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A PARTICIPAÇÃO DOS COMITÊS PCJ NO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS COM SIGNIFICATIVO IMPA CTO 

NOS RECURSOS HÍDRICOS 

André Luiz Sanchez Navarro1, Luiz Roberto Moretti2, Maria Luísa Bonazzi Palmieri3 

RESUMO --- Este trabalho tem por objetivo descrever o processo participativo de análise e 
manifestação dos Comitês PCJ sobre empreendimentos com significativo impacto nos recursos 
hídricos, bem como as perspectivas de aprimoramento desse processo e a avaliação do grau de 
incorporação das sugestões dos colegiados nas licenças ambientais emitidas nas Bacias dos Rios 
Piracicaba. Capivari e Jundiaí. Foram analisados os pareceres técnicos dos Comitês PCJ e as 
licenças prévias emitidas de setembro de 1996 a abril de 2011. Nesse período, foram realizadas 
manifestações sobre 37 empreendimentos, sendo dezoito solicitações de complementação, três 
manifestações desfavoráveis e vinte manifestações favoráveis. Em relação a estas últimas, em 
dezessete delas foram sugeridos condicionantes para etapas posteriores do licenciamento ambiental. 
Considerando as sugestões dos Comitês PCJ e os condicionantes que constam nas licenças prévias 
dos empreendimentos, constatou-se que as manifestações desses colegiados têm sido consideradas 
no processo de licenciamento ambiental do Estado de São Paulo. Observou-se, ainda, diversas 
iniciativas dos  mesmos para o aprimoramento deste processo de análise e manifestação. Assim, 
conclui-se que os Comitês PCJ têm contribuído significativamente no licenciamento ambiental, 
propondo medidas relativas à viabilidade e sustentabilidade dos empreendimentos em relação aos 
recursos hídricos. 

ABSTRACT --This paper aims to describe the participatory process of analysis and demonstration 
of PCJ Committees on developments with significant impact on hydric resources, as well as the 
prospects for improvement of this process and evaluating the degree of incorporation of the 
suggestions in the collegiate licenses issued in the basins of the Piracicaba, the Capivari and the 
Jundiaí. It was analyzed the technical advice of the Committees PCJ and preliminary licences issued 
from September 1996 to April 2011. During this period, there were demonstrations on 37 projects, 
with eighteen requests for complementation, three unfavourable and twenty favourable 
manifestations. Regarding the latter, in seventeen of them were suggested conditions for later stages 
of environmental licensing. Considering the suggestions of the PCJ Committees and conditions 
contained in the preliminary licenses of developments, it was found that the manifestations of these 
boards have been considered in the licensing process of the State of São Paulo. There are also 
several of these initiatives for improving this process of analysis and demonstration. Thus, we 
conclude that the PCJ Committee have contributed significantly in the environmental licensing, 
proposing measures for the viability and sustainability of new developments in relation to hydric 
resources. 
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1.  INTRODUÇÃO  

Dentre as diretrizes gerais de ação da Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 

1997) consta a necessidade de integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. 

Imbuída de preocupação similar, a Política Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo (SÃO 

PAULO, 1991), contempla o princípio da compatibilização entre o gerenciamento dos recursos 

hídricos e o desenvolvimento regional, bem como a proteção do meio ambiente. 

Tais disposições constantes em políticas públicas traduzem a necessidade de articulação entre 

a gestão de recursos hídricos e a gestão ambiental, uma vez que a água, embora possa ser entendida 

isoladamente como recurso econômico a ser gerido e como recurso natural a ser protegido, deve ser 

gerenciada atendendo, simultaneamente, a esses dois fins.  

O presente trabalho busca contribuir com essa temática por meio da análise da experiência 

dos Comitês PCJ, órgãos colegiados criados no âmbito das políticas nacional, paulista e mineira de 

recursos hídricos, relativa à sua participação no licenciamento ambiental – instrumento instituído 

pela Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1981) de empreendimentos que pretendem se 

instalar em seu território de atuação. 

A denominação Comitês PCJ denota a integração administrativa e operacional, efetivada por 

meio da Deliberação Conjunta do CBH-PCJ/PJ FEDERAL/CBH-PJ de 27/06/2008, dos três 

comitês de bacia hidrográfica existentes no território das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí: CBH-PCJ - Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí, instalado em 1993, nos termos da lei paulista n.º 7663/91; PCJ-FEDERAL - Comitê das 

Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, instalado em 2003, nos termos da Lei 

Federal n.º 9433/97; e CBH-PJ - Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba e Jaguari, 

instalado em 2008, nos termos da Lei Mineira n.º 13.199, de 29 de janeiro de 1999 (MINAS 

GERAIS, 1999).  

Durante a década de 70 e início da de 80, as Bacias PCJ tiveram um elevado crescimento 

econômico, da ordem de 4% ao ano (CBH-PCJ, 1996). Ainda neste período, é construído e tem sua 

operação iniciada o Sistema Cantareira, complexa estrutura de armazenamento e adução de água 

que tem capacidade para reverter para a bacia do Alto Tietê, 31 m3/s, provenientes das cabeceiras 

do Rio Piracicaba com a finalidade de abastecer cerca de nove milhões de pessoas na Região 

Metropolitana de São Paulo (ISA, 2010). 

 Esta realidade resultou em elevados prejuízos em termos de quantidade e qualidade de água, 

que fundamentaram, em 1988, a promulgação do Decreto Estadual n.º 28.489, que classificou a 

bacia como crítica e modelo para fins de gestão de recursos hídricos (SÃO PAULO, 1988). 
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Concomitantemente, a poluição e a escassez hídrica motivaram a mobilização da sociedade, 

resultando na constituição de um consórcio intermunicipal, o Consórcio PCJ, em 1989 (CBH-PCJ, 

1996).  

A lei da política paulista de recursos hídricos surgiu nesse período, reforçando essas 

discussões e já criando o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(CBH-PCJ), em razão dos conhecimentos técnicos e da mobilização social existentes. O CBH-PCJ 

foi efetivamente instalado em 18/11/1993, após um período de bastante movimentação em torno do 

envolvimento dos diversos agentes e instituições que se tornariam os participantes do colegiado.   

