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RESUMO --- As Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba e Jaguari – Bacias PJ é uma região 
estratégica das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Bacias PCJ, pois é a 
uma das maiores produtoras de água do mundo responsável pelo abastecimento de 15 milhões de 
habitantes da Região Metropolitana de São Paulo e das Bacias PCJ. Devido a importância das 
Bacias PJ foi criado o Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba e Jaguari para atender 
essa região viabilizando a Implantação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos nas Bacias PJ, 
integrando o Sistema de Gestão de Recursos Hídricos nas Bacias PCJ. Nesse contexto, está sendo 
desenvolvido um Programa de Comunicação Social sobre a necessidade econômica, social e 
ambiental da utilização racional e proteção das águas para Implantação da Cobrança pelo Uso de 
Recursos Hídricos nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba e Jaguari. 

 
ABSTRACT --- The PJ Watershed (Piracicaba and Jaguari rivers) is a strategic part of the PCJ 
watershed (Piracicaba, Jundiaí and Capivari rivers), because it is one of the largest producers of 
water in the world, and it´s also responsible to supply water to 15 million inhabitants of 
Metropolitan Region of São Paulo and the PCJ Watershed. Understanding the relevence of PJ 
Watershed, it was created a Committee of Piracicaba and Jaguari rivers to assist the region 
implementing the Charge of the Water Use on the PJ Watershed, integrating the Management 
System in PCJ Watershed. In this context is being developed a Social Communication Program 
about the economic, social and environmental need on rational use and protection of water, to 
prepare the people about implementation of a Charge by the Use of Water Resources placed on PJ 
Watershed (Piracicaba and Jaguari rivers). 
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1 – INTRODUÇÃO 

As Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Bacias PCJ, englobando os 

rios Jaguari, Atibaia e Camanducaia, compreendem uma área de 15.303,67 km² e uma população de 

aproximadamente 5,2 milhões de habitantes, estando localizadas nos Estados de São Paulo e Minas 

Gerais. O trecho mineiro dessa bacia corresponde às áreas abrangidas pelas sub-bacias dos Rios 

Jaguari, Camanducaia e Atibaia, afluentes do Rio Piracicaba, constituindo em Minas Gerais uma 

Unidade de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos (UPRGRH PJ1) denominada 

Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba e Jaguari (Bacias PJ). 

A UPGRH PJ1 abarca os territórios dos municípios de Camanducaia, Extrema, Itapeva e 

Toledo, além de parte do território de Sapucaí-Mirim, totalizando uma área de 1.165,88 Km² e uma 

população de aproximadamente 60.398 habitantes, constituindo somente 7,4% da área total das 

Bacias PCJ e sua população representa apenas 1,2% da população total dessas. 

A importância da região é destacada em âmbito nacional quando consideramos que os cinco 

municípios pertencentes a estas bacias concentram as cabeceiras dos rios Jaguari e Atibaia, 

formadores do rio Piracicaba e também pela produção de água do Sistema Cantareira, que 

atualmente é considerado um dos maiores sistemas de abastecimento público do mundo e 

responsável pelo abastecimento de uma população de nove milhões de pessoas na Região 

Metropolitana de São Paulo e aproximadamente, cinco milhões de habitantes residentes nas Bacias 

PCJ, sendo que estas duas regiões são responsáveis por 22% do Produto Interno Bruto (PIB) 

Nacional. 

Como a área das Bacias PJ é de relevada importância para as Bacias PCJ, e por estarem 

implantados nessas Bacias, desde 1993 o Comitê PCJ Estadual – SP e desde 2003 o Comitê PCJ no 

domínio da União (Comitê PCJ Federal) permitiu a implantação da cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos em 2006 nos rios de domínio da União e em 2007 em rios de domínio do Estado de São 

Paulo, além da composição integrada e deliberações conjuntas desses Comitês, foi detectada a 

necessidade da criação de um Comitê que atendesse a porção mineira das Bacias PCJ, viabilizando 

a cobrança pelo uso dos recursos hídricos também no Estado de Minas Gerais das Bacias PJ. 

