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1. INTRODUÇÃO 

A Refinaria de Paulínia - REPLAN, da empresa Petróleo Brasileiro S/A - 

PETROBRAS, está realizando uma importante modernização visando a 

otimização de seus processos e a melhoria da qualidade dos combustíveis 

refinados e distribuídos para as regiões metropolitanas e no interior. 

Essa modernização visa atender às condições ambientais e adequar a gasolina 

às especificações da Agência Nacional do Petróleo - ANP, principalmente no 

que tangem as concentrações de enxofre. 

Visando o atendimento desta demanda, a PETROBRAS/REPLAN solicitou, 

então, aos Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí - Comitês PCJ, análise do pedido de aumento de vazão outorgada no 

rio Jaguari e manifestação quanto à alternativa de abastecimento para o 

empreendimento: “Modernização da Refinaria de Paulínia - 

REPLAN/PETROBRAS”, considerando, também, o despacho do Departamento 

de Águas e Energia Elétrica - DAEE. 

Os Comitês PCJ, através do Grupo Técnico de Empreendimentos, se 

manifestaram favoráveis ao aumento da captação desde que fosse 

condicionada à implantação de Programas de Ações no âmbito das Bacias 

PCJ. 

Em convênio com a PETROBRAS/REPLAN, O Consórcio Intermunicipal das 

Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí atende aos programas de 

recomposição florestal e de educação ambiental. 

Este “Curso sobre Políticas Públicas voltadas ao reuso da água e à utilização 

de água de chuva” faz parte dos Programas de Ações no âmbito das Bacias 

PCJ, item 9 - “Elaboração de estudos e programas de capacitação, tendo como 

eixos principais o reuso da água, o armazenamento e a utilização de água de 

chuva, considerando os diversos usos da água nas bacias PCJ e o incentivo às 

Políticas Públicas de reuso da água”. 
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2. O CONSÓRCIO PCJ 

O Consórcio Intermunicipal das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari 

e Jundiaí (Consórcio PCJ), é uma 

associação de direito privado e sem fins 

lucrativos. É composto por municípios e 

empresas e tem por objetivo a gestão dos 

recursos hídricos e a recuperação dos 

mananciais de sua área de abrangência, entre outros. 

A base do trabalho da entidade está na conscientização de todos os setores da 

sociedade sobre a problemática dos recursos hídricos da região, no 

planejamento e no fomento as ações de recuperação dos mananciais. 

Fundado em 13 de outubro de 1989, o Consórcio atua com independência 

técnica e financeira. A entidade arrecada e aplica recursos em programas 

ambientais, conforme seu Plano de Atuação bienal aprovado pelo Conselho de 

Consorciados. 

A finalidade da entidade é contribuir para a implantação de um sistema de 

gestão descentralizada dos recursos hídricos e desenvolver, em parcerias com 

entidades públicas e privadas, projetos e ações práticas para a recuperação e 

preservação dos rios das bacias PCJ, de forma a garantir o desenvolvimento 

econômico e sustentável da região, através do planejamento e fomento de 

ações para a gestão dos recursos hídricos, integração regional e 

conscientização ambiental. 

A entidade participa dos Comitês das Bacias PCJ, em nível estadual e federal, 

dos quais atua no segmento da Sociedade Civil, além de desde 2005 exercer 

as funções de Agência de Água na cobrança pelo uso dos recursos hídricos de 

domínio da União. 
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Programas do Consórcio PCJ 

 Programa de Gestão de Bacias Hidrográficas 

 Programa de Educação Ambiental 

 Programa de Proteção aos Mananciais 

 Programa de Racionalização, Combate às Perdas de Água e 

Saneamento 

 Programa de Resíduos Sólidos 

 Programa de Sistema de Monitoramento das Águas 

 Programa de Apoio aos Consorciados 

 Programa de Cooperação Institucional 

 Programa de Desenvolvimento Tecnológico - Grupo das Empresas 

 Programa de Investimentos (R$ 0,01/m³) 

 Entidade Delegatária - Agência de Água PCJ 
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Figura 1 - Localização das Bacias PCJ 

 

O Consórcio PCJ utiliza ferramentas de gestão para o fomento de ações nas 

bacias PCJ, cuja área é de pouco mais de 15.300 km², que estão em sua maior 

parte no Estado de São Paulo (92,5%) e o restante (7,5%) em Minas Gerais. 