A sinergia entre mobilização social e a organização institucional contribuíram sobremaneira 

para o início, em 1996, das manifestações do CBH-PCJ sobre os empreendimentos que pretendiam 

se instalar nas Bacias PCJ, uma vez que qualquer empreendimento que implicasse aumento na 

demanda, a título de captação e/ou lançamento, impulsionava o debate.  

Nesse contexto, o presente trabalho busca caracterizar e avaliar esse histórico de análises e 

manifestações sobre empreendimentos, realizadas desde 1996 até os dias atuais, com base em 

estudos ambientais apresentados no âmbito do processo de licenciamento (notadamente Estudos de 

Impacto Ambientais e seus respectivos relatórios – EIA/RIMAs).   

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Descrever e avaliar os resultados do processo participativo de análise e manifestação dos 

Comitês PCJ sobre empreendimentos com significativo impacto ambiental propostos para serem 

implantados nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Bacias PCJ. 

2.2. Objetivos específicos 

• Descrever o processo participativo de análise e manifestação dos Comitês PCJ sobre os 

empreendimentos; 

• Avaliar e discutir o grau de incorporação de sugestões dos Comitês PCJ no licenciamento 

ambiental do Estado de São Paulo; 

• Apresentar as perspectivas de aprimoramento do processo de análise e manifestação dos 

Comitês PCJ. 
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3. METODOLOGIA 

 O presente trabalho pode ser caracterizado como pesquisa documental. Nesse tipo de 

pesquisa, os documentos são utilizados como principais fontes de informações e o pesquisador 

segue determinadas etapas e procedimentos, organiza informações a serem categorizadas, e 

posteriormente analisadas, bem como elabora sínteses a partir desses materiais (SILVA et. al.2009).  

Os documentos utilizados foram, principalmente, os pareceres técnicos elaborados pelo GT-

Empreendimentos, devidamente apreciados pelos plenários dos Comitês PCJ, e as licenças prévias 

dos empreendimentos. Os pareceres estão disponíveis no site dos Comitês PCJ 

(www.comitepcj.sp.gov.br) e as licenças prévias foram solicitadas à CETESB por meio de ofício.  

A partir da consulta aos pareceres técnicos, foi elaborado o histórico do processo participativo 

de análise e manifestação dos Comitês PCJ sobre os empreendimentos e realizada análise 

comparativa entre as sugestões constantes nos pareceres e as exigências contidas nas licenças 

prévias. As sugestões foram então classificadas quanto ao seu grau de incorporação nas licenças nas 

seguintes categorias: “incorporadas”, “parcialmente incorporadas”, “incorporadas com 

modificações” e “não incorporadas”.  

Essa classificação foi realizada tendo como unidade de análise os itens dos pareceres técnicos 

emitidos pelo colegiado. As sugestões contempladas na íntegra (com o texto idêntico ao do parecer 

ou diferente, mas com o mesmo conteúdo) foram classificadas como “plenamente incorporadas”; 

aquelas cujo conteúdo sofreu alguma alteração foram classificadas como “incorporadas com 

modificações”; as que não sofreram alterações de conteúdo, mas não foram contempladas na íntegra 

entraram na categoria de “parcialmente incorporadas”; e quando nenhuma das sugestões constantes 

no item foi incorporada na licença, foram classificadas como “não incorporadas”. 

 Calcularam-se as frequências relativas a cada categoria, utilizando-se como unidade 

funcional para esta quantificação os itens dos pareceres técnicos.  

Além da categorização quanto ao grau de incorporação nas licenças, as sugestões também 

foram classificadas em função dos assuntos abordados: “gerenciamento de riscos/emergência”, 

“cargas difusas”, “medidas/estudos relacionados à disponibilidade de água”, “monitoramento 

quantitativo e qualitativo da água”, “esgotamento sanitário e abastecimento de água”, “resíduos 

sólidos”, “drenagem pluvial”, “investimentos em unidades de conservação”, “investimentos em 

recursos hídricos e meio ambiente”, “controle de vetores de doenças”, “proteção e recuperação de 

APPs”, “educação ambiental” e “outras” (no caso da sugestão abordar temas não constantes nas 

categorias anteriores). Cabe esclarecer que as categorias referentes aos assuntos abordados não são 

mutuamente excludentes, ou seja, uma mesma sugestão pode tratar de assuntos referentes a mais de 
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uma categoria. Assim, foram apresentados os números de sugestões referentes a cada assunto e 

também sua classificação quanto ao grau de incorporação na licença.  

Especificamente em relação ao item “4.5”, utilizou-se, para a estruturação das informações 

apresentadas, a técnica da observação assistemática, realizada por meio da presença dos autores às 

reuniões do GT-Empreendimentos. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Como resultados da análise documental, são apresentados: os fatos que contribuíram para o 

desenvolvimento de uma metodologia participativa de análise e manifestação sobre os 

empreendimentos nas Bacias PCJ; o papel do CBH-PCJ na institucionalização desta atividade no 

Estado de São Paulo; e os procedimentos atuais de análise e manifestação sobre empreendimentos. 

 A partir dessas informações, é realizada uma análise comparativa entre as sugestões 

presentes nos pareceres técnicos do GT-Empreendimentos e as exigências (condicionantes) 

constantes nas licenças prévias dos empreendimentos analisados, com a finalidade de demonstrar, 

quantitativamente, a contribuição do comitê nos processos de licenciamento.  

Por fim, são apontadas tanto experiências em curso no âmbito do GT-Empreendimentos 

quanto perspectivas de atividades futuras, orientadas para o aperfeiçoamento do processo 

participativo de análise e manifestação dos Comitês PCJ em relação aos empreendimentos. 

4.1. Histórico do desenvolvimento da metodologia participativa para análise e manifestação 

dos Comitês PCJ no âmbito do processo de licenciamento ambiental de empreendimentos com 

significativo impacto nos recursos hídricos.  

As avaliações sobre empreendimentos no CBH PCJ começaram em 1994, quando o 

Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE solicitou manifestação sobre a outorga de 

captação dos municípios de Jundiaí, no rio Atibaia, e de Indaiatuba, no rio Piraí. Entretanto, este 

fato não foi considerado, no presente estudo, como marco inicial do processo porque a análise não 

se baseou em estudos ambientais apresentados pelo empreendedor no âmbito do licenciamento. 

