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INTRODUÇÃO 

 

O Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí é uma 

associação de direito privado sem fins lucrativos, composta por 42 municípios e 29 empresas, que 

tem como objetivo a recuperação dos mananciais de sua área de abrangência.  

As atividades e ações da entidade são desenvolvidas pelos seus programas, dentre eles o Pro-

grama de Educação e Sensibilização Ambiental, que tem contribuído para a compreensão e implan-

tação do sistema de gerenciamento dos recursos hídricos na região, com metodologias diferencia-

das, linguagem acessível e estudos do meio, através do espírito de trabalho em rede e de troca de 

experiências.  

Dentre os projetos em andamento pelo referido programa, destaca-se a SEMANA DA ÁGUA, 

que há 20 anos busca incentivar os agentes locais de bacias hidrográficas organizarem estruturas e 

recursos financeiros para resolverem seus problemas ambientais. Desenvolvido desde 1994, o 

projeto já envolveu mais de 4 milhões de pessoas de forma direta e indireta, dentre elas crianças, 

jovens e adultos.  

A partir de 2015, o Projeto Semana da Água foi remodelado pelo Programa de Educação e 

Sensibilização Ambiental do Consórcio PCJ e passou a fazer parte do Projeto Gota d’Água. O 

objetivo dessa alteração foi intensificar as ações de educação ambiental nas Bacias PCJ que 

extrapolem a execução das Semanas da Água nos municípios, o que de fato já ocorre na prática, 

sensibilizando a sociedade e os dirigentes políticos sobre a importância da Educação Ambiental 

voltada à Gestão dos Recursos Hídricos. 

 

 

TEMÁTICA 2017 

 

O Projeto Gota d’Água de 2017, cujo tema foi “Compartilhando Caminhos para Brasília 

2018”, teve como objetivo mobilizar a participação de todos nos processos preparatórios do 8º 

Fórum Mundial da Água, que será realizado pela primeira vez no Brasil, em março do ano que vem. 

Como forma de divulgar os trabalhos desenvolvidos em nossa região durante o 8º Fórum Mundial 

da Água, os participantes foram motivados a elaborarem vídeos educativos, de até 3 minutos, que 

serão exibidos no estande do Consórcio PCJ na Feira Técnica do evento. 

A abertura do projeto foi realizada no dia 17 de fevereiro de 2017 no Museu da Água de 

Indaiatuba/SP (Figuras 1 e 2). Estiveram presentes cerca de 60 participantes de diversos municípios 

das Bacias PCJ. A abertura oficial foi realizada pelo anfitrião do evento, o Prefeito Nilson Gaspar, 

que também é Vice-Presidente do Programa de Educação Ambiental do Consórcio PCJ. Nessa 

ocasião, foram apresentados os temas e o cronograma das atividades para o ano, além de realizada 

uma roda de conversa que contou com a presenças do Diretor Presidente da Agência Nacional de 

Águas, Vicente Andreu, e do Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São 

Paulo e Presidente do Conselho Mundial da Água, Dr. Benedito Braga. 



             

Figuras 1 e 2: Abertura do Projeto, em Indaiatuba/SP. 

 

Durante o ano, foram realizados diversos encontros visando preparar os educadores para os 

trabalhos de multiplicação sobre as principais problemáticas em relação à água. Ainda no primeiro 

semestre, foram realizados três seminários sobre assuntos que farão parte das discussões em 

Brasília: “Água e Mudanças Climáticas”, no dia 24 de março (Figura 3), “Água e Direitos 

Humanos”, no dia 28/04 (Figura 4), e “Água e Desenvolvimento Sustentável”, no dia 26/05 (Figura 

5). No dia 30 de junho, foi realizada uma oficina para produção e elaboração de vídeos de curta 

duração, com o objetivo de auxiliar os participantes do projeto a elaborarem vídeos de até três 

minutos sobre as atividades desenvolvidas em seus municípios (Figura 6). 

             

 Figura 3: Seminário Água e Mudanças Climáticas                Figura 4: Seminário Água e Direitos Humanos 

 

               

 Figura 5: Seminário Água e Desenv. Sustentável                    Figura 6: Oficina de vídeos de curta duração 

 



Durante o Fórum Brasil de Gestão Ambiental, em Campinas/SP, foi realizado no dia 11 de 

julho um Encontro Internacional, para atentar quanto aos preparativos do país para receber o 8º 

Fórum Mundial da Água e promover a troca de experiências com cases nacionais e internacionais 

na área de gestão de recursos hídricos e saneamento ambiental. O encontro contou com as presenças 

da representante da Agência Nacional de Águas e coordenadora do Processo Cidadão do Fórum 

Mundial da Água, Taciana Leme (Figura 7), do cônsul de Israel para assuntos econômicos, Boaz 

Albaranes, do gerente da empresa israelense de Saneamento Mekorot, Alon Lev, do diretor da BRK 

Ambiental, Rogério Tadeu Ramos Sarro, e da superintendente do SAAE de Atibaia, Fabiane 

Santiago (Figura 8). 

                    

Figura 7: Encontro Internacional – Taciana Leme                        Figura 8: Demais palestrantes do encontro 

 

Os participantes do Projeto Gota d’Água também foram convidados a participar de outros 

eventos realizados pelo Consórcio PCJ durante o 2º semestre de 2017, a saber: “Seminário 

gerenciamento dos resíduos sólidos”, no dia 24/08, em Nova Odessa/SP (Figura 9), “Seminário 

ferramentas de gestão florestal”, no dia 20/09, na Câmara Municipal de Campinas/SP (Figura 10) e 

“Encontro dos jornalistas das Bacias PCJ”, no dia 18/10, no Campus 1 da PUC, em Campinas/SP 

(Figuras 11 e 12).  