As bacias PCJ possuem 62 municípios com sede na região, sendo 58 paulistas 

e 4 são mineiros. 

Com mais de 5 milhões de habitantes, a região é uma das mais importantes do 

Brasil, em face de seu desenvolvimento econômico, que representa cerca de 

5% do Produto Interno Bruto (PIB) Nacional. No entanto, a escassez dos 

recursos hídricos ameaça toda essa prosperidade, pois a produção de água 

bruta no período de estiagem fica com situação critica para o abastecimento. 

A situação se agrava com a reversão de até 31 m³/s de água pelo Sistema 

Cantareira, na qual abastece aproximadamente 50% da Região Metropolitana 

de São Paulo. 
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A má qualidade da água também contribui para a escassez na região das 

bacias PCJ, que dispõem em 2009 de aproximadamente 45% de esgoto 

doméstico tratado e de 92% das cargas industriais orgânicas removidas. 

O Consórcio PCJ valoriza o trabalho técnico com objetivo de vencer as 

divergências pessoais e político-partidárias, próprias das articulações 

intermunicipais. A integração dos municípios e empresas e a busca de 

soluções globais têm marcado sua atuação. 

Assim, juntamente com prefeituras, serviços de saneamento e empresas 

consorciadas, a entidade trabalha para aumentar o índice de tratamento de 

esgoto doméstico e efluente industrial, reduzir as perdas nos sistemas de 

distribuição e aumentar o reuso da água na região das bacias PCJ. 

Para isso, o Consórcio PCJ dentro de seus programas possui algumas 

importantes conquistas, como o Programa de Proteção aos Mananciais, que 

traz como principais resultados o plantio de 2,5 milhões de mudas nativas, a 

capacitação de proprietários rurais, dentre outras inúmeras atividades e ao 

Programa de Educação Ambiental, onde através do Projeto Semana da Água, 

já foram capacitadas mais de um milhão de estudantes. 

 
  

Dessa forma firmou-se a parceria do Consórcio PCJ com a PETROBRAS -  

Refinaria de Paulínia - REPLAN, para o desenvolvimento e aplicação das 

atividades relativas ao item 9 da Deliberação 058/2006 dos Comitês PCJ, 

relacionados a Política Públicas voltadas a reuso da água. 
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3. A PETROBRAS 

Criada em 03 de outubro de 1953, pela Lei 

2.004, a Petrobras é a maior empresa do 

Brasil. Atualmente presente em 26 países, a 

Petrobras conquistou recentemente 

reconhecimentos importantes como “a 

empresa de petróleo mais sustentável do 

mundo (Management & Excellence)”, a “quarta empresa mais respeitada do 

planeta (Reputation Institute)” e a “sétima maior empresa de petróleo do mundo 

com ações negociadas em bolsas de valores”. 

 

3.1. REPLAN (REFINARIA DE PAULÍNIA) 

 

Inaugurada em 12 de maio de 1972, e construída em mil dias (uma referência 

para a indústria do petróleo), a Refinaria de Paulínia é a maior unidade do 

sistema Petrobras em capacidade de processamento de petróleo: 57,2 mil 

m³/dia (360 mil bpd) e responde por 20% de todo o refino do Brasil. 

A Refinaria de Paulínia possui 1.100 empregados próprios e 5.500 contratados. 