Os primeiros pareceres técnicos4 dos Comitês PCJ, elaborados com base na análise de estudos 

ambientais - Relatório Ambiental Preliminar (RAP) e EIA/RIMAs - foram referentes aos 

empreendimentos “Aproveitamento Múltiplo de Santa Maria da Serra” e “Termelétrica Planalto 

Paulista - TPP”, sendo que o primeiro parecer data de 1996. A manifestação foi motivada pela 

solicitação dos próprios empreendedores (Companhia Energética do Estado de São Paulo e 

                                                           
4 Todos os pareceres técnicos relativos aos empreendimentos analisados pelos Comitês PCJ e as deliberações deste colegiado 
encontram-se disponíveis no seguinte site: www.comitepcj.sp.gov.br. 
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Companhia Termelétrica do Planalto Paulista), os quais fizeram a apresentação sobre os 

empreendimentos ao CBH. O processo de elaboração dos pareceres envolveu diversos Grupos e 

Câmaras Técnicas do colegiado: GTs e CTs: Grupo Técnico de Planejamento (GT-PL), Câmara 

Técnica de Conservação e Proteção de Recursos Naturais (CT-RN), Câmara Técnica de Outorgas e 

Licenças (CT-OL), Câmara Técnica de Saneamento Ambiental (CT-SA) e Grupo Técnico de 

Monitoramento Hidrológico (GT-MH).    

É importante ressaltar que na deliberação que apresenta o parecer referente à “Termelétrica 

Planalto Paulista”, consta que o mesmo estava “(...) aprovado, para encaminhamento à CESP e para 

subsidiar futuras decisões de órgãos licenciadores, no âmbito dos governos estadual e federal (...)”. 

Um outro fato importante para o desenvolvimento da articulação institucional que se firmou 

alguns anos mais tarde trata-se de um ofício encaminhado pelo então Presidente do CBH-PCJ ao 

Presidente do Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA (colegiado que aprecia os 

EIA/RIMAs em âmbito estadual) datado de novembro de 1999, quando já se havia iniciado as 

discussões sobre a TPP. Neste ofício, o CBH-PCJ solicitava que fosse ouvido em relação a 

empreendimentos que envolvam questões regionais, afetem os recursos hídricos das Bacias PCJ ou 

que sejam motivos de conflitos pelo uso das águas. 

Ainda em relação à implantação da TTP e imbuído do mesmo objetivo de fomentar a gestão 

integrada, descentralizada e participativa, presente no ofício supracitado, foi encaminhado, ao 

CONSEMA, o Ofício CBH-PCJ n.º 028/00, informando que o empreendedor havia encaminhado os 

estudos ambientais para a análise e manifestação do CBH-PCJ e que esta análise estava em curso no 

âmbito das Câmaras Técnicas e do GT-PL (Grupo Técnico de Planejamento). 

O parecer técnico seguinte, deliberado como “Relatório da Avaliação da Proposta de 

Implantação da UGE Carioba II”, em novembro de 2001, já resulta de solicitação do DAIA, então 

órgão da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA) responsável pelo 

licenciamento ambiental5 de empreendimentos sujeitos a EIA e RAP. Por meio de ofício, o DAIA 

informou ao comitê que estava analisando o EIA/RIMA do empreendimento e solicitou a 

manifestação do CBH-PCJ sobre a implantação deste empreendimento, com a finalidade de colher 

subsídios para sua análise. 

A análise seguinte teve por objeto o RAP relativo à “Ampliação da Companhia Antarctica 

Paulista - Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos (IBBC), unidade industrial de Jaguariúna”.  A 

                                                           
5 No estado de São Paulo (Lei n.º 997/76, Decretos n.º 8.468/76 e n.º 47.397/02), o Licenciamento Ambiental divide-se em três 
etapas: licenciamento prévio, de instalação e operação, os quais, respectivamente, são atestados pelo órgão ambiental pela emissão 
das Licenças Prévia (LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO). Em termos gerais: a LP atesta a viabilidade de implantação; a LI a 
existência, no projeto, de mecanismos de controle de poluição adequados; e a LO o cumprimento às exigências estruturais e não 
estruturais efetuadas nas etapas anteriores.    
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análise do estudo também foi realizada com a participação de diversos GTs e CTs e resultou na 

elaboração de um parecer técnico, deliberado em março de 2001, sugerindo ao DAIA a 

complementação do RAP, em relação a questões específicas, e seu posterior envio à apreciação do 

CBH-PCJ para nova manifestação. 

Em resposta a este parecer, a empresa AmBev, nova denominação da Companhia Antarctica 

Paulista, protocolou junto ao DAIA “Relatório Complementar ao RAP”, que em agosto de 2001 foi 

enviado por este órgão ao CBH para nova manifestação. Este novo documento foi então 

encaminhado, para análise e parecer, a diversas CTs, sendo, posteriormente, apreciado pelo GT-PL, 

que elaborou um parecer técnico aprovando o pleito da AmBev, desde que fossem atendidas 

algumas condições elencadas no mesmo. Este parecer foi, então, discutido no Plenário do CBH e, 

após alterações, encaminhado em setembro de 2002, na forma da Deliberação CBH-PCJ n.º 124/02, 

ao DAIA, à direção da AmBev e à Prefeitura de Jaguariúna. 

Assim, observa-se que as análises dos estudos de Avaliação de Impacto Ambiental dos 

empreendimentos eram realizadas com a participação de diversos GTs e CTs dos Comitês PCJ, sem 

uma estrutura definida e um procedimento sistematizado para essa análise. Um outro aspecto a ser 

destacado é que tais análises tratavam de todos os aspectos do EIA/RIMA, não só de recursos 

hídricos.   

4.2. Regulamentação do processo participativo de análise e manifestação sobre 

empreendimentos nos Comitês PCJ e no Estado de São Paulo 

Em novembro de 2004, por meio da Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 014/04, o 

comitê organizou a metodologia de manifestação e análise de empreendimentos, propondo 

diretrizes para a formalização de cooperação a ser celebrada entre o DAIA e os Comitês PCJ.  

