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“Pacto das Águas “Pacto das Águas –– SP”SP”
BocainaBocaina, 2 de junho 2009, 2 de junho 2009

Programa em apoio ao Programa em apoio ao IstanbulIstanbul WaterWater ConsensusConsensus

� Na cidade de Bocaina (centro geográfico do estado), às margens do 
Rio Jacaré-pepira, afluente do Rio Tietê, o Governador Serra lançou 
em junho de 2.009, o Programa Ambiental “Pacto das Águas-SP”;

� Aproximadamente 200 Prefeitos assinaram num único dia, o 
compromisso de aderirem ao Consenso de Istambul para as águas.



“Pacto das Águas “Pacto das Águas –– SP”SP”
BocainaBocaina, 2 de junho 2009, 2 de junho 2009

Programa em Apoio ao Programa em Apoio ao IstanbulIstanbul WaterWater ConsensusConsensus



5º Fórum Mundial das Águas 5º Fórum Mundial das Águas –– TurquiaTurquia
Consenso de Istambul Consenso de Istambul 

� O Consenso de Istambul é um documento elaborado durante o
5º Fórum Mundial da Água, realizado em março de 2009 na Turquia.

� O encontro trienal é o principal evento organizado pelo Conselho 
Mundial da Água, entidade ligada à ONU que reúne acadêmicos, 
poder público, sociedade civil e ONGs.poder público, sociedade civil e ONGs.

� O Consenso propõe que as administrações municipais reflitam 
sobre a situação das águas presentes em seus territórios. 

� Considerando essa avaliação, são estabelecidas metas para a 
solução dos problemas identificados.



5º Fórum Mundial das Águas 5º Fórum Mundial das Águas –– Turquia Turquia 

Lançamento do Istanbul Water Consensus

Plataforma para governos locais



5º Fórum Mundial5º Fórum Mundial–– Consenso / Formulário Consenso / Formulário 
de Validação de Validação 



Conselho Mundial da ÁguaConselho Mundial da Água

� Entidade internacional, com sede na França, que estimula 
o debate e a proposta de soluções para os problemas 
relacionados com a água, seja qualidade ou quantidade.

� Trabalha com base em linhas de ação de forma a envolver � Trabalha com base em linhas de ação de forma a envolver 
todos os setores da sociedade: político (parlamentar, poder 
público nos 3 níveis); sociedade civil e empresários.

� Estimula o debate temático considerando periodicamente 
as questões polêmicas de destaque.



“Pacto das Águas “Pacto das Águas -- São Paulo”São Paulo”
As Propostas de Ação são                   As Propostas de Ação são                   

Organizadas em três eixos:Organizadas em três eixos:

�Água e Saneamento: abastecimento de 
água, coleta e tratamento de esgoto, 
disposição adequada de resíduos 
sólidos, monitoramento da qualidade 
da água);da água);

• Áreas verdes: Identificação e Proteção 
de nascentes; recuperação e 
manutenção de matas ciliares, 
recuperação de florestas;

• Projetos estratégicos locais 
relacionados com a água: educação 
ambiental, controle de perdas no 
sistema de distribuição.



598 municípios apoiaram a iniciativa598 municípios apoiaram a iniciativa



229 municipalidades finalizaram o processo de 229 municipalidades finalizaram o processo de 
alimentação dos sistema de informação em alimentação dos sistema de informação em 

2011/20122011/2012



“Pacto das Águas São Paulo ” “Pacto das Águas São Paulo ” 
2009/2011 2009/2011 -- Metas e ProgramaMetas e Programa



Em fevereiro de 2012 foram definidos os campeões: Em fevereiro de 2012 foram definidos os campeões: 
as cidades e CBH com melhores desempenhoas cidades e CBH com melhores desempenho





TheThe 13 13 WinersWiners: : MayorsMayors andand WatershedWatershed CommitteeCommittee



6,57%

Abastecimento de água: % população 
atendida

Evolução em 3 anos no Abastecimento Evolução em 3 anos no Abastecimento 
de Água de Água -- 2009/20122009/2012

24,88%

68,54%

6,57%

aumento manutenção redução



26,14%

ICTEM

Evolução em 3 anos no Indicador de Evolução em 3 anos no Indicador de 
Coleta e Tratamento de Esgoto Coleta e Tratamento de Esgoto 

MunicipalMunicipal

46,02%

27,84%

26,14%

aumento manutenção redução



IQR

31,35%

Evolução em 3 anos no Evolução em 3 anos no IndiceIndice de de 
Qualidade de ResíduosQualidade de Resíduos -- 2009/20122009/2012

46,49%

22,16%

31,35%

aumtento manutenção redução



Plano de saneamento - existência

16,16% 5,68%

Evolução em 3 anos no Plano de Evolução em 3 anos no Plano de 
Saneamento Saneamento –– 2009/20122009/2012

78,17%
não tem plano plano em elaboração tem plano aprovado



Recuperação de mata ciliar - existência 
programa / projeto

39,30%

Evolução em 3 anos na Recuperação Evolução em 3 anos na Recuperação 
da Mata Ciliar da Mata Ciliar –– 2009/20122009/2012