Em uma área de 9,1 km2, tem como principais produtos: diesel, gasolina, GLP, 

propeno, nafta, querosene, coque e asfalto. Seguindo as diretrizes corporativas 

da Petrobras, a unidade se destaca regionalmente por sua atuação em 

responsabilidade sócio-ambiental. 
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4. AÇÕES PARA O USO RACIONAL DA ÁGUA 

A base para o desenvolvimento deste projeto é o conteúdo do estudo 

desenvolvido pelo CIRRA - Centro Internacional de Referência em Reuso da 

Água. 

 

4.1. OBJETIVO DO PROJETO 

Atendimento à Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ n.º 058/2006, em 

especial ao Item 9 - “Elaboração de estudos e programas de capacitação, 

tendo como eixos principais o reuso da água e o armazenamento e utilização 

de água de chuva, considerando os diversos usos da água nas bacias PCJ e o 

incentivo às Políticas Públicas de reuso da água”. 

 

4.2. JUSTIFICATIVA 

Apesar da significativa disponibilidade hídrica do Planeta Terra e do 

privilegiado percentual que cabe ao Brasil, encontramos regiões com alta 

densidade populacional, expressivo parque industrial, com relevante 

contribuição da produção agrícola irrigada e com estresse hídrico bem 

evidenciado, ou seja, estão com disponibilidade hídrica abaixo de 

1.500m3/hab/ano, recomendada pela UNESCO. 

As regiões hidrográficas do Alto Tietê (Grande São Paulo) e dos rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí, apresentam disponibilidade hídrica de estiagem 

abaixo de 500m3/hab/ano e registram a chamada “escassez absoluta”. 

O desenvolvimento mundial está condicionado cada vez mais às 

disponibilidades dos recursos naturais, particularmente da água. O rápido 

crescimento populacional, preponderante nas regiões tropicais e subtropicais 

do planeta vem contribuindo para o acirramento das disputas dos recursos 

hídricos remanescentes. 
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A concentração da população em áreas urbanas e conseqüentemente geração 

de resíduos agravam sobremaneira o problema, uma vez que as deficiências 

quantitativas de água se sobrepõem a degradação qualitativa (poluição). 

Ao longo do desenvolvimento de uma região ou país, pode-se distinguir três 

fases relativas à gestão dos respectivos recursos hídricos. Inicialmente, numa 

fase pré-industrial, a água pode ser considerada abundante e a influência da 

população sobre os recursos hídricos é caracterizada por um pequeno grau de 

perturbação sobre as correspondentes bacias hidrográficas. Sob tais condições 

a água é considerada um “bem livre” e de acesso fácil e generalizado. 

Na fase seguinte de industrialização, o desenvolvimento exige intensa 

exploração da água. Barragens para regularização de vazões, como para 

produção de energia são construídas. Captações para abastecimento de 

cidades e vilas, bem como para irrigação das plantações se fazem necessárias. 

Nessa fase, a gestão dos recursos hídricos é concentrada em alternativas de 

implantação de obras hidráulicas que proporcionam os melhores benefícios 

para a população (Gestão de Oferta). 

Na última fase do desenvolvimento, admite-se que as possibilidades de água já 

estejam bastante mobilizadas para ao atendimento das demandas crescentes. 

Nessa fase os custos para se aumentar a oferta de água crescem bastante, e 

muitas vezes estas novas ofertas adicionais somente poderão ser alcançadas 

por técnicas não convencionais (transferências de bacias). Nesta situação a 

gestão dos recursos hídricos é centrada na restrição do consumo (Gestão de 

Demanda). 

As disponibilidades e correspondentes demandas de água por continentes, 

países e/ou regiões, podem ajudar a compreender alguns problemas atuais e 

futuros, relacionados ao desenvolvimento socioeconômico. Recentemente 

verificamos em duas situações de crise que a racionalização é um instrumento, 

quando planejado e partindo da vontade política como engajamento 

comunitário, eficiente e viável. 
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Quando ocorreu a crise energética de 2001/2002, denominada “apagão”, por 

ação indireta houve em algumas regiões a redução do consumo da água em 

até 20%. A estiagem prolongada de 2004 levou a SABESP a implantar a 

“Campanha Bônus da Água”, incentivando financeiramente aqueles que 

reduziram o consumo de água. Tratou-se, também, de uma iniciativa de 

sucesso. 

