
DELIBERAÇÃO CBH-PCJ No 106/2001, DE 30/03/2001

Aprova as contribuições do CBH-PCJ para a Agenda 21 Brasileira.

O Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ), em sua 15ª
Reunião Ordinária:

Considerando a solicitação feita, em 13 de setembro de 2000, via ofício, pelo Comitê Facilitador para o
Debate da Agenda 21 Brasileira em São Paulo, da Secretaria do Meio Ambiente, para que o CBH-PCJ participe
do processo de formulação da “Agenda 21 Brasileira”, apresentando emendas à minuta já produzida no âmbito
da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável - CPDS, criada por Decreto Presidencial;

Considerando que o Plenário do CBH-PCJ, em sua 14a Reunião Ordinária, realizada em 14/11/2000, no
Hopi Hari, em Vinhedo, aprovou por unanimidade a CT-RN como o fórum de coordenação das atividades
necessárias para a elaboração da contribuição do CBH-PCJ à “Agenda 21 Brasileira”, devendo contar com a
colaboração e as contribuições das demais Câmaras e Grupos Técnicos do CBH-PCJ;

Considerando a Deliberação CBH-PCJ no 95/00, de 14/11/00, que aprovou o Plano de Bacias 2000/2003,
baseado nos dados atuais dos recursos hídricos e de uso e ocupação do solo;

Considerando que o CBH-PCJ tem fomentado a implantação de projetos e ações que buscam o
desenvolvimento de forma sustentada na área de sua atuação;

Considerando que, em reuniões que contaram com a participação dos Coordenadores do Grupo Técnico
de Planejamento (GT-PL), da Câmara Técnica de Conservação e Proteção de Recursos Naturais (CT-RN), da
Câmara Técnica de Saneamento (CT-SA), do Grupo Técnico de Águas Subterrâneas (GT-AS), do Grupo
Técnico de Monitoramento Hidrológico (GT-MH) e de representantes da Secretaria Executiva, decidiu-se que a
contribuição do CBH-PCJ seria formulada com base no seu Plano de Bacias 2000/2003;

Considerando que a proposta de inclusão de ações previstas no Plano de Bacias do CBH-PCJ, na Agenda
21 Brasileira, no Eixo Temático Gestão de Recursos Naturais, vem ao encontro do aperfeiçoamento do Plano de
Bacias, que deve ser difundido e discutido, pois está baseado em dados que refletem a situação dos recursos
naturais desta região;

Considerando que o prazo para envio de emendas encerra-se no próximo dia 06/04/2001 e que está
marcada para 26/04/2001 a Audiência Pública para discussão das propostas de emendas do estado de São Paulo,

Delibera:

Artigo 1º - Ficam aprovadas, para encaminhamento à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, as
propostas de emendas à Minuta da “Agenda 21 Brasileira”, que constam do anexo desta deliberação.

Parágrafo Único - Caberá à Secretaria Executiva do CBH-PCJ fazer o encaminhamento referido no
caput deste artigo, bem como dar divulgação das emendas, via “página do CBH-PCJ” na internet.

Artigo 2º - Fica delegado à Câmara Técnica de Conservação e Proteção de Recursos Naturais (CT-RN),
do CBH-PCJ, o acompanhamento dos trabalhos relativos à elaboração da “Agenda 21 Brasileira”.

Artigo 3o - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-PCJ.

LUIZ ROBERTO MORETTI
Secretário-executivo

EDUARDO LOVO PASCHOALOTTI
Vice-presidente

CLAUDIO ANTONIO DE MAURO
Presidente

Publicada no Diário Oficial do Estado em 05/04/2001



ANEXO DA DELIBERAÇÃO CBH-PCJ 106/2001, DE 30/03/2001

CAMPO 1 - IDENTIFICAÇÃO
Estado: São Paulo

Data do debate estadual:

Nome da entidade/órgãos/instituição: Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí - CBH-PCJ.

