estado de São Paulo. O Art. 62

da Lei Complementar 1.025/2007 autoriza da SSRH a atuar em conjunto com

os titulares das demais pastas do governo do Estado de São Paulo, com a

finalidade de integrar as políticas de saneamento básico e de recursos

hídricos com outras correlatas, em especial as de meio ambiente, saúde

pública, desenvolvimento urbano e defesa do consumidor.

www.saneamento.sp.gov.br

Âmbito Estadual:

http://www.ssrh.sp.gov.br/


DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA (DAEE)

Criado pela Lei n.º 1.350, de 12 de dezembro de 1951, o DAEE é o órgão

gestor dos recursos hídricos do Estado de São Paulo. Para melhor

desenvolver suas atividades, e exercer suas atribuições conferidas por lei, atua

de maneira descentralizada, no atendimento aos municípios, usuários e

cidadãos, executando a Política de Recursos Hídricos do Estado de São

Paulo, bem como coordenando o Sistema Integrado de Gestão de Recursos

Hídricos.

www.daee.sp.gov.br

Âmbito Estadual:

http://www.ana.gov.br/


REDES DE ORGANISMOS DE BACIAS

Conglomera diversos organismos de bacias (Comitês, Agências e

Consórcios), sejam nacionais ou internacionais. Tem por objetivo proporcionar

a troca de experiências e conhecimentos, entre todos os integrantes, no

intuito de promover de forma participativa e descentralizada, a gestão

de recursos hídricos em prol do interesse coletivo de toda a sociedade. São

exemplos: a Rede Brasil de Organismos de Bacias (REBOB), Rede Latino

Americana de Organismos de Bacias (RELOB) e a Rede Internacional de

Organismos de Bacias (RIOB).

www.rebob.org.br www.reloc-relob.org www.riob.org

Âmbito Internacional:

http://www.rebob.org.br/
http://www.reloc-relob.org/
http://www.riob.org/


WORLD WATER COUNCIL (WWC)

O Conselho Mundial da Água é uma plataforma internacional composta por

instituições de diversos países. Foi criado em 1996 por meio da iniciativa

de especialistas de renome e organizações internacionais, em resposta a uma

crescente preocupação da comunidade global quanto à problemática da água

mundo. Ao fornecer uma plataforma para incentivar debates e trocas de

experiências, o Conselho pretende chegar a uma visão estratégica comum

sobre os recursos hídricos e gestão dos serviços de água entre toda a

comunidade. Seu principal produto é o Fórum Mundial da Água.

www.worldwatercouncil.org

Âmbito Internacional:

http://www.worldwatercouncil.org/


www.worldwaterforum8.org/main/pt

8º Fórum Mundial da Água - 2018

O Fórum Mundial da Água contribui para o diálogo do processo decisório

sobre o tema em nível global, visando o uso racional e sustentável

deste recurso. São esperadas mais de 40 mil pessoas de 168 países em

Brasília, durante sua 8ª edição. No momento o evento está em fase de

estruturação dos temários de discussão. Após o 2º Kick-off Meeting, em

abril de 2017, serão divulgadas mais informações sobre a programação do

Fórum. O Consórcio PCJ, como membro do Conselho Mundial da Água,

participa da organização das atividades, e irá realizar diversas ações para

mobilizar a participação social durante o 8º Fórum.

http://www.worldwaterforum8.org/main/pt


Como posso participar?

O segmento das organizações civis com atuação em recursos hídricos

participará do PCJ FEDERAL com 10 (dez) membros, a saber:

I – 9 membros do Estado de São Paulo, sendo:

a) 1 representante de Consórcios e Associações Intermunicipais de bacias

hidrográficas;

b) 2 representantes de universidades, institutos de ensino superior e entidades de

pesquisa e desenvolvimento tecnológico, privados;

c) 2 representantes de sindicatos de trabalhadores, associações técnicas não

governamentais e associações comunitárias;

d) 4 representantes de entidades ambientalistas.

II – 1 membro titular e respectivo suplente, do Estado de Minas Gerais, eleito por

e dentre seus pares do segmento organizações civis do Plenário do CBH-PJ.

Parágrafo único. Os 9 (nove) membros do Estado de São Paulo serão os

membros com direto a voto, nos respectivos setores, do Plenário do CBH-PCJ,

mantidos os suplentes.





- Cópia autenticada da Ata de fundação, estatuto, regimento ou outro documento legal, devidamente registrado,
onde conste, expressamente, a natureza de sua atuação na área de recursos hídricos ou de meio ambiente.

- Relatório de desenvolvimento de atividades relacionadas a temas ambientais ou de recursos hídricos,
desenvolvidas ou realizadas pela entidade, anexando os respectivos comprovantes.



Como posso participar?