Em um raciocínio análogo ao anunciar que iria ser implantada a cobrança pelo 

uso da água nas bacias PCJ, levou algumas empresas da região a investirem 

em reuso, reduzindo, em algumas situações, em 50% o seu retorno. 

Nos últimos anos algumas Câmaras Municipais investiram na aprovação de 

projetos de lei que obrigassem novas construções, acima de determinada 

metragem quadrada, a implantarem obrigatoriamente sistemas para o 

aproveitamento das águas provenientes das chuvas. 

Os próprios órgãos ambientais ainda não dispõem de legislações específicas, 

para algumas situações, que possam orientar e regulamentar o uso de águas 

pluviais para múltiplas finalidades. 

Com base nas ponderações anteriores o presente projeto pretende através de 

estudos preliminares embasar recomendações que permitam estimular o reuso 

da água, no contexto dos usos múltiplos, permitindo fundamentar cursos para 

formação de agentes multiplicadores, possibilitando a curto, médio e longo 

prazo implantar uma cultura regional de racionalização e do reuso da água. 

Portanto, visando atender ao Item 9 da Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ 

nº 058/2006, pretende-se realizar estudo e a formação de agentes 

multiplicadores, tendo como eixo principal o reuso da água e o armazenamento 

e utilização de água de chuva, considerando os diversos usos da água nas 

bacias PCJ e o incentivo as políticas públicas de reuso da água. 
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4.3. ÁREA DE TRABALHO 

Os Projetos de Educação Ambiental serão desenvolvidos nos seguintes 

municípios: 

 

Minas Gerais: Camanducaia, Extrema, Itapeva e Toledo; 

 

São Paulo: Amparo, Artur Nogueira, Bragança Paulista, Cosmópolis, 

Holambra,  Jaguariúna,  Joanópolis,  Limeira, Monte Alegre do Sul, Morungaba, 

Paulínia, Pedra Bela, Pedreira,  Pinhalzinho,  Santo Antonio de Posse, Tuiuti, 

Vargem e a área de influência ao entorno da REPLAN. 

 

Os participantes serão divididos em regiões alta, média e baixa com a 

finalidade de se desenvolver os projetos por igual e com qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Abrangência - Bacia do Rio Jaguari e Camanducaia 

 



19 

 

4.4. PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Para atendimento ao Item 9 da à Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ n.º 

058/2006 serão desenvolvidos  2 (dois) Projetos de Educação Ambiental, 

sendo um “Não Formal“ e o outro “Formal”. Esses projetos levam em 

consideração os diferentes segmentos da sociedade, a faixa etária e o nível de 

conhecimento. 

Os dois Projetos de Educação Ambiental (Não Formal e Formal) terão os 

seguintes objetivos específicos: 

 

a) Trabalhar a realidade da bacia dos rios Jaguari e Camanducaia; 

 

b) Transmitir conhecimentos sobre gestão dos recursos hídricos e do meio 

ambiente, através de política ambiental que promova, em todos os níveis 

e segmentos, a conscientização sobre os problemas relacionados ao 

gerenciamento, conservação e proteção dos recursos hídricos; 

 

c) Estimular o reuso da água e o aproveitamento de águas de chuva no 

contexto dos usos múltiplos, subsidiando a implementação de políticas 

públicas nos municípios; 

 

d) Estudar as bacias hidrográficas dos rios Piracicaba (em especial a bacia 

do rio Jaguari), Capivari e Jundiaí; 