Natureza:
- estatal (     )
- sociedade civil (     )
- produtivo (     )         patronal  (     )   trabalhador    (     )
- acadêmico (     )
- todos                     (  X )

Endereço: Avenida Estados Unidos, no 988

Bairro: Cidade Jardim CEP: 13416-500 Município: Piracicaba Estado: São Paulo

Telefone: (0xx19) 434-5111      Fax:(0xx19) 434-5111 E-mail:cbh-pcj@merconet.com.br

Nome do Titular: Cláudio Antonio de Mauro - Presidente do Comitê

Assinatura do Titular:

Data: 30/03/2001



CAMPO 3 – CONTRIBUIÇÃO SOBRE AS AÇÕES
Inclusão:         sim

Eixo temático    Gestão de Recursos Naturais
(discrimine aqui um dos seis eixos temáticos definidos no documento “Agenda 21 Brasileira – Bases para Discussão”:Agricultura
Sustentável, Ciência e Tecnologia, Cidades Sustentáveis, Infra-Estrutura, Gestão dos Recursos Naturais, Redução das Desigualdades
Sociais).

Estratégia da qual se propõe ser incluída a ação
(Redija aqui a estratégia constante no capítulo 4 do documento “Agenda 21 Brasileira – Bases para Discussão” referente ao eixo temático
discriminado acima a qual sua entidade sugere seja incluída uma ação).

Ação proposta: (especificar no campo 5 a redação da nova ação proposta)

CAMPO 5 – REDAÇÃO SUGERIDA PARA AÇÃO
Ação a ser incluída:

promover a implantação de medidas de conservação de água, com vistas à contenção de
desperdícios e aumento da eficiência nos sistemas de abastecimento urbano, industrial, agro-
industrial e de irrigação, abrangendo:
a) redução de perdas d’água nos sistemas públicos de abastecimento;
b) a racionalização do uso d’água na irrigação;
c) a educação ambiental e comunicação social;
d) a racionalização no âmbito industrial;
e) a racionalização no âmbito doméstico.

x

1.3 - Recuperação, revitalização e conservação de bacias hidrográficas e de
seus recursos vivos

Evitar ou atenuar a degradação de bacias hidrográficas a partir do desenvolvimento
de atividades integradas de gestão sustentável dos recursos naturais. Prevê-se:
promover o planejamento integrado de intervenções; implementar o uso de
instrumentos econômicos para incentivar práticas adequadas e punir práticas
inadequadas; aprimorar o uso de instrumentos de regulamentação; favorecer a
mobilização social para o trato local da questão; implementar ações de fiscalização e
monitoramento; e desenvolver indicadores de avaliação de escassez de água.



CAMPO 3 – CONTRIBUIÇÃO SOBRE AS AÇÕES
Inclusão:         sim

Eixo temático    Gestão de Recursos Naturais
(discrimine aqui um dos seis eixos temáticos definidos no documento “Agenda 21 Brasileira – Bases para Discussão”:Agricultura
Sustentável, Ciência e Tecnologia, Cidades Sustentáveis, Infra-Estrutura, Gestão dos Recursos Naturais, Redução das Desigualdades
Sociais).

Estratégia da qual se propõe ser incluída a ação
(Redija aqui a estratégia constante no capítulo 4 do documento “Agenda 21 Brasileira – Bases para Discussão” referente ao eixo temático
discriminado acima a qual sua entidade sugere seja incluída uma ação).

Ação proposta: (especificar no campo 5 a redação da nova ação proposta)

CAMPO 5 – REDAÇÃO SUGERIDA PARA AÇÃO
Ação a ser incluída:

Tratar e eliminar as áreas de disposição de lixo urbano em áreas de proteção de mananciais
e ao longo dos recursos hídricos, minimizar a quantidade de carga poluente difusa das áreas
urbanas.

Melhorar os serviços municipais de coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos
domésticos e hospitalares por meio de soluções individualizadas ou integradas entre
municípios.

Tratar/recuperar as áreas de disposição inadequada de resíduos tóxicos industriais; implantar
aterros industriais em área econômica e ambientalmente adequadas (minimizar custos de
transporte); implantar central de tratamento de resíduos perigosos.

x

4.4 - Gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos

Promover a redução da poluição nos corpos d’água provocada pela disposição
inadequada de resíduos sólidos urbanos a partir do planejamento integrado de
intervenções; da adoção de instrumentos econômicos para incentivo às boas práticas
de gestão; da reutilização, reciclagem e redução dos resíduos sólidos; da punição às
práticas inadequadas de gestão dos resíduos sólidos; do desenvolvimento de critérios
para seleção de áreas de disposição de resíduos; e dos procedimentos específicos
para resíduos especiais e perigosos.



CAMPO 3 – CONTRIBUIÇÃO SOBRE AS AÇÕES
Inclusão:         sim

Eixo temático    Gestão de Recursos Naturais
(discrimine aqui um dos seis eixos temáticos definidos no documento “Agenda 21 Brasileira – Bases para Discussão: Agricultura
Sustentável, Ciência e Tecnologia, Cidades Sustentáveis, Infra-Estrutura, Gestão dos Recursos Naturais, Redução das Desigualdades
Sociais).