         

           Figura 9: Seminário de resíduos sólidos                         Figura 10: Seminário de gestão florestal 

 

 

 



              

Figuras 11 e 12: Encontro dos jornalistas das Bacias PCJ 

 

RESULTADOS 

Para finalizar as atividades do ano de 2017, foi realizado o Seminário de Avaliação do Projeto 

Gota d’Água, no dia 30 de novembro, no Museu da Água de Indaiatuba/SP (Figura 13). Durante o 

encontro, o Programa de Educação e Sensibilização Ambiental premiou os projetos de educação 

ambiental que foram destaque em 2017. Foram considerados os melhores do ano os que melhor se 

destacaram quanto à amplitude das atividades no município, qualidade das ações desenvolvidas, 

criatividade, inovação e adequação ao tema proposto para o projeto, 

Uma comissão técnica elegeu cinco vídeos como “Destaques do Ano” e outros cinco como 

“Menção Honrosa”. No total, cerca de 40 municípios participaram do Projeto Gota d’Água 2017 e 

destes, 20 se inscreveram na premiação. Como “Destaques do Ano” foram selecionados os 

municípios de Artur Nogueira, Campinas, Indaiatuba, Limeira, e Nova Odessa. Receberam Menção 

Honrosa os vídeos das cidades de Cosmópolis, Holambra, Louveira, Vinhedo e Sanasa/Campinas. 

Cada um dos Destaques pôde realizar apresentação de cinco minutos para defender seus 

vídeos e projetos para uma Banca Julgadora, composta pela professora doutora da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP), Adriana Braga, pela pesquisadora da Faculdade de Ciências 

Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Luciana Fernandes, e pelo 

consultor e coordenador da Câmara Técnica de Educação Ambiental dos Comitês PCJ, Tiago 

Georgetti (Figura 14). 

              

Figuras 13 e 14: Participantes do Seminário de Avaliação e Banca Julgadora do Projeto Gota d’Água. 

 



O município de Artur Nogueira foi eleito pela Banca como o melhor vídeo entre as cinco 

produções e levou o troféu “Sua Gota faz a Diferença”, ganhando uma vaga na comitiva do 

Consórcio PCJ para o 8º Fórum Mundial da Água, com direito passagem, hospedagem e credencial 

para participar de todos os dias do evento (Figuras 15 e 16).  

                   

Figuras 15 e 16: Entrega do “Destaque do Ano” e do Prêmio “Sua Gota faz a diferença” à Artur Nogueira. 

 

Participaram das capacitações oferecidas pelo Consórcio PCJ durante o ano de 2017 cerca de 

400 pessoas, dentre educadores, vereadores, técnicos dos serviços de água e das secretarias de meio 

ambiente, entre outros. Esses educadores, a maioria composta por agentes de interlocução dos 

municípios participantes, multiplicaram os conhecimentos adquiridos a 10.055 professores da 

educação infantil e do ensino fundamental e médio, que por sua vez, conseguiram envolver 186.038 

alunos das redes de ensino pública e particular (*informações preliminares). Segue abaixo o 

resultado alcançado por cada município participante da Semana da Água durante o ano de 2017: 

Municípios Educadores Alunos Total 

Americana 627 36.375 37.002 

Artur Nogueira 351 4.385 4.736 

Atibaia 10 2.290 2.300 

Campinas/SANASA 17 10* 27 

Cordeirópolis 211 3.093 3.304 

Cosmópolis 534 8.666 9.200 

Extrema 455 6.798 7.253 

Holambra 172 1.870 2.042 

Hortolândia 2.136 22.400 24.536 

Indaiatuba 10 10.000 10.010 

Itatiba 530 10.415 10.945 

Jaguariúna 15* 39* 54* 

Jarinu 253 4.037 4.290 

Limeira 1.666 22.000 23.666 

Louveira 5 1.870 1.875 

Nova Odessa 364 4.543 4.907 

Piracaia 27* 137* 164* 

Piracicaba 11 300 311 

Santa Bárbara d'Oeste 1.429 15.000 16.429 

Sumaré 815 21.000 21.815 

Vinhedo 417 10.810 11.227 

Total (21 municípios) 10.055 186.038 196.093 



PRÓXIMOS PASSOS 

 

Os vídeos produzidos pelos municípios participantes do projeto durante o ano de 2017 já 

estão disponíveis no site do Consórcio PCJ (www.agua.org.br), assim como em nosso canal no 

YouTube. Todos os materiais serão exibidos no estande do Consórcio PCJ, durante o 8º Fórum 

Mundial da Água, marcando presença neste que é o maior evento sobre água do mundo! 

Em 2018, serão realizados mais dois encontros sobre o Fórum Mundial da Água nas Bacias 

PCJ: um evento Pré Fórum no mês de fevereiro e um Pós Fórum em abril, em parceria com a 

Câmara Técnica de Educação Ambiental dos Comitês PCJ. A partir de maio, o Projeto Gota d’Água 

terá como tema principal a prática do ecoturismo como incentivo ao desenvolvimento sustentável 

nas Bacias PCJ. Contamos com a participação de todos! 

Durante todo o ano, permaneceremos à disposição para esclarecimentos de dúvidas e auxílio, 

pelo telefone (19) 3475-9405 ou e-mail ambiental@agua.org.br. 

Desejamos a todos um ótimo 2018, repleto de felicidades e realizações, e esperamos revê-los 

em breve! 
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