


Fundado 1989, o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, líder no gerenciamento de 

recursos hídricos e importante formador de opinião dentro da área, em especial do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos, devido à sua atuação e história de quase 30 anos. 

Quem somos



Quem somos

Integrar todos os setores da sociedade em prol da gestão 
eficiente da água, do saneamento e do meio ambiente.

NOSSA MISSÃO

Contribuir para uma sociedade mais justa, economicamente viável 
e ambientalmente sustentável, que respeite a água em todos os 
seus usos e potenciais, em atenção às mudanças climáticas. 

NOSSA VISÃO

Transparência
Não abrimos mão de ações transparentes e éticas

Imparcialidade
Respeitamos os consensos e promovemos a equidade.

Comprometimento
Atribuímos à água um valor essencial e vital para as futuras gerações.

Ressignificação
Aprimoramos significados aos conceitos estabelecidos.

NOSSOS VALORES Integridade
Somos compromissados com nossos ideais de sustentabilidade hídrica.

Inovação
Usamos a criatividade para criar propostas de soluções pioneiras em superar desafios.

Pactuação
Garantimos a execução do que foi acordado, objetivando soluções conjuntas.

Unicidade
Somos únicos naquilo que fazemos.

Sinergia
Sintonizamos ações conjuntas com nossos parceiros.

(19) 34759400 (19) 34759408 /ConsorcioPCJ /consorcio_pcj /ConsorcioPCJ



Programas e atividades técnicas



Projeto Gota d’Água

O projeto pretende intensificar as ações de educação ambiental nas Bacias PCJ 

que extrapolem a execução das Semanas da Água nos municípios.

140 mil alunos

21 municípios

8 mil educadores

RESULTADOS 2018:

* Mais informações: www.agua.org.br/programas/projeto-gota-dagua-2018

http://www.agua.org.br/programas/projeto-gota-dagua-2018


Projeto Gota d’Água 2019

Em comemoração aos 30 anos do Consórcio PCJ, e 25 anos do Programa de Educação 

Ambiental, serão promovidas diversas atividades com o tema:

Desafio Água e Saneamento: sua  gota  faz a diferença!

PARCERIA EXCLUSIVA



Criada em atendimento às exigências da Lei Federal nº 11.445/2007, é um Consórcio 

Público (pessoa jurídica de direito público, de natureza autárquica e integrante da 

administração indireta dos municípios consorciados):

- Visa a gestão associada de serviços públicos (regulação e fiscalização dos 

serviços de saneamento);

- Atuação regional em municípios consorciados (protocolo de intenções) e 

conveniados (convênio de cooperação);

- Possui escala econômica e sustentabilidade financeira, com baixo custo 

operacional (taxa de regulação reduzida).

Agência Reguladora ARES PCJ

www.arespcj.com.br
0800 77 11445 (19) 99954-2370 /arespcj /arespcj /ares.pcj





Serão abordados os principais desafios da gestão da água e do saneamento básico*:

Disponibilidade hídrica:

980 m3/hab.ano (crítica)

Abastecimento de Água: 95%

Esgotamento Sanitário

Índice de Perdas: 33%

* A contextualização será adaptada para os municípios consorciados à ARES PCJ que não fazem parte das Bacias PCJ 

Desafios: água e saneamento

urbano

53% 25%   18%

industrial rural

Uso da água por setor:

* Outros usos: 4%

Referência Índice de Tratamento

2012 59%

2014 64%

2016 72%

2017 75%



Desafios: água e saneamento

Ocupação irregular 

Disposição inadequada 

dos resíduos

Perdas hídricas

Drenagem urbana

Desperdício

Furto de água

Ligação clandestina

Investimentos



Público alvo

- Participantes do Projeto Gota d’Água do Consórcio PCJ (educadores, técnicos das secretarias

municipais e dos serviços de água e esgotos, além de alunos da rede pública de ensino);

- Secretarias de educação, meio ambiente, e serviços de saneamento dos municípios

consorciados à ARES-PCJ;

- Organizações da sociedade civil, universidades e público em geral interessado, dos cerca de 70

municípios que estão localizados nas áreas de atuação do Consórcio e da ARES PCJ.



Data Município Local

03/04 Amparo Centro Universitário Amparense

10/04 Ribeirão Preto Auditório da Ambient

17/04 Atibaia Auditório do SAAE Ambiental

24/04 Campinas Centro de Conhecimento da Água (SANASA)

08/05 Indaiatuba Museu da Água

15/05 Limeira Secretaria de Educação

22/05 Piracicaba Secretaria de Educação

29/05 Pirassununga Secretaria de Educação

06/06 São Carlos Fundação Educacional de São Carlos

26/06 Sorocaba Teatro municipal ou UFSCar (a confirmar)

Encontros Regionais (presencial)

Atividades teóricas e práticas, e distribuição de materiais educativos







Durante os encontros…

Criação de rede de contato, para divulgação de 

materiais educativos, convites para encontros de 

educação ambiental, troca de experiências, e 

realização de ações conjuntas, com a utilização das 

seguintes ferramentas:

- WhatsApp (*inserir contato na lista de presença);

- Plataforma de Cursos Online no site do Consórcio.



Encontros à Distância (EAD)

Vídeo-aulas, sugestões de atividades e materiais a serem utilizados com o público formal 

e não formal dos municípios participantes.



Seminário de Avaliação

Prêmio “Sua Gota faz a Diferença” para vídeos caseiros, de até 3 minutos, que abordem a 

temática do projeto deste ano (Desafio Água e Saneamento).



Considerações Finais

Vamos escrever o nome do seu município nessa história?

Contato: (19) 3475-9405; ambiental@agua.org.br

PARCERIA EXCLUSIVA

mailto:ambiental@agua.org.br