Constava, dentre suas diretrizes, que o DAIA encaminharia para análise e manifestação dos 

Comitês PCJ, os empreendimentos que pretendessem se instalar nas Bacias PCJ, sujeitos a 

EIA/RIMA, capazes de causar interferências significativas diretas ou indiretas, especificamente em 

recursos hídricos, devido às atribuições do colegiado. 

Vale ressaltar que houve discussão sobre tais diretrizes no âmbito da Câmara Técnica de 

Planejamento (CT-PL), nova denominação dada ao GT-PL, contando com a participação de 

representantes do DAIA.  

A deliberação criou, ainda, dois importantes elementos de gestão. Um deles consiste em um 

espaço institucional específico para a discussão dessa demanda, no âmbito da CT-PL, com a 

finalidade de coordenar e consolidar a análise dos empreendimentos. Ainda, dispõe que este grupo 
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de trabalho será constituído pelos coordenadores das Câmaras Técnicas6 dos Comitês PCJ e 

coordenado pelo coordenador da CT-PL, que é também o Secretário Executivo dos Comitês PCJ. 

O outro instrumento consiste de um fluxo de análise de empreendimentos, observado na 

Figura 1, que objetiva estabelecer uma sistemática para a análise dos empreendimentos enviados 

pelo DAIA, a fim de organizar a manifestação dos Comitês PCJ. 

 

Figura 1 - Fluxo de análise de empreendimentos pelos Comitês PCJ, presente na Deliberação 
Conjunta dos Comitês PCJ nº 014/04. 

Quanto à Figura 1, os números 1 e 8 tratam, respectivamente, do protocolo, na Secretaria 

Executiva, de ofício do DAIA solicitando manifestação dos Comitês PCJ sobre o empreendimento, 

e do envio de Deliberação, publicada em Diário Oficial, com a manifestação dos Comitês PCJ sobre 

a implantação do empreendimento. Os números de 2 a 7 são relativos a trâmites internos no comitê: 

verificação do enquadramento da solicitação do DAIA com os termos da cooperação e 

encaminhamento da questão ao GT-Empreendimentos (2); envio do assunto para as Câmaras 

Técnicas emitirem parecer (3 e 4); encaminhamento do relatório do GT- Empreendimentos à CT-

PL, para modificações e conclusão do mesmo (5); análise do relatório do GT-Empreendimentos, 

conclusão deste e encaminhamento para a manifestação dos Plenários (6); e, análise e emissão de 

Deliberação pelos Plenários sobre o assunto específico. 

 De acordo com este formato, o GT-Empreendimentos pode solicitar ao empreendedor ou ao 

DAIA, caso julgue necessário, esclarecimentos adicionais sobre o empreendimento. Caso essas 

informações não sejam consideradas suficientes, devolve ao mesmo para complementações. Se as 

                                                           
6 Os Comitês PCJ atualmente possuem as seguintes Câmaras Técnicas: Águas Subterrâneas (CT-AS); Educação Ambiental (CT-EA); 
Integração e Difusão de Pesquisas e Tecnologias (CT-ID); Uso e Conservação da Água na Indústria (CT-IND); Monitoramento 
Hidrológico (CT-MH); Outorgas e Licenças (CT-OL); Planejamento (CT-PL); Conservação e Proteção de Recursos Naturais (CT-
RN); Uso e Conservação da Água no Meio Rural (CT-Rural); Saúde Ambiental (CT-SAM); Saneamento (CT-SA).      
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informações forem consideradas suficientes, encaminha o assunto para as Câmaras Técnicas que 

julgar pertinentes, para análise e manifestação, com suas considerações iniciais, estipulando prazos.  

Em relação ao tempo de análise, há a definição de um prazo máximo para a manifestação do 

comitê em função da data da solicitação do DAIA: 6 meses para EIA/RIMAs e 3 meses para RAPs.  

Constata-se, ao se comparar o andamento das análises anteriores com as disposições presentes 

na Deliberação n.º 014/04, que o fluxo de análise por ela apresentado e a criação do GT-

Empreendimentos representam claramente a institucionalização e o aprimoramento das experiências 

vivenciadas nos processos de manifestação anteriores. 

A análise da “Duplicação da Rodovia Marechal Rondon (SP-300)”, cuja solicitação pelo 

DAIA de manifestação data de setembro de 2004, foi realizada no início de 2005 já com a 

configuração instituída pela Deliberação n.º 014/04. Assim, em fevereiro de 2005 foi emitido o 

primeiro parecer técnico elaborado no âmbito do GT-Empreendimentos.  

Essa metodologia de análise esteve em vigor até maio de 2009, quando foi cancelada pela 

Deliberação dos Comitês PCJ n.º 035/09 devido à necessidade de adequação a disposições 

supervenientes resultantes da publicação da Resolução SMA n.º 54, de 30 de julho de 2008 (SÃO 

PAULO, 2008b) e da Deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) n.º 87, de 28 

de outubro de 2008 (SÃO PAULO, 2008a). 

A resolução supracitada estabelece procedimentos para o DAIA receber sugestões técnicas 

dos Comitês de Bacia para análise de Estudos de Impacto Ambiental – EIA e respectivos Relatórios 

de Impacto Ambiental – RIMA. Trata-se da institucionalização, por meio de resolução da Secretaria 

do Meio Ambiente, do processo de manifestação sobre novos empreendimentos que estava sendo 

desenvolvido nos Comitês PCJ, proporcionando, a todos os CBHs do Estado, a possibilidade de 

contribuírem no licenciamento ambiental. A deliberação do CRH, de outubro de 2008, é emitida em 

decorrência daquela resolução, estabelecendo diretrizes para os Comitês de Bacias Hidrográficas se 

manifestarem a respeito dos EIA/RIMAs encaminhados pelo órgão licenciador. 