 

e) Desenvolver a proposta construtivista e trabalhar transversalmente, 

utilizando estratégias em que os conceitos, procedimentos, atitudes, 
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valores éticos e habilidades se desenvolvam simultaneamente e, com 

isso, o participante se interessará em adquirir novos conhecimentos, 

buscando-os em diferentes fontes de informações; 

 

f) Trazer visão holística e sistêmica da problemática dos recursos hídricos 

e envolver os participantes em atividades e estratégias que lhes 

permitam não fragmentar o conhecimento em áreas, mas ter uma visão 

de que todas as coisas estão relacionadas entre si e que nada acontece 

de forma isolada; 

 

g) Trabalhar a Educação Ambiental formal e a informal; 

 

h) Trabalhar o conhecimento, a ação local, fazer com que os participantes 

sintam-se transformadores do ambiente e que se integrem às questões 

ambientais, questionando a realidade, levantando os problemas e 

agindo de maneira a solucioná-los, a partir da contribuição ativa para a 

sua melhoria, utilizando-se da lógica, criatividade, da capacidade de 

análise crítica, selecionando atitudes e procedimentos e adequando as 

ações à realidade local; 

 

i) Propiciar situações que possibilitem o envolvimento dos diferentes 

segmentos da sociedade; 

 

j) Sensibilizar e conscientizar a sociedade e os principais dirigentes 

políticos com relação à captação, armazenamento e reuso da água com 

evidências aos usos múltiplos da água; 
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k) Divulgar as ações dos projetos de educação ambiental, a serem 

desenvolvidos, junto aos meios de comunicação; 

 

l) Contribuir para a construção de sociedades sustentáveis através da 

cultura de rede; 

 

m) Manter uma abordagem articulada regional, estadual e nacional; 

 

n) Aplicar os princípios das políticas de educação ambiental dos Comitês 

PCJ e do Consórcio PCJ; 

 

o) Aplicar os princípios das leis: 

 Lei n.º 7633 de 30/12/1991 - Política Estadual dos Recursos Hídricos; 

 Lei n.º 9433 de 08/01/1997 - Política Nacional dos Recursos Hídricos; 

 Lei n.º 9795 de 27/04/1999 - Política Nacional de Educação Ambiental 
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5. AÇÕES PARA O USO RACIONAL DA ÁGUA -  NÃO - FORMAL 

Curso sobre Políticas Públicas voltadas ao reuso da água e à utilização de 

água de chuva 

 

5.1. OBJETIVO 

Incentivar políticas públicas de reuso de água através de formadores de 

opinião e autoridades que poderão auxiliar na implantação de sistemas e 

legislações que contemplem o reuso e do armazenamento e utilização de água 

de chuva. 

 

5.2. PÚBLICO ALVO 

 Prefeitos; 

 Secretários Municipais de Obras, Planejamento, Meio Ambiente e 

Saneamento; 

 Técnicos das Prefeituras Municipais; 

 Dirigentes empresariais ligados à FIESP e CIESP; 

 Técnicos de Empresas públicas e privadas; 

 Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA; 

 Associações de Engenheiros e Arquitetos; 

 Dirigentes de Sindicatos; 

 Câmara de Vereadores; 

 Lideres de Comunidades e Associações de Bairro; 

 Construtoras e empreendedores imobiliários; 

 Outros setores. 
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5.3. METODOLOGIA 

São 06 módulos de capacitação, com 5 horas de duração, nas regiões alta, 

média e baixa da bacia do rio Jaguari. 

 

5.4.  MÓDULOS 

 

Módulo I 

 Apresentação do Projeto 

 As bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí com 

ênfase nas bacias dos rios Jaguari e Camanducaia. 

 

Módulo II  

 Gestão dos recursos hídricos, instrumentos de gestão, cobrança pelo 

uso da água, diferenças entre Comitê de Bacia, Agência de Água e 

Consórcio Intermunicipal.  

 Saneamento básico (água e esgoto), resíduos sólidos e tecnologias de 

reciclagem. 

