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A água é um recurso natural essencial para a vida, além disso, 
ela está diretamente associada ao desenvolvimento agrícola, 
industrial, econômico e social das regiões, estando presente no 
dia a dia da população e, direta ou indiretamente, em todos os 

setores da produção. 
Se analisarmos, 
praticamente tudo ao 
nosso redor possui 
água ou necessitou 
dela para sua 
produção. Dessa 
forma, o uso 
consciente e 
estratégico deste 
recurso torna-se cada 
vez mais importante a 
fim de garantirmos 
sua disponibilidade 
em qualidade e 

quantidade para todos os usos. A degradação do meio ambiente 
e o aumento da incidência dos eventos climáticos extremos, 

cada vez mais 
recorrentes, reforçam 
essa preocupação. 

As Bacias PCJ 
possuem 76 
municípios, sendo 18 
deles somando 
aproximadamente 3,8 
milhões de habitantes 
que são atendidos por 
cursos d’água que 
recebem contribuição 
direta ou indireta dos 

Reservatórios do Sistema Cantareira, fato que oferece 
determinada tranquilidade para seus usuários. 

Estes 18 municípios mencionados são: Americana, Atibaia, 
Bragança Paulista, Campinas, Hortolândia, Itatiba, Jaguariúna, 
Jundiai, Limeira, Monte Mor, Morungaba, Nazaré Paulista (no 
próprio Reservatório Atibainha), Paulínia, Piracaia, Piracicaba, 
Sumaré, Valinhos e Pedreira. 

O Consórcio PCJ já há alguns anos vem alertando os 
municípios da região para a necessidade de adoção de políticas 
públicas que garantam eficiente gestão e incentivo ao 
armazenamento da água da chuva nos territórios urbano e rural. 
Essas ações passam por medidas estruturais e não estruturais 

que ampliem a reservação de água de chuva no primeiro 
trimestre do ano, quando temos meses com previsão de 
precipitações mais significativas e/ou acima da média.  

No âmbito Municipal é recomendado o planejamento 
estratégico para armazenamento desta água em reservatórios de 
água bruta previamente projetados ou em reservatórios de água 
tratada distribuídos por pontos estratégicos das cidades. 
Recomenda-se que todos os reservatórios de abastecimento de 
bairros estejam em 
condições de pleno 
funcionamento para 
garantir maior 
armazenamento de 
água e que sejam 
complementados os 
pontos críticos por 
reservatórios pré-
fabricados instalados 
estrategicamente. Os 
piscinões ecológicos 
ou parques alagáveis 
também se 
apresentam como 
alternativas de 
infraestrutura verde, muito utilizadas em outros países, para o 
armazenamento da água da chuva em regiões a montante de 
áreas sujeitas a inundações, garantindo a minimização das 
ondas de pico durante os períodos chuvosos e a recarga do 
lençol freático. 

No âmbito urbano a entidade recomenda o uso racional da água 
e políticas de incentivo a instalação de cisternas em residências, 
comércios, indústrias, parques e prédios públicos, que 
permitam o armazenamento e reaproveitamento da água da 
chuva para atividades menos nobres como a lavagem de piso e 
carro, rega de jardim, abastecimento de sanitários, entre outros. 
Hoje em dia já existem muitas empresas que oferecem 
equipamentos que permitem garantir um perfeito 
armazenamento de água da chuva para os mais diversos usos e 
modelos de estabelecimentos e que respeitam as 
recomendações dos órgãos de controle e fiscalização da saúde 
pública. 

No âmbito rural recomenda-se além da execução de cacimbas 
junto as estradas rurais, ampliando a infiltração da água no solo 
e recarga do lençol freático, a construção ou instalação de 
cisternas rurais. As cisternas rurais consistem em três partes: a) 
o telhado da casa, rancho e/ou o próprio solo; b) tanque de. 
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armazenamento de água, subterrâneo; c) sistema de filtragem. 
Esse sistema é bastante simples e muito difundido pela 
EMBRAPA visando o aproveitamento de águas pluviais para 
complementação de atividades no meio rural, desde a 
dessedentação de animais até o uso na agricultura irrigada. 