Algumas das modificações na metodologia de análise promovidas pela Deliberação Comitês 

PCJ n.º 035/09 (Figura 2) devem-se à necessidade de realizar a manifestação em menor tempo, uma 

vez que a Resolução SMA determina o prazo máximo de sessenta dias para o envio da mesma ao 

DAIA. Se ultrapassado esse prazo, as sugestões serão contempladas na fase seguinte do 

licenciamento (licença de instalação). Com o objetivo de cumprir tal prazo, uma das modificações 

foi a de que o parecer técnico aprovado pela CT-PL não precisa ser apreciado anteriormente pelos 

Plenários dos Comitês PCJ para envio ao DAIA, podendo ser referendado na próxima reunião após 

seu envio pela Secretaria Executiva (Figura 2: 5e, 6 e 2b). 
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Figura 2 - Fluxo de análise de empreendimentos pelos Comitês PCJ (adaptado da Deliberação 
Conjunta dos Comitês PCJ nº 035/09). 

 
Outras alterações em relação à Deliberação n.º 014/04 apresentam caráter de aprimoramento 

metodológico. São elas: a) obrigatoriedade de convidar o empreendedor para apresentação do 

empreendimento aos membros do GT, a fim de facilitar o esclarecimento de dúvidas em relação ao 

EIA/RIMA (item 3 da Figura 3); b) a solicitação de esclarecimentos e complementação de 

informações deve ser realizada ao órgão licenciador7, e não mais dirigida diretamente ao 

empreendedor, a fim de que sejam formalizados todos os passos do processo (item 3a da Figura 3); 

c) o parecer conclusivo poderá conter condicionantes a serem contempladas em etapas posteriores 

do licenciamento – LI e LO (item 3b da Figura 3), o que não estava claro no anexo da Deliberação 

014/04.  

Nesse processo de análise, é importante destacar que, além do GT-Empreendimentos, as 

Câmaras Técnicas também têm um papel importante no que tange ao aprofundamento das questões 

analisadas e na formulação de condicionantes específicas a suas áreas de atuação. 

4.3. Procedimentos operacionais atuais de análise e manifestação  

As manifestações dos Comitês PCJ, atualmente, são realizadas por meio de pareceres 

técnicos, elaborados pelo GT-Empreendimentos com base nas disposições do EIA/RIMA, nas 

informações apresentadas pelos empreendedores durante as reuniões do GT-Empreendimentos, e na 

avaliação realizada pelos membros do GT. Inicialmente, os membros avaliam se as informações 

presentes no EIA/RIMA, relativas a recursos hídricos, são suficientes para fundamentar seu 

                                                           
7 Até agosto de 2009, o órgão licenciador no Estado de São Paulo era o Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental (DAIA), 
pertencente à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SMA) Com a reestruturação da Secretaria, o novo Departamento de Avaliação 
de Impacto Ambiental (TA), pertencente à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), assumiu este papel. 



____________________________________________________________________________________________________________

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  11

posicionamento frente à implantação do empreendimento. Caso sejam, é elaborado um parecer 

técnico conclusivo apresentando manifestação favorável ou desfavorável à implantação. Caso as 

informações forem julgadas insuficientes, elabora-se um parecer técnico solicitando a 

complementação das informações apresentadas. Este parecer poderá já apresentar sugestões de 

condicionantes para as licenças de instalação (LI) e de operação (LO), sobre questões já 

devidamente esclarecidas, muito embora não emita juízo conclusivo quanto à implantação do 

empreendimento. De posse das informações complementares, que podem se tratar de estudos 

específicos, detalhamento sobre questões técnicas, entre outras, os membros do GT decidem pela 

manifestação desfavorável ou favorável à implantação do empreendimento. O parecer técnico 

conclusivo, quando favorável, sugere a emissão da licença prévia (LP) pelo órgão licenciador – 

CETESB, podendo sugerir também ações e medidas a serem observadas pelo empreendedor antes 

da emissão da LI e/ou da LO.   

O GT-Empreendimentos, no curso das análises acima explicitadas, encaminha, quando 

pertinente, assuntos relativos ao empreendimento às Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ, para 

análise e considerações, e consolida as contribuições recebidas em seu parecer técnico. 

Os pareceres técnicos que visam à complementação de informações são enviados pela 

Secretaria Executiva ao órgão licenciador, que encaminha as solicitações ao empreendedor. Tais 

complementações, tão logo sejam apresentadas ao órgão licenciador, são enviadas por este à 

Secretaria Executiva. 

Já os pareceres técnicos conclusivos, favoráveis ou desfavoráveis, são encaminhados pela 

Secretaria Executiva à CT-PL, para sua aprovação, antes do envio ao órgão licenciador. Estes 

pareceres são também apreciados pelos plenários dos Comitês PCJ, na reunião subsequente à sua 

aprovação pela CT-PL, de acordo com a Deliberação dos Comitês PCJ nº 035/09. Na Figura 3, há 

um resumo dos tipos de pareceres técnicos que podem ser emitidos.  

 

Figura 3 – Tipos de pareceres elaborados a partir do EIA/RIMA 
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Uma vez encaminhado à CETESB, esta analisa e pode incorporar, na forma de exigências, as 

sugestões dos Comitês PCJ que julgar pertinentes. Assim, as condicionantes sugeridas para a 

obtenção da LI e LO são discriminadas no texto da LP, a fim de que o empreendedor tome ciência 

da necessidade do cumprimento destas para o prosseguimento do processo de licenciamento. Há 

pareceres em que se sugere, inclusive, a necessidade de aprovação de estudos ou programas 

específicos por uma ou mais Câmaras Técnicas. Nestes casos, os estudos/programas são 

encaminhados pela CETESB, na fase posterior do licenciamento, aos Comitês PCJ, para 

manifestação da CT, nos termos do parecer técnico elaborado. 

A Figura 4 apresenta o histórico do processo de análise e manifestação sobre 

empreendimentos, bem como as inovações metodológicas ocorridas nestes 15 anos. 

 

Figura 4 - Histórico de metodologias de análise nos Comitês PCJ entre 1996 e 2011. 

4.4. Resultados da análise comparativa entre os Pareceres Técnicos dos Comitês PCJ e as 

exigências constantes nas licenças prévias dos empreendimentos 

Até abril de 2011, foram encaminhados 37 empreendimentos para análise e manifestação dos 

Comitês PCJ. Quatro destes foram encaminhados para análise pelos próprios empreendedores, um 

empreendimento pela prefeitura de um município e 32 pela CETESB.  Para subsidiar esse processo, 

foram encaminhados 38 estudos de Avaliação de Impacto Ambiental, sendo: 2 Relatórios 

Ambientais Preliminares (RAPs), 36 Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) e 1 Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA).  Como resultados dessas análises, houve dezoito solicitações de 

complementações, três manifestações desfavoráveis e vinte manifestações favoráveis, como 
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apresentado na Tabela 1. Destas manifestações favoráveis, em 17 delas foram sugeridos 

condicionantes para o processo de licenciamento ambiental. 