Estratégia da qual se propõe ser incluída a ação
(Redija aqui a estratégia constante no capítulo 4 do documento “Agenda 21 Brasileira – Bases para Discussão” referente ao eixo temático
discriminado acima a qual sua entidade sugere seja incluída uma ação).

Ação proposta: (especificar no campo 5 a redação da nova ação proposta)

CAMPO 5 – REDAÇÃO SUGERIDA PARA AÇÃO
Ação a ser incluída:

Ampliação do índice de atendimento por tratamento de esgotos nos sistemas urbanos;

Melhoria das condições ambientais e recuperação de cursos d’água e reservatórios para
atividades de lazer, recreação e piscicultura;

Elevar os índice de remoção de cargas poluidoras de esgotos industriais, de modo que todas
as indústrias tratem seus efluentes, com eficiência mínima de 80%.

x

4.5 - Controle de poluição dos esgotos urbanos

Promover a redução da poluição causada pelo lançamento de esgotos urbanos nos
corpos d’água, envolvendo as atividades como: implementar cobrança pelo uso da
água e pelo lançamento de efluentes; estudar e difundir tecnologias de baixo custo
para tratamento de esgotos; estudar tecnologias de reuso da água; impor
obrigatoriedade do tratamento de esgotos para certas categorias de cidades;
favorecer a mobilização social para o trato local da questão; adotar instrumentos
econômicos para incentivar boas práticas ou coibir as más práticas de saneamento.



CAMPO 3 – CONTRIBUIÇÃO SOBRE AS AÇÕES
Inclusão:         sim

Eixo temático    Gestão de Recursos Naturais
(discrimine aqui um dos seis eixos temáticos definidos no documento “Agenda 21 Brasileira – Bases para Discussão”:Agricultura
Sustentável, Ciência e Tecnologia, Cidades Sustentáveis, Infra-Estrutura, Gestão dos Recursos Naturais, Redução das Desigualdades
Sociais).

Estratégia da qual se propõe ser incluída a ação
(Redija aqui a estratégia constante no capítulo 4 do documento “Agenda 21 Brasileira – Bases para Discussão” referente ao eixo temático
discriminado acima a qual sua entidade sugere seja incluída uma ação).

Ação proposta: (especificar no campo 5 a redação da nova ação proposta)

CAMPO 5 – REDAÇÃO SUGERIDA PARA AÇÃO
Ação a ser incluída:

Realizar levantamentos que visem a:
a) estudos para renovação da rede hidrológica e de monitoramento da qualidade d’água

(superficial e subterrânea);
b) estudos de reenquadramento de corpos d’água;
c) zoneamento de vulnerabilidade e risco à poluição de aqüíferos;
d) zoneamento de áreas inundáveis;
e) estudos para elaboração de planos de macrodrenagem em áreas urbanas, inclusive em

definições de normas e padrões de projeto;
f) estudos de diagnóstico, de medidas preventivas e de tecnologia de controle de erosão;
g) estudos de recuperação de pequenas represas de abastecimento de água;
h) elaboração de diagnósticos das bacias hidrográficas, relatório de situação dos recursos

hídricos, e planos de bacias hidrográficas;
i) a implantação de sistemas de alerta e defesa civil diante da ocorrência de eventos

hidrológicos críticos.

x

4.7 - Proteção dos mananciais superficiais e subterrâneos

Dotar o país de uma política eficaz e sustentável na área de proteção dos mananciais
superficiais e subterrâneos usados para abastecimento público de água, promovendo
e difundindo uma ampla avaliação relativa às práticas/experiências na área;
implementando mecanismos compensatórios e punitivos; incentivando a criação e a
implementação de unidades de conservação; buscando responsabilizar usuários da
água por práticas de proteção; e favorecendo a proteção de áreas de recarga de
aqüíferos.





CAMPO 3 – CONTRIBUIÇÃO SOBRE AS AÇÕES
Inclusão:         sim

Eixo temático    Gestão de Recursos Naturais
(discrimine aqui um dos seis eixos temáticos definidos no documento “Agenda 21 Brasileira – Bases para Discussão”:Agricultura
Sustentável, Ciência e Tecnologia, Cidades Sustentáveis, Infra-Estrutura, Gestão dos Recursos Naturais, Redução das Desigualdades
Sociais).