Após diversos entendimentos entre a Agência Nacional de Águas (ANA), o Instituto Mineiro 

de Gestão das Águas (IGAM) e a diretoria dos Comitês PCJ, as discussões foram finalizadas, uma 

vez que já ocorreram as devidas aprovações junto ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos do 

Estado de Minas Gerais pela possibilidade da criação do “Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios 

Piracicaba e Jaguari – Comitê PJ”, integrante dos Comitês PCJ. 

A viabilização do Comitê Piracicaba/Jaguari – MG permitiu a complementação do processo 

que consolidará as ações de um Comitê de Integração PCJ, envolvendo dois Estados (São Paulo e 
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Minas Gerais) e União. Além dos vários instrumentos da Gestão dos Recursos Hídricos, 

viabilizando, a cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na porção mineira das Bacias PCJ. 

A implantação da Cobrança pelo uso de Recursos Hídricos nas Bacias Hidrográficas dos Rios 

Piracicaba e Jaguari, prevista para se iniciar em 2009, está condicionada ao atendimento de alguns 

pré-requisitos legais previsto pelo art. 53, da Lei n.º 13.199/99: 

I - do desenvolvimento de programa de comunicação social sobre a necessidade econômica, 

social e ambiental da utilização racional e proteção das águas; 

II - da implantação do sistema integrado de outorga de direitos de uso dos recursos hídricos, 

devidamente compatibilizados com os sistemas de licenciamento ambiental; 

III - do cadastramento dos usuários das águas e da regularização dos direitos de uso; 

IV - de articulações do Estado com a União e com os Estados vizinhos, tendo em vista a 

implantação da cobrança pelo uso de recursos hídricos nas bacias hidrográficas de rios de 

domínio federal e a celebração de convênios de cooperação técnica; 

V - da proposição de critérios e normas para fixação de tarifas, definição de instrumentos 

técnicos e jurídicos indispensáveis à implantação da cobrança pelo uso da água. 

Para que ocorra o entendimento da sociedade sobre a cobrança pelo uso de recursos hídricos, 

são necessários os esclarecimentos da natureza e dos objetivos desse Instrumento de Gestão. Dessa 

forma, foi desenvolvido o Programa de Comunicação Social, objeto deste estudo, sobre a 

necessidade econômica, social e ambiental da utilização racional e proteção das águas, para 

Implantação da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos nas Bacias Hidrográficas dos Rios 

Piracicaba e Jaguari. 

 

2 – METODOLOGIA  

2.1 - Diretrizes para a implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas Bacias PJ 

Os objetivos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em território mineiro são semelhantes 

aos da legislação federal. De acordo com a Lei Estadual Mineira n.º 13.199/1999, a cobrança visa 

reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor, 

incentivar a racionalização do uso da água, obter recursos financeiros para o financiamento de 

programas e intervenções incluídos nos planos de recursos hídricos, incentivar o aproveitamento 

múltiplo dos recursos hídricos e o rateio dos custos das obras executadas para esse fim, promover a 

defesa contra eventos críticos, incentivar a melhoria do gerenciamento dos recursos hídricos nas 

respectivas bacias hidrográficas, promover a gestão descentralizada e integrada em relação aos 

demais recursos naturais, disciplinar a localização dos usuários, buscando a conservação dos 
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recursos hídricos e promover o desenvolvimento do transporte hidroviário e seu aproveitamento 

econômico. 

Estão sujeitos a Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos os usuários passíveis de outorga que 

utilizarem, consumirem ou poluírem os recursos hídricos sendo observados dentro outros aspectos 

as derivações, nas captações e nas extrações de água, o volume retirado e seu regime de variação, os 

lançamentos de esgotos domésticos e demais efluentes líquidos ou gasosos, o volume lançado e seu 

regime de variação e as características físico-químicas, biológicas e de toxicidade do efluente, a 

natureza e as características do aqüífero, a classe de uso preponderante em que esteja enquadrado o 

corpo de água no local do uso ou da derivação, a localização do usuário na bacia, as características e 

o porte da utilização, a disponibilidade e o grau de regularização da oferta hídrica local, a 

proporcionalidade da vazão outorgada e do uso consuntivo em relação à vazão outorgável e o 

princípio de tarifação progressiva em razão do consumo. 