  Tabela 1. Tipos e número de manifestações dos Comitês PCJ sobre empreendimentos.  

Tipos de manifestações dos Comitês PCJ Nº de empreendimentos 
Solicitações de complementações 18 
Manifestações favoráveis 20 
Manifestações desfavoráveis 3 

 

Os pareceres relativos aos três primeiros empreendimentos analisados continham as seguintes 

informações: a) a relação dos participantes das reuniões em que os estudos ambientais foram 

analisados; b) informações sobre a etapa de licenciamento; c) principais dados do empreendimento 

relacionados aos recursos hídricos; e d) uma avaliação dos Comitês PCJ, com considerações sobre 

os impactos negativos nos recursos hídricos; os estudos complementares que deveriam ser 

elaborados e as medidas mitigatórias e compensatórias que deveriam ser adotadas. Os pareceres 

continham tanto complementações quanto sugestões de condicionantes e até mesmo explicações 

sobre os aspectos dos empreendimentos que não eram ambientalmente viáveis.  

Em relação ao quarto empreendimento (“Ampliação da AmBev – unidade Jaguariúna”), 

foram emitidos dois pareceres, sendo o primeiro deles redigido no formato apresentado acima e o 

segundo, mais objetivo, apresentando sugestões de condicionantes para o licenciamento ambiental.   

A partir da Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 014/04, que aprovou diretrizes para a 

proposição de cooperação entre o DAIA e os Comitês PCJ, houve um aumento significativo do 

número de empreendimentos encaminhados para a manifestação do colegiado. Os Pareceres 

Técnicos tornaram-se bem mais sintéticos do que os anteriores e passaram a ser divididos 

claramente em três categorias: pareceres de complementação (quando não havia informações 

suficientes nos EIA-RIMA para subsidiar a análise); pareceres favoráveis (com ou sem sugestões de 

condicionantes para as etapas posteriores de licenciamento) e pareceres não favoráveis, conforme 

apresentado na Tabela 1. Outro aspecto é que eles passaram a ser focados na questão dos recursos 

hídricos, não abordando outros aspectos ambientais, como fauna e flora, por exemplo.   

Essa experiência de análise de empreendimentos pelos Comitês PCJ pode ter sido um fator de 

estímulo à publicação tanto da Resolução SMA n.º 054/08 quanto da Deliberação CRH nº 087/08, 

conforme explicitado na seção “Metodologia”, item 2.2., o que também pode ser considerado um 

resultado importante do processo de análise de empreendimentos nestes Comitês. 

A partir da publicação da Resolução SMA e da Deliberação CRH mencionadas, já foram 

analisados 12 (doze) empreendimentos pelos Comitês PCJ. Assim, houve um aumento significativo 
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dos estudos ambientais submetidos à análise dos Comitês PCJ após essa normatização, o que é 

retratado na Tabela 2. 

Tabela 2 - Evolução do número de empreendimentos analisados pelos Comitês PCJ 

   

Além dos resultados significativos de quantidade de empreendimentos analisados, é 

importante destacar que as manifestações dos Comitês PCJ, feitas até abril de 2011 foram, na sua 

maioria, acatadas pelo órgão licenciador no processo de licenciamento ambiental. Na Tabela 3, é 

apresentada a relação dos empreendimentos analisados, o resultado dessas análises e a situação do 

licenciamento ambiental desses empreendimentos.  

Tabela 3 - Relação entre as manifestações dos Comitês PCJ sobre os empreendimentos e a situação 
destes quanto ao processo de licenciamento ambiental no Estado de São Paulo. 

 

Tipo de manifestação dos Comitês PCJ* LP emitida 
Em processo de 

análise9 
Processo arquivado/estudo 
reprovado/LP cancelada 

Solicitação de Complementação  
(sem parecer conclusivo) 

1 11 3 

Favorável  
(com ou sem sugestão de condicionantes) 

10 7 0 

Não favorável 1 1 1 

*  Situação dos empreendimentos em 16/05/2011 

 

Nessa tabela, observa-se que um dos empreendimentos em relação ao qual o CBH-PCJ 

emitiu um parecer desfavorável teve seu processo de licenciamento interrompido, exemplificando o 

fato de o órgão licenciador estar levando em consideração a manifestação do colegiado na tomada 

de decisão. Cabe ressaltar que esse empreendimento era de extração de areia e estava localizado em 

área de cabeceira de manancial utilizado para abastecimento público, com impactos potenciais 

nesse manancial.   

                                                           
8 Esses dados referem-se aos empreendimentos analisados até maio de 2011 e incluem, além dos empreendimentos 
encaminhados pela CETESB nos termos da Resolução e Deliberação citada, um empreendimento encaminhado pela 
Prefeitura de Camanducaia e um pelo IBAMA.    
9 Nessa categoria foram incluídos os empreendimentos que estão em análise no órgão licenciador, que aguardam a 
manifestação do interessado ou de órgãos externos ou ainda a realização de audiências públicas.  

Período 
Nº de 

empreendimentos 
Média de 

empreendimentos/ano 
1994-2004 

(antes da Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ n.º 014/04) 
5 0,5 

2005-2008 
(após a Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ n.º 014/04 e 

antes da Resolução SMA nº 054 e Deliberação CRH nº 087/08) 
9 2,25 

2008-20118 
(após Resolução SMA nº 054 e Deliberação CRH nº 087/08) 

23 5,75 
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Também merece destaque o fato do Parecer Técnico CPRN/DAIA/404/2004, que conclui 

pela reprovação do EIA/RIMA do empreendimento “Aproveitamento Múltiplo de Santa Maria da 

Serra”, citar a Deliberação CBH PCJ nº 075/99 (que aprovou o parecer técnico do CBH-PCJ sobre 

o empreendimento) como uma das fontes de informações que subsidiaram esta decisão.   

