
O que é o Projeto LUISA-PCJ?

 O Levantamento de Unidades para 
Investimentos em Serviços Ambientais, 
conhecido como Projeto LUISA-PCJ, é um 
projeto de gerenciamento ambiental que 
integra dados coletados em campo visando 
investimentos em adequação ambiental de 
propriedades rurais, com espacialização 
dinâmica de dados e informações das Bacias 
PCJ. Utiliza uma solução integrada que 
permite análise multidimensional, realizada 
por meio da plataforma ArcGIS® Server, que 
interage com as aplicações do Portal for 
ArcGIS®, ArcGIS® Desktop, ArcGIS® Collector 
e Civitas®, inclusive com interface para dados 
coletados em campo e carregados no banco 
de dados gerenciado pela Assessoria 
Ambiental da Agência das Bacias PCJ.

 O Projeto LUISA-PCJ foi estruturado em 
duas fases. A primeira teve início em 2015, 
quando foi realizada a  contratação de 
licenças de software de sistema de 
informações geográficas e serviços de suporte 
especializado para capacitação, instalação e 
configuração da plataforma tecnológica - 
Portal ArcGIS® Agência das Bacias PCJ. O 
principal produto dessa fase foi o 
APP-PIP-PCJ Collector, que permite o 
diagnóstico ambiental por meio da coleta de 
dados em campo e posterior gerenciamento 
dos dados via web.

 Na segunda fase do projeto foi adquirida a 
licença do Civitas®, desenvolvido sobre a 
plataforma da ESRI®, para sistematização dos 
fluxos de processos requeridos ao 
Levantamento de Unidades para 
Investimento em Serviços Ambientais.

 Como resultado da segunda fase foram criados o 
Banco de Áreas e o Banco de Projetos PCJ. 

Como surgiu o Projeto LUISA-PCJ?

 O Projeto LUISA-PCJ surgiu em meio às 
discussões da Câmara Técnica de Conservação e 
Uso da Água no Meio Rural (CT-Rural) dos 
Comitês PCJ.

 À medida em que o conceito de desenvolvimento 
sustentável no meio rural foi tomando força nas 
discussões dos Comitês PCJ, a Câmara Técnica de 
Conservação e Proteção de Recursos Naturais 
(CT-RN) passou a atuar junto com a CT-Rural, 
por meio da criação do Grupo de Trabalho 
Mananciais. 

 A integração das duas câmaras técnicas foi 
fundamental para a criação, em 2015, da Política 
de Recuperação, Conservação e Proteção de 
Mananciais PCJ, conhecida como Política de 
Mananciais PCJ. Esta política estabeleceu diretrizes 
e instrumentos para a conservação de nascentes e 
cursos d’água, recuperação e conservação do solo 
e da vegetação nativa em mananciais de interesse 
para o abastecimento público, e orientações para 
a melhoria do saneamento rural na área das 
Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari 
e Jundiaí.

 A partir da Política de Mananciais PCJ, os 
investimentos em infraestrutura natural passaram 
a receber priorização diferenciada pelos Comitês 
PCJ, sendo possível o financiamento de projetos 
de adequação ambiental de propriedades rurais e 
programas de Pagamento por Serviços 
Ambientais.

 Assim o Projeto LUISA-PCJ foi concebido, diante 
da demanda de uma plataforma digital que 

abrigasse tais dados e projetos de forma integrada, 
facilitando o seu gerenciamento.

Como acessar os dados?

 Todos os dados são disponibilizados no Portal 
ArcGIS® Agência das Bacias PCJ e podem ser 
acessados ao escanear o código QR abaixo ou em:
https://mapas.agenciapcj.org.br/portal

 Navegue pelas aplicações ao clicar sobre cada uma 
delas. As aplicações são dinâmicas e permitem a 
visualização em várias escalas de zoom (“zoom in” 
e “zoom out”), além da possibilidade de habilitar ou 
desabilitar as camadas disponíveis.

Banco de Áreas e Projetos PCJ

 O Banco de Áreas e o Banco de Projetos PCJ têm 
o objetivo de direcionar necessidades de 
compensação ambiental às áreas disponíveis para 
restauração localizadas no território das Bacias PCJ.

O que é o banco de áreas PCJ?

 O Banco de Áreas PCJ é o cadastro de áreas 
disponíveis em propriedades rurais, localizadas nas 
Bacias PCJ para a restauração ecológica. O 
cadastramento no Banco de Áreas é voluntário e 
pode ser realizado a qualquer momento pelo 
usuário (proprietário, prefeitura ou instituição). 

 A área disponível, uma vez cadastrada no 
Banco de Áreas PCJ, comporá um conjunto de 
propriedades que poderão ser adotadas por 
interessados, organizações com necessidade de 
cumprimento de obrigação ambiental ou como 
ação voluntária de responsabilidade social. 

 Para acessar o Banco de Áreas PCJ escaneie o 
código QR ou acesse o link: 
https://mapas.agenciapcj.org.br/bancodeareas

 

O que é o banco de projetos PCJ?

 O Banco de Projetos PCJ é o cadastro de 
projetos elaborados por meio da Política de 
Mananciais PCJ, disponíveis para a execução de 
intervenções previstas, objetivando a adequação 
ambiental. Os projetos disponíveis neste banco 
são cadastrados pela Agência PCJ e poderão 
também ser financiados por instituições 
interessadas em investir em restauração e/ou 
outras intervenções ambientais. 

 As informações do Banco de Projetos PCJ estão 
disponíveis:

Ou acesse o link:
https://mapas.agenciapcj.org.br/bancodeprojetos

Como realizar o cadastramento? 

 Deseja disponibilizar ou adotar uma área para a 
recomposição florestal? 

 Acesse nosso formulário e faça o cadastro no 
seguinte link: 

https://mapas.agenciapcj.org.br/cadastro
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