O planejamento estratégico para tornar nossas cidades mais 
resilientes e aptas a superar tais eventos extremos apresenta-se 
como o grande desafio da atualidade. É importante lembrar que 
as obras, originalmente, foram calculadas para chuvas com 
determinada intensidade, duração, frequência e período de 
recorrência, que na atualidade estão tendo seus recordes 
históricos superados pelos “Eventos Climáticos Extremos”. 

Não existem mais as previsões da sazonalidade, ou seja, os 
efeitos tradicionais das estações do ano (primavera, verão, 
outono e inverno). As chuvas previstas para ocorrer em um mês, 
poderão ocorrer em um único dia ou a estiagem prevista para 
quatro meses poderá ser prolongada superando séries históricas. 
Nossas cidades foram planejadas para realidades totalmente 
diferentes das que estamos vivendo atualmente. 

Dessa forma, reduzir a quantidade e a rapidez das águas que 
chegam aos rios ou ribeirões canalizados, muitas vezes 
desconhecidos pelos habitantes, é de extrema necessidade. Isso 
pode ser conseguido por meio da implantação de cisternas em 
residências e prédios públicos, piscinões ecológicos e 
alternativas estratégicas de infraestrutura verde. 

As ações para equacionar os problemas das estiagens e 
enchentes são complementares entre si, porém são complexas e 
de alto custo financeiro e envolvem uma série de medidas 
associadas entre elas. A sensibilização da comunidade e a 

 

 

 

 

implementação de políticas públicas eficientes que garantam a 
resiliência das cidades envolve tanto o poder público quanto a 
ação da sociedade em geral. 

 

O Consórcio PCJ sempre atento e preocupado com as questões 
ambientais e principalmente com os recursos hídricos da região, 
acompanha sistematicamente as operações do Sistema 
Cantareira, as previsões climatológicas de chuvas e temperatura 
e, as vazões nos rios das Bacias PCJ. Em razão das previsões 
pouco otimistas para o ano de 2021 com relação às ocorrências 
de chuvas e, comparando-se o volume útil armazenado nas 
represas do Sistema Equivalente, em 31 de dezembro de cada 
ano, em 2020 tivemos o menor volume desde 2015, no período 
pós crise hídrica. 

Até hoje, muitas pessoas responsabilizam São Pedro pela falta 
ou excesso de chuva, se esquecendo que o desmatamento, 
assoreamento dos rios e nascentes também influenciam na 
qualidade dos mananciais. Temos e devemos estar preparados 
para períodos de forte estiagem ou períodos de grandes cheias, 
mas isso somente será possível com planejamento e 
conscientização de todos sobre a importância da gestão dos 
recursos hídricos para o pleno desenvolvimento sustentável das 
Bacias PCJ. 

Fonte: Cartinha de Orientação e Sensibilização – 
Influências do Clima no Sistema Cantareira: Cenários 

para 2021 – Consórcio PCJ 
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Lançado em 08 de abril último o 
PLANO DE AÇÃO PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE 
CONECTIVIDADE DA RMC 

 

Continuação da Edição 33 

 

Pilares de implementação 

No Plano, a implementação da AC foi prevista a partir de seis 
pilares estruturantes que visam o planejamento, a gestão e a 
implantação conjunta de ações transversais, conforme ilustrado na 
Figura 10 abaixo e detalhado a seguir. 
 

 
 
Esses pilares de implementação sintetizaram a relevância de tais 
temas para a promoção da biodiversidade regional, refletindo os 
eixos fundamentais para efetividade da implementação da AC, 
respondendo também aos principais desafios enfrentados 
atualmente no contexto da Região Metropolitana de Campinas 
(RMC).  
 