Estratégia da qual se propõe ser incluída a ação
(Redija aqui a estratégia constante no capítulo 4 do documento “Agenda 21 Brasileira – Bases para Discussão” referente ao eixo temático
discriminado acima a qual sua entidade sugere seja incluída uma ação).

Ação proposta: (especificar no campo 5 a redação da nova ação proposta)

CAMPO 5 – REDAÇÃO SUGERIDA PARA AÇÃO
Ação a ser incluída:

Fomentar a aplicação dos conceitos de desenvolvimento sustentável aos recursos hídricos
das bacias hidrográficas, mediante conscientização pública e educação ambiental em todos
os níveis, em particular no ensino de primeiro e segundo ciclos;

Promover campanhas de divulgação pública dirigida aos políticos, dirigentes do setor público,
empresários, usuários das águas, agricultores, pescadores e profissionais liberais sobre a
importância de conservação, proteção e utilização racional dos recursos hídricos e
ambientais;

Desenvolver a capacitação dos professores do ensino básico, primeiro e segundo ciclos, para
inserir no currículo escolar o tema de educação ambiental, com ênfase para os recursos
hídricos, propiciando-lhes treinamento, material didático e recursos áudio-visuais;

Desenvolver projetos de educação ambiental com o apoio de organizações não
governamentais especializadas em defesa do meio ambiente e de direitos difusos.

x

5.4 - Promoção de campanhas de conscientização

Promover a conscientização pública sobre os temas da biodiversidade brasileira, da
gestão dos recursos naturais e do desenvolvimento sustentável. Implica o
desenvolvimento de política de disseminação de informações e conceitos e a utilização
de veículos de comunicação escritos, falados, televisionados e virtuais.



CAMPO 3 – CONTRIBUIÇÃO SOBRE AS AÇÕES

Reformulação   sim

Eixo Temático Gestão de Recursos Naturais

(discrimine aqui um dos seis eixos temáticos definidos no documento “Agenda 21 Brasileira – Bases para Discussão”:Agricultura
Sustentável, Ciência e Tecnologia, Cidades Sustentáveis, Infra-Estrutura, Gestão dos Recursos Naturais, Redução das Desigualdades
Sociais).

Estratégia da qual se propõe reformular uma ação:
(Redija aqui a estratégia constante no capítulo 4 do documento “Agenda 21 Brasileira – Bases para Discussão” referente ao eixo temático
discriminado acima a qual sua entidade sugere seja reformulada uma ação).

Ação a ser reformulada: (especificar no campo 5 a redação para a ação reformulada)

CAMPO 5 – REDAÇÃO SUGERIDA PARA AÇÃO
Ação reformulada:

4.8 - Conservação dos recursos hídricos visando ao aumento da disponibilidade de água

Desenvolver ação no âmbito de bacias hidrográficas e áreas de aqüíferos, envolvendo diferentes usos
da água, com o objetivo de prevenir a escassez de água nos mananciais ou, ao menos, atenuar os
efeitos de sua ocorrência nas distintas regiões do Brasil. São previstas as seguintes atividades:
implementar cobrança pelo uso da água (prevista na Lei 9.433); estudar tecnologias de reuso da
água; promover, se necessária, a criação de novas reservas de água; favorecer a mobilização social
para o trato local da questão; aperfeiçoar os critérios de formação de Comitês e Consórcios de
Bacias Hidrográficas e outorga de água; incentivar o uso mais eficiente das reservas existentes
(represas, açudes); desenvolver técnicas de previsão de ocorrência de situações de escassez de água.

x

4.8 - Conservação dos recursos hídricos visando ao aumento da disponibilidade de
água

Desenvolver ação no âmbito de bacias hidrográficas e áreas de aqüíferos, envolvendo
diferentes usos da água, com o objetivo de prevenir a escassez de água nos mananciais ou, ao
menos, atenuar os efeitos de sua ocorrência nas distintas regiões do Brasil. São previstas as
seguintes atividades: implementar cobrança pelo uso da água (prevista na Lei 9.433); estudar
tecnologias de reuso da água; promover, se necessária, a criação de novas reservas de água;
favorecer a mobilização social para o trato local da questão; aperfeiçoar os critérios de
formação de consórcios de bacias hidrográficas e outorga de água; incentivar o uso mais
eficiente das reservas existentes (represas, açudes); desenvolver técnicas de previsão de
ocorrência de situações de escassez de água.