18/11: Publicação do edital no site www.agenciapcj.org.br;

21/11 a 11/01: Inscrição conforme fichas divulgadas pelos Comitês PCJ;

27/01: Divulgação final dos habilitados;

30/01 a 14/02: Inscrição de chapas;

13/03: Assembleia de Eleição das chapas das Organizações Civis;

31/03: Reunião Ordinária dos Comitês PCJ (posse dos novos representantes).

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


Como posso participar?
A Plenária é formada por representantes credenciados de Entidades Civis (Associações de classe,
universidades, sindicatos, entidades ambientalistas e outras ONG’s), legalmente constituídas e
sediadas nos municípios das Bacias PCJ. Ficam, portanto, as entidades interessadas, convidadas a
se cadastrarem para participação na Plenária de Entidades do Consórcio PCJ, no mês de
fevereiro/2017, devendo, para tanto, encaminhar no referido prazo, via correio ou entregar
pessoalmente na sede do Consórcio PCJ, os seguintes documentos:

1.Informações Cadastrais da Entidade (Anexo I);
2.Requerimento de Cadastramento e Nomeação de Representante (Anexo II);
3.Estatuto Social ou outro documento constitutivo e/ou regimento interno (cópia), devidamente registrado em Cartório;
4.Ata da Assembleia (cópia) que elegeu sua Diretoria atual, com duração do mandato, ou outro documento comprobatório de
eleição da atual Diretoria, regularmente registrado em Cartório competente;
5. Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, emitido pela Secretaria da Receita Federal
(Caso a entidade não possua CNPJ, deverá fazer declaração informando tal situação em substituição ao comprovante);
6. Apresentar relatório contendo resumo das principais atividades realizadas pela entidade, a fim de assegurar que os seus objetivos
e finalidades institucionais estejam relacionadas as ações voltadas ao benefício das questões ambientais e a proteção dos recursos
hídricos, bem como assegurando a sua atuação na área ambiental, pelo período mínimo de 2 (dois) anos. (O Relatório deverá estar
assinado pelo Diretor/Presidente da entidade).

Todas as entidades cujas documentações estiverem de acordo com as exigências, mediante 
avaliação do Consórcio PCJ, terão homologadas as suas inscrições e estarão aptas a participarem 

da Plenária de Entidades, sendo convocadas para reunião de posse a ser designada.



Como posso participar?



Como posso participar?



Como posso participar?



Outras formas de participar:

- Desenvolvendo projetos ambientais em prol da região, a partir da captação de recursos
financeiros das diversas fontes de financiamento existentes

Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA): www.mma.gov.br/fnma

Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNDF): www.florestal.gov.br

Fundo Brasileiro de Educação Ambiental (FUNBEA): www.funbea.org.br

Fundo Itaú: www.itau.com.br/sustentabilidade/riscos-e-oportunidades-socioambientais/ecomudanca

Fundação Grupo Boticário: www.fundacaogrupoboticario.org.br

Instituto Oi Futuro: www.oifuturo.org.br/sustentabilidade/oi-novos-brasis

Instituto Alcoa: www.alcoa.com/brasil/pt/info_page/apoio_projetos_locais.asp

Instituto Invepar: www.invepar.com.br

http://www.mma.gov.br/fnma
http://www.florestal.gov.br/
http://www.funbea.org.br/
http://www.itau.com.br/sustentabilidade/riscos-e-oportunidades-socioambientais/ecomudanca
http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/
http://www.oifuturo.org.br/sustentabilidade/oi-novos-brasis
http://www.alcoa.com/brasil/pt/info_page/apoio_projetos_locais.asp
http://www.invepar.com.br/


Outras formas de participar:

- Contribuindo com a fiscalização dos contratos de concessão dos

serviços de saneamento básico

Privatização: processo de tornar “privado” propriedades e/ou serviços que antes possuíam caráter
estatal ou público, geralmente por meio da venda de patrimônio público/estatal a agentes privados.

Terceirização: vem de terceiros, portanto faz referência à execução de atividades e serviços prestados
por algumas pessoas ou organizações para outras instituições.

Parceria: faz referência a algum tipo de relação entre “iguais”, pautado em contratos com prazos e
responsabilidades mútuas, portanto que devem ser respeitados por ambos. Vemos desde já que não
se trata de uma relação de contratação meramente comercial, como a terceirização, nem de
transferência completa de patrimônios e responsabilidades, como no caso da privatização.

* Os contratos devem ser aprovados por meio de audiências públicas, sendo que as parcerias já
existentes (Consórcio PCJ e outras associações) devem ser mantidas visando o bom funcionamento
do sistema.



Secretaria Executiva - Consórcio PCJ

(19) 3475-9400; agua@agua.org.br

www.agua.org.br

mailto:agua@agua.org.br