Os procedimentos para o cálculo e a fixação dos valores a serem cobrados pelo uso da água 

foram aprovados pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais (CERH-MG). A 

cobrança pelo uso de recursos hídricos será implantada de forma gradativa e não recairá sobre os 

usos considerados insignificantes. 

Serão passiveis de cobrança no âmbito do Estado de Minas Gerais pertencentes às Bacias PCJ 

segundo a Deliberação Normativa nº. 09/2004, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - 

CERH-MG: 

a) Captações superficiais superiores a 1,0 L/s; 

b) Acumulações de água com volume superior a 5.000 m³ (cinco mil metros cúbicos); 

c) As captações subterrâneas, como, poços manuais, surgências e cisternas, com volume 

maior do que 10 m³/dia; 

d) Para todos os poços artesianos (tubulares) será exigida outorga. 

Nas Bacias PCJ foram acordados, para a Cobrança PCJ, os valores apresentados na Tabela 1, 

que valem tanto para a Cobrança Federal quanto para as Cobranças Estaduais Paulista e Mineira. 

 
                                        Tabela 1 – Valores unitários das Cobranças PCJ 

Tipos de Uso Unidades Valores 
Captação de água bruta superficial R$/m³ 0,01 
Captação de água bruta subterrânea  R$/m³ 0,0115 
Consumo de água bruta  R$/m³ 0,02 
Lançamento de carga orgânica (DBO5,20) R$/Kg 0,10 
Transposição de Bacia R$/m³ 0,015 

 
 

A forma, a periodicidade, o processo e as demais estipulações de caráter técnico e 

administrativo inerentes à cobrança pelos direitos de uso de recursos hídricos serão estabelecidos 
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em decreto do Poder Executivo, a partir de proposta do órgão central do Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos de Minas Gerais (SEGRH-MG), aprovada pelo CERH-MG. 

Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados, na 

bacia hidrográfica em que foram gerados e deverão ser utilizados no financiamento de estudos, 

programas, projetos e obras incluídos no Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica, 

no pagamento de despesas de monitoramento dos corpos de água e custeio dos órgãos e entidades 

integrantes do SEGRH-MG. 

O financiamento das ações e das atividades corresponderá a, pelo menos, dois terços da 

arrecadação total gerada na bacia hidrográfica sendo a aplicação nas despesas de custeio limitadas a 

7,5% do total arrecadado. Os valores arrecadados poderão ser aplicados a fundo perdido em 

projetos e obras que alterem a qualidade, a quantidade e o regime de vazão dos corpos d’água. 

 

2.2 – Execução do Programa de Comunicação Social 

Para a execução do Programa de Comunicação Social, o IGAM, órgão gestor de recursos 

hídricos do Estado de Minas Gerais, firmou Convênio de Cooperação Técnica e Financeira com o 

Consórcio PCJ, uma vez que esse já vem atuando desde o ano de 2005, como entidade delegatária 

das funções de Agência de Água das Bacias PCJ, tendo desenvolvido trabalhos desta natureza na 

região em foco. Além disso, a Deliberação Normativa 19 do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos de Minas Gerais – CERH-MG já prevê em art. 7º, § 4º, um estudo de viabilidade a ser 

realizado pelo IGAM acerca do contrato de gestão a ser firmado com essa entidade para 

atendimento das Bacias PJ. 

O Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) ficará responsável pelo repasse de recursos 

financeiros ao Consórcio PCJ, para desenvolvimento das metas elencadas no Plano de Trabalho do 

Convênio. 

O Programa de Comunicação Social para Implantação da Cobrança pelo Uso de Recursos 

Hídricos nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba e Jaguari objetiva, por um lado, divulgar, 

sensibilizar e conscientizar a população da bacia para a utilização racional e proteção das águas 

informando-a sobre a importância social, econômica e ambiental dos recursos hídricos enquanto um 

bem público utilizado para o abastecimento, o saneamento e a recreação; enquanto recurso natural 

utilizado na geração de energia, na produção industrial, na produção agropecuária, no 

processamento mineral, nas atividades turísticas e de lazer etc, e enquanto meio ecológico 

fundamental para a manutenção do equilíbrio do ecossistema da Bacia. 