No que se refere à gestão hídrica, por exemplo, os corredores 
ecológicos poderiam representar infraestrutura natural de custo-
benefício atrativo para as áreas urbanas. Estimou-se que no  

 
 
Sistema Cantareira, as medidas de restauração, incluindo parques 
lineares, poderiam gerar um benefício líquido de até R$ 219 
milhões em 30 anos (WRI, 2018). Esse cenário reduziria 
significativamente a erosão do solo, posicionando-se como  
 
Solução baseada na Natureza para a gestão hídrica. Embora tais 
projeções sejam específicas para o Sistema Cantareira, é 
importante destacar que a Bacia do PCJ (onde se insere a maior 
parte da RMC) atualmente se configura como imprescindível no 
provimento de água, de modo que seria possível considerar a 
aplicabilidade das condições apontadas para o contexto do 
Programa RECONECTA RMC.  
 
Outro exemplo é a arborização urbana: de acordo com a The 
Nature Conservancy (2016), caso a cobertura arbórea fosse 
expandida ao máximo nas cidades analisadas, a projeção é de que 
seria possível reduzir em 2,4% a 5,6% a mortalidade associada às 
atuais ondas de calor e altas temperaturas, evitando de 200 a 700 
mortes anualmente em nível global. Considerando que a mudança 
do clima elevará futuramente as temperaturas médias globais, o 
alcance dos benefícios poderia ser ainda maior se a arborização 
fosse implementada estrategicamente. As vantagens se mostram 
expressivas não só para o conforto térmico, mas também para a 
melhoria na qualidade do ar. Globalmente, a arborização tem o 
potencial de reduzir entre 2,7% e 8,7% a mortalidade associada à 
concentração de material particulado, poupando de 11 mil a 36 mil 
vidas anualmente (TNC, 2016). Esse efeito poderia ser 
potencializado quando projetado em nível metropolitano, 
reforçando o custo-benefício das medidas de arborização para a 
qualidade de vida local.  
 
Desde a concepção da AC, os Grupos de Trabalho (GT) do 
Programa RECONECTA RMC salientaram a discussão para cada 
pilar, estimulando a construção colaborativa de diretrizes para o 
desenho de propostas regionais e o alinhamento na elaboração de 
práticas, que deveriam ser adotadas por todas as municipalidades 
da RMC. 
 
Quanto à normatização dos pilares da AC para os municípios, além 
do Termo de Cooperação celebrado com a assinatura dos prefeitos 
da RMC, deverão ser incorporados por mecanismos específicos 
dos Planos Diretores (PD). Embora tais instrumentos não tenham 
explicitado objetivos e ações, os PD vigentes dentro da RMC 
citaram diretrizes que poderiam se relacionar à proteção ambiental 
e ao aumento de áreas verdes, em capítulos reservados à temática 
ambiental e de saneamento. A partir de análise realizada por meio  
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de palavras-chave (parques, áreas verdes, arborização etc.), 
quantificaram-se os PD vigentes que apresentaram algum grau de 
alinhamento com os pilares da AC individualmente, conforme 
ilustrado na Figura 11 abaixo.  
 
Diante dos resultados, observou-se que grande parte dos 
municípios apresentou, em seus PD, ações que poderiam ser 
vinculadas a parques lineares, arborização urbana e corredores 
ecológicos. Em menor quantidade, diretrizes vinculadas a fauna 
silvestre, articulação e comunicação, fiscalização, compensação e 
regulamentação.  Como exemplo, tem-se o município de 
Engenheiro Coelho, visto que seu PD indicou a pretensão de 
atingir e manter o índice de áreas verdes por habitante em 25 
m²/hab. Somado a isso, identificaram-se ações que podem 
intensificar a arborização urbana e estimular a criação de 
programas de reflorestamento ambiental.  
 