 

Módulo III 

 Preservação de Mananciais - Mata ciliar, reflorestamento, preservação e 

recuperação, agricultura – uso e conservação do solo e defensivos. 

 Legislação ambiental voltada ao sistema de gerenciamento dos recursos 

hídricos. 
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Módulo IV 

 Reuso da água e legislação pertinente. 

 

Módulo V 

 Visita técnica (estudo do meio), direcionado à observação e 

caracterização dos aspectos hídricos. 

 

Módulo VI 

 Políticas públicas voltadas ao reuso da água e mecanismos de incentivo 

à implantação dessas políticas públicas. 
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5.5. CONTEÚDO DOS MÓDULOS 

 

Módulo I 

 

Apresentação do Projeto 

Será apresentado o projeto, objetivos, cronograma de desenvolvimento, 

proposta técnica pedagógica e os profissionais que estarão ministrando as 

capacitações e os conteúdos que serão trabalhados nas capacitações teóricas, 

e no estudo do meio. Também serão repassadas informações sobre como será 

a avaliação final do projeto, dentre outros assuntos pertinentes ao 

desenvolvimento do mesmo. 

 

As bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí com 

ênfase nas bacias dos rios Jaguari e Camanducaia. 

O conteúdo dará noções básicas sobre bacia hidrográfica e micro bacias e 

como as atividades humanas e o uso e ocupação do solo nas bacias 

hidrográficas interferem na qualidade e quantidade de água da região, com 

ênfase na bacia dos rios Jaguari e Camanducaia, do local e do público alvo a 

ser trabalhado.  

Será apresentada a situação atual dos mananciais utilizados para o 

abastecimento público, o lançamento de esgotos e os diversos usos da água e 

quais são os impactos sobre os mananciais que envolvem os municípios 

participantes deste projeto. 
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Módulo II  

 

Gestão dos recursos hídricos, instrumentos de gestão, cobrança pelo uso 

da água, diferenças entre Comitê de Bacia, Agência de Água e Consórcio 

Intermunicipal.  

Neste módulo será trabalhada a história da gestão por bacias hidrográficas, a 

política nacional de recursos hídricos, os fundamentos, os objetivos, as 

diretrizes de ação, os instrumentos de gestão dos recursos hídricos. 

Também será trabalhada a importância da arrecadação de recursos financeiros 

na região para recuperação dos rios e a importância dos organismos gestores, 

ou seja, quem são seus representantes e sua forma de atuação, qual a 

importância da Agência de Água, do Plano de Bacia e da Cobrança pelo Uso 

da Água. 

 

Saneamento básico (água e esgoto), resíduos sólidos e tecnologias de 

reciclagem. 

Neste tópico será abordada a importância das estações de tratamento de água 

e de tratamento de esgoto. Será trabalhada a importância de se tratar o esgoto, 

os tipos de tratamento, a necessidade de não se misturar águas de chuva com 

esgoto assim como de manter as caixas de águas limpas, prevenirem 

vazamentos e economizar água. Será enfatizada a importância do saneamento 

para a saúde da comunidade. 

Também será abordado o impacto dos resíduos sólidos, o sistema de geração 

de resíduos e o que se fazer para minimizar os impactos negativos, 

principalmente nos mananciais de abastecimento público. Serão abordadas as 

definições de resíduos sólidos, origem, classificação e produção, tipos de 

controle de resíduos perigosos e os tipos de tratamento e disposição final dos 

resíduos sólidos. 
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Módulo III 

 

Preservação de Mananciais - Mata ciliar, reflorestamento, preservação e 

recuperação, agricultura – uso e conservação do solo e defensivos. 

Neste tópico será abordada a proteção aos mananciais, a importância da mata 

ciliar, a diferença entre espécies nativas e exóticas. Como se formam as 

nascentes e a necessidade de planejamento do uso e ocupação do solo para 

preservar as nascentes, os mananciais assim como as águas subterrâneas. O 

impacto dos agrotóxicos nos mananciais, culturas sem manejo ambiental que 

causam erosão e assoreamento. O que cada um pode fazer para minimizar os 

problemas. 