Por outro lado, o Programa objetiva mobilizar os atores sociais estratégicos e, principalmente, 

os usuários de recursos hídricos outorgados das Bacias PJ, informando-os sobre a natureza, os 
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objetivos e o processo de implantação da Cobrança assim como sobre os estudos de metodologia 

relativos aos impactos desse instrumento de gestão sobre os usuários de água das Bacias PCJ. 

Dessa forma, os públicos-alvo a serem alcançados são dois: 

a) o público mais amplo formado pela população das Bacias PJ, ou seja, aproximadamente 

60.398 habitantes, a qual deverá ser informada da necessidade econômica, social e 

ambiental da utilização racional e proteção das águas e; 

b) o público mais específico, formado pelos atores sociais estratégicos das Bacias dos Rios 

Piracicaba e Jaguari e, especialmente, pelos usuários de recursos hídricos outorgados nas 

Bacias PJ, os quais deverão ser informados do processo de implantação da Cobrança 

pelo Uso de Recursos Hídricos assim como dos estudos de metodologia relativos aos 

impactos desse instrumento de gestão sobre os usuários de água das Bacias PCJ. 

 

3 – RESULTADOS 

3.1 – Atividades do Plano de Trabalho do Programa de Comunicação Social  

3.1.1. Criação, produção e veiculação das peças de comunicação nas Bacias PJ: 

Marca: identidade visual e slogan do Programa de Comunicação Social para Implantação 

da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba e 

Jaguari, que define o mote da campanha, que tem como objetivo atingir os usuários pagadores 

da referida cobrança. 

Spot de rádio: versa sobre a necessidade econômica, social e ambiental da utilização 

racional e proteção das águas e será veiculado nas rádios das cidades das Bacias PJ para 

sensibilizar os usuários e a sociedade como um todo. 

Material promocional e de divulgação (camisas, banner, cartilha, cartaz e folder): ilustram 

a necessidade econômica, social e ambiental da utilização racional e proteção das águas e do 

processo de implantação da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na Bacia. Sobretudo, a 

cartilha e o folder servem para apresentar a metodologia utilizada e o objetivo a ser alcançado 

com a implantação da cobrança.  

Material didático (vídeo) e Banco de Imagens (fotos): O vídeo didático será 

disponibilizado nas escolas como forma de sensibilizar e despertar o senso crítico dos 

educadores e demais entidades interessadas. Assim, as cópias em DVD serão distribuídas para 

os devidos agentes multiplicadores. O Banco de Imagens será produzido para identificar as 

cidades, os rios, mananciais, áreas de proteção e outros locais pertinentes durante o processo de 

criação das referidas peças e da implantação da cobrança. 

3.1.2. Identificação e Formação de Agentes Multiplicadores nas Bacias PJ:     
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Para o entendimento da população sobre a implantação da cobrança, é de extrema importância 

a participação de todos e o acesso global à informação, assim será realizado cadastramento de um 

banco de dados dos órgãos estaduais e municipais, entidades representativas dos usuários de água 

(companhias de saneamento, companhias de geração de energia, siderurgia, mineração, indústria, 

comércio e reflorestamento, cooperativas, associações, sindicato de produtores rurais, irrigantes, 

lazer, recreação) e da sociedade civil organizada (associações comunitárias, sindicatos de 

trabalhadores rurais, instituições de ensino, associações técnicas, associações culturais e entidades 

ambientalistas) legalmente constituídas com atuações relacionadas aos recursos hídricos e que 

tenham representação em qualquer um dos municípios localizados nas Bacias PJ, além dos usuários 

outorgados pelo IGAM, constando o nome da entidade ou do usuário, categoria, nome do 

representante responsável, endereço postal e eletrônico e o telefone de contato, será criado com a 

finalidade de interagir com os usuários pagadores e agentes multiplicadores. 