Mesmo que atualmente os PD possuam diretrizes relacionadas aos 
pilares da AC, é importante destacar que a existência desses planos 
atualizados não garante que as municipalidades sejam capazes de 
efetivá-los. Além disso, são diretrizes que abrangem os perímetros 
municipais, não havendo direcionamento para a área estratégica 
delimitada pelo PDUI. Ressalta-se que, nas futuras revisões dos 
PD, as municipalidades deverão adequar seus zoneamentos, 
integrando os territórios locais às diretrizes metropolitanas de 
implementação da AC. É necessário atribuir ao desenvolvimento 
sustentável a prioridade na agenda municipal, além da participação 
social ativa e a consolidação de instrumentos para uma base de 
dados, mecanismos de gestão e monitoramento. Tais condições 
reforçam os desafios na instauração das ações associadas aos 
pilares da AC. Para além dos PD, a relação com as demais políticas 
e programas, incluindo planos municipais da Mata Atlântica. 
Para se compreender detalhadamente os pilares da AC, foram 
analisados os materiais produzidos pelos GT, tais como 
documentos de trabalho, apresentações, atas de reuniões e 
relatórios. O aprofundamento dos pontos levantados ocorreu com 
as entrevistas semiestruturadas e individuais junto aos 

coordenadores dos GT, em que discutiram com diferentes atores 
os desafios, as oportunidades e as expectativas para a 
implementação dos pilares em todas as seis oficinas temáticas 
realizadas. 
A análise resultou na síntese de desafios e oportunidades comuns 
à maior parte dos pilares, apresentados a seguir:  
 

 
 
• Normatização de diretrizes técnicas e de gestão regionais; 
• Integração entre propostas tanto no nível intersetorial nos 
municípios, quanto entre esferas municipais, estaduais e federais 
para potencializar ações de forma coordenada; 
• Mobilização e engajamento da sociedade civil e do setor privado; 
• Captação de recursos para financiamento das iniciativas. 
 

 
 
• Aproveitamento das estruturas de governança regionais e 
estaduais já existentes; 
• Construção de narrativa transversal que possa aproximar as 
iniciativas de outras agendas (como saúde, turismo e saneamento); 
• Direcionamento de recursos de compensação ambiental 
para a AC, priorizando a implementação dos pilares.  
 

 

 
Mais informações: 
https://www.youtube.com/watch?v=TsHOVFfRdn8     
https://reconectarmc.wixsite.com/meusite-2 
https://americadosul.iclei.org/wp-content/uploads/sites/78/2021/04/60-ly-plano-de-acao-campinas-digital-3.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=ZqXphImMhgU        
reconectarmc@gmail.com 
 
 

Fonte: ICLEI: Plano de Ação para Implementação da Área de Conectividade da Região Metropolitana de 
Campinas, 2021; Resumo. São Paulo, Brasil. 

 
Fonte: Elaborada no âmbito do Programa RECONECTA-RMC e do Projeto INTERACT-Bio 
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CAF – Comissão Auxiliar de Fiscalização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão Auxiliar de Fiscalização-
CAF é o órgão auxiliar das Câmaras 
Especializadas, no âmbito da jurisdição da 
respectiva Inspetoria, para cumprimento 
dos Planos de Fiscalização e para análise 
prévia dos processos. 

A CAF é composta pelos Inspetores, todos 
nomeados pelo Presidente do CREA-SP e 
considerados membros da Comissão 
Auxiliar de Fiscalização-CAF. 

  
Inspetor do Crea-SP: 
nosso importante aliado na defesa da 
sociedade 
 
Para garantir a segurança da sociedade 
e a defesa do nosso exercício profissional, 
o Crea-SP conta com parceiros de 
fundamental importância: nossos 
inspetores. 
 
São profissionais com notório saber técnico 
e ético, que trabalham voluntariamente, de  
forma honorífica, para melhorar a 
eficiência das nossas ações de fiscalização  
junto à comunidade. 
 
O inspetor representa o Conselho no  

 
 
 
 
município para o qual foi nomeado, com o 
objetivo de fortalecer e ampliar a 
abrangência das nossas ações de 
fiscalização. Com seu trabalho, o inspetor 
colabora para que o Crea-SP e os 
profissionais cumpram bem o papel para o 
qual foram designados: as realizações de 
interesse social e humano para 
salvaguardar a sociedade. 
 