 

Legislação ambiental voltada ao sistema de gerenciamento dos recursos 

hídricos. 

Pretende-se trabalhar os princípios e diretrizes das Leis nº 7.633/91 - Política 

Estadual de Recursos Hídricos; nº 9.433/97 - Política Nacional de Recursos 

Hídricos e nº 9.795/99 - Política Nacional de Educação Ambiental.  

Serão passados conteúdos de outras leis ambientais, os princípios gerais do 

Direito Ambiental, Código Florestal, visando à necessidade de fortalecer a 

cidadania no país para o cumprimento das leis e como denunciar as agressões 

ao meio ambiente além de informações sobre patrimônio ambiental. 
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Módulo IV 

 

Reuso da água e legislação pertinente. 

Neste tópico será a introdução e apresentação dos conceitos relativos ao reuso 

da água.  
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Módulo V 

 

Visita técnica (estudo do meio), direcionado à observação e 

caracterização dos aspectos hídricos. 

Os participantes vivenciarão na prática os conteúdos trabalhados na teoria, 

através do estudo do meio (ir a campo), os conceitos, teorias e noções dos 

aspectos técnicos direcionados à gestão dos recursos hídricos, principalmente 

os relacionados com o reuso e com o uso racional. 
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Módulo VI 

 

Políticas públicas voltadas ao reuso da água e mecanismos de incentivo à 

implantação dessas políticas públicas. 

Neste tópico será a introdução e apresentação dos conceitos relativos às 

políticas públicas relacionadas ao reuso da água. 
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6. SITES PARA CONSULTA 

 

www.agua.org.br 

www.comitepcj.sp.gov.br 

www.sigrh.sp.gov.br/fehidro 

www.ana.gov.br 

www.mma.gov.br 

www.cetesb.sp.gov.br 

www.sabesp.com.br 

www.usp.br/cirra/  
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7. DÚVIDAS E MAIS INFORMAÇÕES 

 

E-mail: ambiental@agua.org.br 

Site: www.agua.org.br 

Telefones/Fax: (19) 3406-4043 / 3407-5772 
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Programa de Educação Ambiental voltada à gestão dos recursos hídricos  

Consórcio PCJ / PETROBRAS-REPLAN 

REGIÕES  (NÃO-FORMAL) 

 

ALTA 

 

MÉDIA 

 

BAIXA 

Atibaia Americana Analândia 

Bom Jesus dos Perdões Amparo Capivari 

Bragança Paulista Artur Nogueira Cordeirópolis 

Camanducaia Campinas Corumbataí 

Extrema Cosmópolis Ipeúna 

Itapeva Holambra Iracemápolis 

Jarinu Hortolândia Itatiba 

Joanópolis Indaiatuba Limeira 

Monte Alegre do Sul Jaguariúna Piracicaba 

Morungaba Louveira Rafard 

Pedra Bela Monte Mor Rio Claro 

Pinhalzinho Nova Odessa Rio das Pedras 

Piracaia Paulínia Saltinho 

Toledo Pedreira São Pedro 

Tuiuti Sta. Bárbara d´Oeste Sta. Gertrudes 

Vargem Sto. Antônio da Posse  

 Sumaré  

 Valinhos  

 Vinhedo  

 

Observação: A tabela inclui municípios outras sub-bacias PCJ, caso haja 

interesse de participarem do projeto, potencializando os resultados das ações. 
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Secretaria Executiva do Consórcio PCJ 

 

Avenida São Jerônimo, 3.100 - Morada do Sol 

Americana - SP 

Fone (19) 3461.6321 / 3461.4957 / 3461.7758 

Site: www.agua.org.br 

E-mail: ambiental@agua.org.br 

 


