
  

PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL  

DE PROTEÇÃO E 

 RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS 



  ABRANGÊNCIA COPASA MG 

628 localidades operadas (*)  

      255 localidades Água + Esgoto (*) 

      373 localidades Água (*) 

Pop urbana total  ............8,3 milhões 

Pop urbana atend  A .......7,5 milhões (91,3%) (*) 

Pop urbana atend  E .......5,5 milhões (61,7%) (*) 

(*) total Copasa + total subsidiária Copanor 

 



  ABRANGÊNCIA COPANOR 

  

       35 localidades A + E 

       12 localidades A         

       



Objetivo Geral 

 Proteger e recuperar as microbacias hidrográficas 

e as áreas de recarga dos aquíferos cujos 

mananciais servem para a captação dos sistemas 

de abastecimento público de água operados 

pela COPASA, por meio de ações e 

estabelecimento de parcerias, que visem a 

melhoria da qualidade e quantidade das águas, 

favorecendo a sustentabilidade ambiental, 

econômica e social. 

 



 Reforçar, a partir das ações de educação ambiental, a 

importância das águas  e dos serviços de saneamento; 

 Assegurar maior efetividade no plantio, manutenção e 
preservação da vegetação; 

 Contribuir para a expansão e consolidação das áreas verdes; 

 Promover práticas de uso do solo sustentáveis; 

 Estruturar as ações e projetos, tendo a bacia hidrográfica como 

unidade de planejamento e gestão; 

 Ampliar o monitoramento e avaliação das condições da bacia; 

 Aprimorar o relacionamento com a comunidade;  

 Propor parcerias com instituições públicas, privadas, e com a 
sociedade civil organizada para implantação das atividades; 

 Estimular a troca de saberes com vistas a uma cultura de 
sustentabilidade. 

 

Objetivo Específicos 



 Processo, permanente e contínuo; 

 Adequação às especificidades socioculturais e ecológicas; 

 Valorização do saneamento como atividade essencial à 

saúde, ao meio ambiente e à vida; 

 A gestão intersetorial e interinstitucional; 

 Estabelecimento de processo de monitoramento e avaliativo; 

 Estabelecimento de parcerias; 

 Mobilização social e da educação ambiental; 

 Gestão participativa com responsabilidade compartilhada; 

 Realidade advinda das mudanças climáticas;  

 Utilização de experiências exitosas.  

 

Diretrizes 



 Seleção de Municípios através de matriz de 
priorização por Distrito – Critérios: 

 Escassez hídrica do manancial sofrida em anos 

anteriores (últimos dois anos); 

 População abastecida pelo manancial; 

 Iniciativas de recuperação/proteção existentes no 

município 

 Qualidade da água captada 

 Situação ambiental da bacia do manancial 

 Tipo de captação  

 
 

Metodologia 



 Formação do Comitê Gestor Multisetorial da COPASA 

 Definição de Cardápio de Ações da COPASA 

 Formação do COLMEIA – Coletivo Local de Meio 
Ambiente 

 Diagnósticos e Planos de Ação Participativos – 
Utilização das Oficinas do Futuro (CAB) 

 Pacto das águas (CAB) 

 Implementação, fiscalização e monitoramento com 
participação dos Colmeias 

 Realização de evento anual 
 

Metodologia 



Sensibilização 
da Comunidade 

Seleção da 
Microbacia 

Formação do 
Colmeia 

Oficina do 
Futuro -  

 Plano de Ação 

Ajustes de 
Parcerias 

Pactos das 
Águas 

Assinatura 
Convênios 

Resultados / 
Ações / Avaliação 

Etapas de Implementação 



Tratamento Regulatório do Programa 



Ação Unidade Indicadores 

Promover treinamentos/sensibilização empregados 

envolvidos e integrantes dos COLMEIAS 
Treinamento 

realizado 
Nº de pessoas treinadas 

Promover oficinas e capacitações em temas 

ambientais relacionados à preservação da bacia  
Oficina realizada Nº de oficinas realizadas 

Fornecer Kit manutenção de plantios Kits Nº de kits distribuidos 

Cercar APPs  Metros Nº de metros de cerca implantadas 

Plantar em áreas de recargas, matas ciliares e 

nascentes  
Muda Nº de mudas plantadas 

Adequar estradas  Km Nº de km de estradas adequadas 

Construir bacia para contenção de água de 

chuva 
Bacia de contenção 

Nº de bacias de contenção 

construídas 

Construir biodigestores ou alternativa para 

eliminação de dejetos de animais nas águas  
Biodigestor/ 

alternativa 
Nº de biodigestor ou similar 

implantados 

Cardápio de Ações - 2018 



Ação Unidade Indicadores 

Construir fossa rural ou alternativa para eliminação 

de dejetos humanos nas águas  
Fossa / alternativa Nº de fossa  ou similar implantadas 

Construir cisternas de captação de água de 

chuva e/ou bebedouros para animais 
Cisterna / 

Bebedouro 
Nº de cisterna / bebedouro 

implantados 

Estabelecer instrumentos de comunicação 

interativa (educomunicação) nas bacias 

de atuação do programa 

Instrumento de 

comunicação 
Nº de instrumento de comunicação 

realizados. 

Implantar rede de monitoramento 

quali-quantitativo 
Pontos 

Nº de pontos de monitoramento em 

funcionamento 

Promover ações com o objetivo de prevenção 

e combate a incêndio e fornecer kit 

com material básico 

Equipe 

Km 
Nº de equipes treinadas 

Nº de km com aceiros realizados 

Cardápio de Ações - 2018 



Ação Unidade Indicadores 

Promover a recarga artificial de aquíferos Vala Nº de valas construídas 

Implantar Manejo de Espécies Invasoras 
Manejo de espécies 

invasoras 
Nº de manejo de espécies invasoras 

realizados 

Realizar Estudos Ambientais Estudos ambientais Nº de estudos ambientais realizados 

Promover atividades de mobilização social 

Mobilização 

ambiental por 

localidade 

trabalhada 

Nº de pessoas mobilizadas 

Promover atividades de Educação Ambiental nas 

Escolas - Chuá Socioambiental 
Nº escolas 

Nº de escolas atendidas com o 

Chuá Socioambiental 

Executar levantamento/cadastro de campo Nº cadastro Nº de cadastros realizados 

Construir terraceamento e curvas de nível, em 

propriedades rurais 
metro 

Nº de metros com terraceamento 

realizado 

Limpar e desassorear pequenas barragens de terra 

(açudes) 
Barragem 

desassoreada 
Nº de pequenas barragens 

desassoreadas 

Comprar e manter áreas para preservação 

mananciais. 
ha  

Nº de ha de área de proteção 

adquirida 

Cardápio de Ações - 2018 



Municípios previstos para 2017/2018 



Divisão de Ações Ambientais 

dvaa@copasa.com.br 

(31) 3250.2217 

Obrigado! 