Atribuições dos Inspetores    
 
Legal – De acordo com o artigo 33 da Lei 
5.194/66, o Crea-SP é o órgão com 
atribuição de fiscalizar o exercício de 
nossas profissões em sua região. Já o artigo 
34 da mesma lei diz que o Crea-SP pode 
criar Inspetorias e nomear Inspetores para 
que se possa aperfeiçoar a sua missão 
básica de fiscalização do exercício 
profissional. Deste modo, a função 
principal do Inspetor é a busca de melhor 
eficiência na ação fiscal. 
No exercício desta função determinada por 
lei, o Inspetor terá como objetivos básicos: 
• Fazer com que as normas estabelecidas 
pela sua Câmara Especializada sejam 
observadas e seguidas pelos colegas; 
• Supervisionar a aplicação e o 
cumprimento destas normas na prática; 
• Avaliar os resultados, observando as 
particularidades da dinâmica local; 
• Sugerir melhorias e adequações à 
normativa e à sua execução. 
 
Ética – Há que se destacar o papel do Crea-
SP como agência promotora da ética 
profissional. A conduta dos jurisdicionados 
é também objeto de atenção do Inspetor. 
Dentro da missão de melhoria da eficiência 
fiscal, cabe ao Inspetor o zelo e a promoção  
dos nossos preceitos éticos. 
 
Essa é uma atitude fiscal preventiva que 
busca a redução das infrações ao Código de 
Ética Profissional. 
 

 
 
 
 
Este mesmo código diz, em seu artigo 8º, 
que as entidades, instituições e conselhos 
que integram a nossa organização devem 
seguir preceitos éticos; estes entes 
profissionais são partícipes solidários em 
sua construção, adoção, divulgação, 
preservação e aplicação. 
Além de sua postura individual como 
profissional, o Inspetor está intimamente 
relacionado em suas funções com as 
Entidades de Classe, com as Instituições de 
Ensino, com o Crea-SP e com a sua 
comunidade profissional. Por todos estes 
motivos, está comprometido com a 
preservação e a divulgação de nossos 
valores morais e a prevenção de infrações 
éticas. 
 
O Inspetor é um agente ético especial 
junto à sua própria comunidade Social 
– O corpo institucional do Conselho, 
composto por Conselheiros e Inspetores, 
aliado à parceria com as entidades de classe 
e à integração com as instituições de 
ensino, proporciona o suporte e também o 
alcance que o Conselho precisa para a 
efetividade das práticas que fórmula. O 
Inspetor é fundamental para que tais ações 
não só sejam realizadas, mas que também 
tenham permeabilidade sufi ciente até a 
base do Sistema. Também, e não menos 
importante, para que a sociedade perceba 
não apenas a necessidade, mas também a 
segurança conferida pela correta atuação 
profissional.  
Cabe ao Inspetor perceber os anseios da 
classe profissional e da comunidade onde 
atua e se relaciona, de tal maneira que 
possa, de forma contínua e crescente, 
diminuir as distâncias e 
atender aos anseios da classe profissional e 
da sociedade. 
 
Elaborado pela Superintendência de 
Fiscalização do Crea-SP (SUPFIS). 
Produzido pelo Departamento de 
Comunicação (DCO/SUPCEV). 
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Equipa Bem

Rua Nestor Pestana, nº 87 - Sobreloja - Bairro Consolação - São Paulo-SP - CEP: 01.303-010 
sp@mutua.com.br - 0800 161 0003 

www.mutua.com.br

O benefício reembolsável da Mútua feito pra 
você investir na profissão e adquirir veículos, 
equipamentos, máquinas, aparelhos eletrô-
nicos, so�wares, imóveis, reformas, aquisi-
ção de energias renováveis e muito mais.

Regulamento
Equipa Bem

Regulamento
Geral

80
até

salários
mínimos

0,3%
juros a partir de

ao mês*
* Acrescido do INPC médio 
dos últimos 12 meses

42
reembolso em

meses

até

#semprejuntos