Por outro lado, houve também um empreendimento em relação ao qual os Comitês PCJ 

manifestaram-se de forma desfavorável, mas, apesar disso, a licença prévia foi emitida. Este 

empreendimento consiste em uma Central de Gerenciamento de Resíduos e os Comitês PCJ haviam 

solicitado complementações ao EIA, porém, devido ao fato das respostas do empreendedor não 

terem atendido às solicitações, foi emitida manifestação desfavorável ao empreendimento. Apesar 

de ter sido concedida a licença a despeito da manifestação dos Comitês PCJ , 50% das sugestões de 

complementações contidas no parecer técnico foram incorporadas (10% plenamente, 20% com 

modificações e 20% parcialmente) como condicionantes da  licença de instalação. 

  Um outro caso a ser citado é a ampliação do Aeroporto de Viracopos. Os Comitês PCJ 

haviam solicitado complementações ao EIA, porém, a licença prévia foi emitida sem a apresentação 

dessas complementações. Apesar disso, 91% das sugestões de complementações constantes do 

parecer foram incorporadas (18% plenamente, 18% com modificações e 55% parcialmente), como 

condicionantes da licença de instalação. A única sugestão não incorporada solicitava estudos que 

avaliassem o aumento da impermeabilização na área do aeroporto e as consequentes interferências 

na futura barragem de abastecimento público do município de Indaiatuba. 

Quanto aos empreendimentos sobre os quais os Comitês PCJ se manifestaram favoravelmente 

e sugeriram ao órgão licenciador exigências para LI e LO (conforme mostrado na Tabela 3), são 

apresentados, nas Tabelas 4 e 5 os resultados de uma análise comparativa entre as sugestões dos 

Comitês PCJ, presentes nos seus pareceres, e as exigências contidas nos textos das 7 (sete) licenças 

prévias10 de empreendimentos emitidas até 10/05/2011, de forma a avaliar o grau de incorporação 

das sugestões do colegiado como condicionantes das licenças ambientais. Nessa tabela também 

foram incluídos os dois empreendimentos anteriormente citados (Central de Gerenciamento de 

Resíduos e Aeroporto de Viracopos), em relação aos quais o órgão ambiental emitiu a licença e 

considerou algumas das complementações solicitadas como exigências para a LI.   

A Tabela 4 mostra que 83% das sugestões dos Comitês PCJ foram incorporadas como 

condicionantes das licenças ambientais, sendo 61% plenamente incorporadas, 7% incorporadas com 

modificações e 17% parcialmente incorporadas. Esses números revelam que as contribuições dos 

Comitês PCJ realmente têm sido consideradas no processo de licenciamento ambiental.  
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Tabela 4 - Análise comparativa quantitativa entre as sugestões dos Comitês PCJ e as exigências 
constantes nas licenças prévias dos empreendimentos emitidas até 16/05/2011. 

 

 Sugestões 

Empreendimentos 
Plenamente 

incorporadas 
Incorporadas com 

modificações 
Parcialmente 
incorporadas 

Não 
incorporadas 

Não 
explícito 

Total 

Ampliação da AmBev 
– unidade Jaguariúna 

3 0 0 0 0 3 

Duplicação da 
Rodovia Marechal 

Rondon 
5 0 0 0 0 5 

Complexo Turístico e 
Imobiliário Villa 

Trump 
9 0 1 0 0 10 

Implantação de 
unidade industrial 
para produção de 
aminoácido lisina 

6 0 1 1 0 8 

Desenvolvimento 
Urbano da Fazenda 

Brandina 
3 1 1 1 1 7 

Loteamento 
Residencial Três 
Pontes do Atibaia 

5 0 1 2 0 8 

Modernização da 
Refinaria de Paulínia 

10 0 0 0 0 10 

Central de 
Gerenciamento de 

Resíduos 
1 2 2 5 0 10 

Ampliação do 
Aeroporto de 

Viracopos 
2 2 6 1 0 11 

TOTAL 44 (61%) 5 (7%) 12 (17%) 10 (14%) 1 (1%) 72 (100%) 

 

Na Tabela 5, é mostrada a classificação das sugestões quanto aos assuntos abordados. 

Observa-se que todas as sugestões referentes às categorias “Medidas/estudos relacionados à 

disponibilidade da água”, “Esgotamento sanitário e abastecimento de água”, “Resíduos sólidos”, 

“Investimento em Unidades de Conservação (UC)” e “Controle de vetores de doenças” foram 

incorporadas (plenamente, com modificações e parcialmente).  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                 
10 As cópias das licenças ambientais dos empreendimentos foram obtidas em resposta a ofício endereçado à CETESB.  
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Tabela 5 - Incorporação das sugestões dos Comitês PCJ como condicionantes no licenciamento 
ambiental, por categorias de assuntos abordados.  
 

 Sugestões 

Categorias de 
assuntos abordados 

Plenamente 
incorporadas 

Incorporadas com 
modificações 

Parcialmente 
incorporadas 

Não 
incorporadas 

Não explícito Total 

Gerenciamento de 
riscos/ emergência 

2 0 2 2 0 6 

Cargas difusas 3 0 0 1 0 4 

Medidas/estudos 
relacionados à 

disponibilidade de 
água 

5 0 0 0 0 5 

Monitoramento 
quantitativo e 

qualitativo da água 

6 2 0 0 0 8 

Esgotamento sanitário 
e abastecimento de 

água 

4 1 0 0 0 5 

Resíduos sólidos 2 1 0 0 0 3 

Drenagem pluvial 3 1 2 3 0 9 

Investimento em 
Unidades de 

Conservação (UC) 

1 0 0 3 0 4 

Investimento em 
saneamento e meio 

ambiente (exceto UC) 

2 0 0 0 0 2 

Controle de vetores de 
doenças 

2 0 0 0 0 2 

Proteção e 
Recuperação de APPs 

4 0 3 1 0 8 

Educação ambiental 6 1 0 1 1 9 

Outras 8 1 3 1 0 13 

 