Foi programada a realização de cinco oficinas nos municípios das Bacias Hidrográficas dos 

Rios Piracicaba e Jaguari com os seus atores sociais estratégicos, constantes do banco de dados, 

para capacitá-los enquanto agentes multiplicadores do Programa de Comunicação Social para 

Implantação da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos nas Bacias Hidrográficas dos Rios 

Piracicaba e Jaguari, assim como para distribuição do material promocional (camisas) e de 

divulgação (cartazes, folders e cartilhas). 

 

3.1.3. Divulgação e Realização das Consultas Públicas nas Bacias PJ:  

Nas consultas públicas, agendadas, serão apresentados estudos de metodologia relativos aos 

impactos desse instrumento de gestão sobre os principais usos de água das Bacias PCJ assim como 

para informar a população das Bacias PJ sobre a natureza, os objetivos e sobre o processo de 

implantação desse instrumento de gestão nas Bacias PJ. Essa ação inclui a locação de espaço físico 

adequado e ornamentado nos municípios selecionados para ocorrer a consulta e apoio logístico para 

sua realização através do convite, credenciamento e recepção dos participantes; prestação dos 

serviços de sonorização, de projeção, organização dos debates, documentação dos eventos. 

Para a população em geral serão veiculados anúncios e matérias em jornais da região dos 

municípios das Bacias do PJ, e em outdoors, com informações pertinentes destes municípios sobre a 

realização das consultas públicas acerca dos estudos de metodologia relativos aos impactos desse 

instrumento de gestão sobre os usuários de água das Bacias PCJ. 

Todos os produtos e ações desse Convênio, incluindo seus formatos, conteúdos e cronograma 

de veiculação, deverão ser submetidos previamente à Comissão Técnica de Acompanhamento do 

presente Convênio e à Câmara Técnica de Educação Ambiental (CT- EA) dos Comitês das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Comitês PCJ. 
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Nos relatórios de execução deverão ser apresentados inventário e descrição dos produtos e 

ações de comunicação realizada, tipo de veiculação utilizada para cada peça, data e/ou horário da 

veiculação, espaço e/ou tempo alocados, abrangência geográfica e o clipping consolidado do 

período com as notícias veiculadas sobre o Programa na imprensa.  

Além das atividades relacionadas acima, Consórcio PCJ/Agência PCJ deverá relatar a 

prospecção por sua parte de mídias alternativas, independentes e espontâneas durante a vigência do 

Programa de Comunicação Social. 

A Comissão Técnica de Acompanhamento e a CT-EA/Comitês PCJ, vem se reunindo 

periodicamente, discutindo e analisando os produtos e ações do Convênio. 

 

5 – CONCLUSÕES 

O Programa de Comunicação Social pretende informar aos usuários e aos cidadãos de forma 

geral o que representa a implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas Bacias PCJ e 

essencialmente nas Bacias PJ.  

O referido programa atingirá suas metas, sobretudo, pelas experiências bem sucedidas de 

implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos no âmbito Federal e Estadual Paulista nas 

Bacias PCJ.  

Vale ressaltar que os recursos arrecadados com as cobranças nas Bacias PCJ (PCJ e PJ) serão 

determinantes para ampliar e efetivamente executar programas e projetos de tratamento de esgoto e 

outras ações voltadas para assegurar a sustentabilidade das águas em uma região estratégica para o 

futuro do Brasil. 

Os resultados alcançados na implantação do Sistema de Gestão nas Bacias PCJ devem-se à 

característica integrada das atuações, respeitado o amadurecimento dos atores envolvidos e das 

ações realizadas por estes, referentes aos rios de domínio da União e do domínio dos Estados de São 

Paulo e de Minas Gerais. A continuidade dessa atuação harmônica e integrada dependerá o futuro 

dessa experiência bem sucedida. Para isso, torna-se indispensável à manutenção das reuniões e 

diálogos das autoridades e comunidade participantes no processo de gestão dos Comitês PCJ. 
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