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Movimento PCJ

Movimentando

Além de garantir o abastecimento de toda essa 
população, as águas das Bacias PCJ desempenham 
papel importante como insumo no setor industrial 
e na produção agrícola. Entre empregos gerados 
e alimentos produzidos, esta região representa a 
5ª maior economia do país. Seja em momentos de 
poucas chuvas ou estiagens prolongadas, como 
a que estamos vivendo, o debate e cooperação 
entre todos é fundamental para zelarmos pelo uso 
eficiente da água e repensarmos nossos hábitos. 
Para isso, os Comitês PCJ lançaram o “Movimento 
PCJ pelo uso eficiente da água”.

pelo uso eficiente da água

providências

A água é um bem de todos, no mundo todo. Aqui 
nas Bacias PCJ (Bacias Hidrográficas dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí) dividimos este 
importante recurso entre 76 municípios, totalizando 
mais de 5,5 milhões de pessoas. Ainda neste território 
estão os reservatórios do Sistema Cantareira, cujas 
águas são compartilhadas com a capital paulista 
e abastecem mais 10 milhões de pessoas, naquela 
região. As águas que correm pelos nossos rios se 
originam em milhares de nascentes localizadas nas 
cidades e áreas rurais que compõem a região das 
Bacias PCJ.

Em sua primeira temporada em 2021, o Movimento 
PCJ pelo uso eficiente da água conseguiu mobilizar 
os membros dos Comitês PCJ e o setor de 
recursos hídricos para discutir ações voltadas ao 
enfrentamento da estiagem.

Realizando reuniões e eventos com a participação 
de diversos atores, conseguimos estimular gestores 
públicos e da iniciativa privada para esforços 
voltados ao aumento da disponibilidade hídrica 
nas Bacias PCJ.

Nesse contexto, foram anunciados investimentos 
públicos para reservatórios na bacia do Rio 
Corumbataí e no Ribeirão Piraí, com o objetivo 
de regularizar a vazão destes importantes rios e 
reservar água suficiente para as demandas previstas 
para as próximas décadas. Os investimentos foram 
também direcionados para a perfuração de poços 
para abastecimento público e o desassoreamento 
de cursos de água.

As barragens de Pedreira e Duas Pontes que 
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Como em qualquer período de estiagem, é preciso 
também em 2022 que todos se mobilizem, em casa 
e no trabalho usando a água com eficiência.

Vamos juntos, afinal, a água é de todos e a estiagem 
também.

estão sendo conduzidas há mais de uma década 
ganharam mais exatidão no cronograma, com 
previsão de conclusão das obras para 2023. 

Nesta mobilização, muitos municípios reforçaram 
seu entendimento sobre a necessidade de 
cooperação e estão cada vez mais trabalhando 
para se alinhar com o Plano das Bacias PCJ e suas 
metas relacionadas à busca por segurança hídrica. 

Por que é importante
fazer parte do movimento?
A estiagem é um período onde cada gota de água é necessária.

Para que tenhamos água suficiente para suprir a necessidade dos usuários em nossas 76 cidades, 
precisamos adotar hábitos que evitem o desperdício e diminuam a demanda em nossos corpos d’água.

Agora, vivendo sob uma nova estiagem, chegou a hora de hora de sermos eficientes. Sua ajuda é essencial.

Veja a seguir como contribuir!
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O uso da água

Por isso  a otimização do uso da água nas cidades, 
em todas as duas aplicações, é fundamental 
para que todos tenham esse direito garantido, 
principalmente nos períodos de estiagem como o 
que estamos vivendo.

Veja a seguir como você pode ajudar e fazer a 
diferença!

Sabemos que a água é um recurso natural 
importante não apenas para saciar a sede de 
todos, mas principalmente para produzir alimentos 
e trazer diversas outras soluções para a população, 
como limpeza de roupas e dos lares.

A falta de água pode afetar todos setores da 
economia, gerando impactos significativos, 
diminuindo a qualidade de vida da sociedade. 

na cidade
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Como fazer uso eficiente
da água no seu lar?

Pesquise e instale chuveiros e duchas com melhores redimentos, 
como os pressurizados. Continue fechando a torneira ao se 
ensaboar para economizar ainda mais água!

Banhos consomem muita água

Além de melhorar o desempenho do vaso, o duplo acionamento 
permite utilização de meia descarga ou completa, gerando 
economia de água.

Acionamento duplo nos vasos sanitários 

Principalmente em casas com crianças, torneiras com 
temporizadores ajudam a zelar pelo fechamento quando 
não estiver em uso. Seja nos banheiros ou na cozinha, instale 
aeradores para ampliar o jato d’água e reduzir o consumo!

Torneiras com temporizador e aerador 
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Com esguicho, a mangueira nunca mais ficará aberta à toa! 
O uso do regador também ajuda você a despejar somente a 
quantidade necessária de água nas plantas e no ponto certo! 

Instale esguicho nas mangueiras 
ou use um regador

Vazamentos de todos os tamanhos, inclusive gotejamentos, 
desperdiçam muita água. Fique atento com paredes e 
revestimentos que nunca secam, válvulas de descargas e 
torneiras pingando. Se o hidrometro ficar girando mesmo sem 
atividades na casa, atenção, pois certamente há vazamento. 

Conserte vazamentos

Separe dias específicos na semana para essa atividade e use a 
água mediante o tanto de roupa que você pretende lavar. Nunca 
encha a máquina de água com poucas peças de roupa. Siga as 
opções de programa sugeridos em sua máquina de lavar.

Limite o uso da máquina de lavar
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Ações como essa promovem o entupimento e, consequente-
mente, o gasto de água aumenta. Sem contar que, jogar esses 
dejetos  dificulta o tratamento de esgotos e aumenta o impacto 
na natureza.

Não jogue lixo na pia ou em
vasos sanitários

Viu só como é possível
fazer um uso eficiente da água?
Faça sua parte, afinal é preciso união para que tenhamos água em 
boas condições para todos.

Você também pode utilizar essa água para lavar a calçadas. 
Também pode armazenar água da chuva para as mesmas 
finalidades! Lembre-se de manter os recipiente fechados ao 
armazenar qualquer tipo de água.

Reutilize a água da máquina 
de lavar para enxaguar quintais



O MOVIMENTO PCJ PELO USO EFICIENTE DA ÁGUA é uma iniciativa 
dos Comitês PCJ para reunir os principais usuários de água da Bacia 
PCJ e promover uma uniformidade das ações de uso eficiente da 
água para o enfrentamento da estiagem.

Neste movimento estão reunidas autarquias de água e esgoto, 
empresas de saneamento, representantes da indústria e da 
produção agrícola, cooperando em levantamento do uso da água, 
experiências, soluções e novas ideias. 

Junte-se a esta causa e fortaleça a iniciativa!

www.movimentopcj.org.br

Rua Alfredo Guedes, 1949 - Sala 604 
Ed. Racz Center - Piracicaba-SP - 13416-901
Fone/Fax: (19) 3437-2100 
E-mail: se.pcj@comites.baciaspcj.org.br