Analisando as sugestões que não foram incorporadas, infere-se que, dentre os prováveis 

motivos da sua não incorporação, constam os seguintes:  

a) Existência da Câmara de Compensação Ambiental (CCA) no CONSEMA, responsável por 

deliberar sobre a aplicação de recursos em UCs, o que explicaria porque três sugestões da 

categoria “Investimento em Unidades de Conservação” não foram incorporadas;  

b)   Algumas sugestões já eram exigências legais ou havia um procedimento utilizado para 

aquela situação. Exemplo: na categoria “Proteção e Recuperação de APPs”, os Comitês PCJ 

sugeriam a efetiva implantação do plano de recuperação ambiental do empreendimento para 

a obtenção da LI. Porém, o órgão licenciador explicitou na licença que o empreendedor 

deveria firmar Termo de Restauração Ambiental como exigência para obtenção da LI e 
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apresentar relatório sobre a execução de todas as atividades e medidas ambientais previstas 

no processo de licenciamento ambiental para a LO.  

c) Algumas sugestões eram um pouco genéricas, como por exemplo, a menção de que 

deveriam ser adotadas medidas que evitassem aportes de sedimentos e danos a determinado 

rio, sem a especificação de tais medidas;  

d) No caso específico do Aeroporto de Viracopos, alguns estudos que eram sugeridos para se 

avaliar a viabilidade do empreendimento (quanto às consequências negativas do aumento da 

área impermeabilizada, por exemplo) talvez não tenham sido incorporados como 

condicionantes da licença de instalação devido ao fato de ter sido emitida a licença prévia, 

ou seja, do órgão licenciador ter considerado o empreendimento viável, a despeito dos 

questionamentos dos Comitês PCJ. 

A partir dos resultados apresentados, é possível constatar que grande parte das manifestações 

dos Comitês PCJ têm sido consideradas no processo de licenciamento ambiental no Estado de São 

Paulo.  

4.5. Perspectivas de aprimoramento do processo de análise e manifestação dos Comitês PCJ 

O caráter dinâmico do processo participativo de análise e manifestação sobre 

empreendimentos nos Comitês PCJ pode ser reconhecido por meio das experiências e perspectivas 

apresentadas abaixo. Consideram-se aprimoramentos de caráter operacional: 

• A partir de abril de 2010, as reuniões do GT-Empreendimentos passaram a ser mensais, 

com agenda pré-definida (e não mais apenas quando houvesse uma nova demanda, como 

anteriormente); 

• Foi elaborado e está sendo disponibilizado aos empreendedores, desde o início de 2010, 

um roteiro para a apresentação dos empreendimentos, focado nos aspectos relativos aos 

recursos hídricos, com a finalidade de objetivar as apresentações, que muitas vezes traziam 

elementos não relacionados a esses aspectos. Sobre isso, os participantes do GT-

Empreendimentos têm comentado que as apresentações tornaram-se mais objetivas. 

Quanto ao aspecto normativo, estão sendo realizadas, pelo GT-Empreendimentos, as 

seguintes propostas de alteração na Deliberação nº 035/09, com alterações em relação ao atual fluxo 

de análise de empreendimentos, ampliando a atuação do GT e direcionando a avaliação para o 

atendimento às metas do Plano das Bacias PCJ 2010-2020: 

• Inclusão de possibilidade da análise e manifestação sobre empreendimentos ser solicitada 

por outros órgãos e entidades além da CETESB (considerando que já foram encaminhadas 

solicitações de empreendedores e poder público municipal); 
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• Inclusão da possibilidade de manifestação sobre outorgas de uso de recursos hídricos para 

empreendimentos de grande porte e potencial poluidor, em atendimento à Deliberação 

Normativa do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais nº 31/09; 

• Realização de avaliação técnica sobre o atendimento, em função da implantação do 

empreendimento, às metas de qualidade e quantidade de água propostas no Plano das 

Bacias PCJ 2010-2020, a ser elaborada pela Agência das Bacias PCJ com a utilização do 

sistema de suporte à decisão “SSD-PCJq”. 

Além da discussão sobre as mudanças citadas, está em curso um processo de consulta a todas 

as CTs, iniciado em 2010, visando à elaboração de um documento que possa auxiliar o GT-

Empreendimentos na análise dos empreendimentos. Tal documento deverá relacionar diversos tipos 

de empreendimentos a seus aspectos e impactos ambientais, para os quais serão associadas medidas 

condicionantes (estudos, ações de acompanhamento, medidas mitigatórias e medidas 

compensatórias) para a implantação dos respectivos empreendimentos. As CTs estão contribuindo 

levantando os possíveis condicionantes, de acordo com o conhecimento técnico e experiências 

práticas dos membros. Intenta-se, ainda, por meio da sua utilização e aprimoramento, que o 

documento seja transformado em um manual para orientação dos empreendedores já no momento 

de elaboração dos EIA/RIMAs, auxiliando na abordagem de questões regionais. A perspectiva é 

que um primeiro documento, resultante desse processo, seja elaborado ainda no final de 2011 ou 

início de 2012.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Os Comitês PCJ têm contribuído de forma significativa no licenciamento ambiental por meio 

da análise dos estudos ambientais e da proposição de medidas relativas à viabilidade e 

sustentabilidade dos empreendimentos no que tange às questões relacionadas aos recursos hídricos. 

Essa contribuição também se dá pelo estímulo à criação de arcabouço legal sobre o tema.  

O modelo construído pelos Comitês PCJ, com seu fluxo de análise e diversas instâncias 

decisórias, é um exemplo da participação da sociedade no processo de licenciamento ambiental, que 

deve ser valorizado e servir de subsídio e estímulo para que outros CBHs se organizem, cada um ao 

seu modo, para exercer essa atividade. O fluxo de análise instituído permite, em razão da previsão 

de manifestação das câmaras técnicas, que cerca de 850 pessoas possam contribuir diretamente na 

elaboração dos pareceres técnicos do GT-Empreendimentos. 

A partir dos dados apresentados, fica clara a importante contribuição que os Comitês PCJ têm 

dado no processo de licenciamento ambiental de diversos empreendimentos ao longo desses 14 
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anos, atestada pelo grau de incorporação de suas sugestões nas licenças ambientais emitidas pelo 

órgão licenciador. Trata-se de uma ação importante para assegurar a quantidade e qualidade dos 

recursos hídricos, bem como para a efetividade da gestão e uso sustentável da água nas Bacias PCJ.  
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