53,28%

7,42%

39,30%

não tem programa / projeto

programa / projeto em elaboração

tem programa / projeto



Proteção de nascentes - existência 
programa / projeto

65,07%7,42%

27,51%

não tem programa / projeto
programa / projeto em elaboração

Evolução em 3 anos no Nº de Evolução em 3 anos no Nº de 
Nascentes Protegidas Nascentes Protegidas –– 2009/20122009/2012

programa / projeto em elaboração
tem programa / projeto

nº nascentes protegidas / nº nascentes 
identificadas

56,64%
20,98%

22,38%

aumento manutenção redução



Revitalização de córregos - existência 
programa / projeto

70,31%

8,73%

20,96%

não tem programa / projeto

Evolução em 3 anos na Revitalização Evolução em 3 anos na Revitalização 
de Córregos de Córregos -- 20092009--20122012

Extensão de córregos revitalizados

77,57%

13,08%

9,35%

aumento manutenção redução

não tem programa / projeto

programa / projeto em elaboração

tem programa / projeto



Nossa participação no 6º Fórum Mundial Nossa participação no 6º Fórum Mundial 
em Marselhaem Marselha -- FrançaFrança



Delegação paulista

Delegação Paulista no 6º FórumDelegação Paulista no 6º Fórum



Delegação Paulista no 6º FórumDelegação Paulista no 6º Fórum



1.070 1.070 cidadescidades signatáriassignatárias de 49 de 49 paísespaíses, , envolvendoenvolvendo maismais
de 200 de 200 milhõesmilhões de de pessoaspessoas

2

45

58
23

Meta: Meta: manter mobilização 

dos municípios

658

Latin America

Oceania

Europe

Africa

Asia



Metodologia e ações propostas para o Metodologia e ações propostas para o 
período 2013/2015período 2013/2015

�Fusão do Pacto das Águas com o Programa 
Município Verde Azul

�13 ações são comuns

�Serão avaliadas em 2013 e 2014



MUNICÍPIO VERDE AZULMUNICÍPIO VERDE AZUL

1- Esgoto tratado         2- Resíduos Sólidos             3- Mata Ciliar

4 - Arborização Urbana                  5 - Educação ambiental



MUNICÍPIO VERDE AZULMUNICÍPIO VERDE AZUL

6- Cidade Sustentável                       7- Uso da água

8- Qualidade do ar                            9- Estrutura Ambiental 

10-Conselho Ambiental



Diretiva ou TemaDiretiva ou Tema Ação ou IndicadorAção ou Indicador

Esgoto Tratado (1) ICTEM

Resíduos Sólidos (2) IQR e Coleta Seletiva

Biodiversidade (5) Cobertura Vegetal Nativa, recuperação de matas 
ciliares, proteção de nascentes, revitalização de 

Ações propostas para o período 2013/2015Ações propostas para o período 2013/2015
Pacto das ÁguasPacto das Águas

ciliares, proteção de nascentes, revitalização de 
córregos urbanos e Lei de Proteção de 
Mananciais.

Gestão das Águas (3) Proteção aos mananciais superficiais e 
subterrâneos, drenagem urbana, 
Monitoramento da Qualidade da Água. 

Educação Ambiental (1) Ações em educação ambiental

Estrutura Ambiental (1) Ação relacionada aos Planos de Bacia 
Hidrográfica.



Pontuação de 2013 + 2014 + evolução Pontuação de 2013 + 2014 + evolução 
(+ ou (+ ou --))

� acréscimo de até 10%     = 1 ponto
� acréscimo de 11 a 20%   = 2 pontos
� acréscimo de 21 a 30%   = 3 pontos e assim por diante
� acréscimo de 31 a 40%   = 4 pontos� acréscimo de 31 a 40%   = 4 pontos
� acréscimo de 41 a 50%   = 5 pontos
� acréscimo de 51 a 60%   = 6 pontos
� acréscimo de 61 a 70%   = 7 pontos
� acréscimo de 71 a 80%   = 8 pontos
� acréscimo de 81 a 90%    = 9 pontos
� acréscimo de 91 a 100% = 10 pontos 



CATEGORIAS PREMIADASCATEGORIAS PREMIADAS

� Cinco Municípios premiados com população abaixo de 
20 mil habitantes;

� Cinco Municípios premiados com população acima de 20 
mil habitantes.

� Três Comitê de Bacias ou Unidade de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos que obtiver o maior número de 
municípios que finalizarem o processo de 
preenchimento da planilha do Pacto das Águas no ciclo 
2013/2015. 
�Apenas os primeiros lugares serão convidados a 

participar do VII Fórum Mundial da Água.



paguaspaguas @sp.gov.br@sp.gov.br

Mais informações:

Web Site:
www.ambiente.sp.gov.brwww.ambiente.sp.gov.br/wp/pactodasaguas/wp/pactodasaguas



Obrigado pela atençãoObrigado pela atenção

João Francisco Bertoncello Danieletto
“Kiko Danieletto”

multiplicadores@uol.com.br (14) 9773-3248
Visite nosso blog: bocainaambiental.wordpress.com


