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1. APRESENTAÇÃO
A Copasa vem, há várias décadas, implementando ações de proteção e
preservação ambiental, com o objetivo de recuperar os recursos naturais das bacias
hidrográficas sujeitas à exploração com a finalidade de abastecimento público. Em
1989 foi criado o Sistema Integrado de Proteção de Mananciais (SIPAM), concebido
para

atuar nas sub-bacias

hidrográficas à

montante

das captações para

abastecimento público, com o objetivo de melhorar a qualidade e aumentar a
quantidade de água dos mananciais.
As ações do SIPAM eram desenvolvidas, por meio de comitês locais, com a
participação dos diversos atores atuantes na bacia como usuários, produtores rurais e
órgãos públicos federais, estaduais e municipais, além de entidades e organizações
civis engajadas nas questões ambientais. Dentre as atividades realizadas
destacavam-se ações para recuperação de áreas degradadas e de prevenção e
combate à erosão, como a construção de bolsões (bacias de contenção de águas de
chuva), oficinas de educação ambiental, recuperação e cercamento das áreas de
nascentes e matas ciliares e implantação de fossas.
Em 2011, foi institucionalizado o Programa de Proteção Ambiental – PMA,
substituindo o SIPAM, com o objetivo de proteger e recuperar as bacias hidrográficas
utilizadas com a finalidade de abastecimento público e em atendimento à Lei Estadual
nº 12.503/97.
O Programa “Pró Mananciais” atende as atuais diretrizes estratégicas da
Copasa e fundamenta-se nos programas anteriores, nas legislações, documentos
nacionais e estaduais e no Programa “Cultivando Água Boa” do Estado de Minas
Gerais, aprovado no PPAG 2016-2019. Integra o compromisso da empresa com a
responsabilidade socioambiental e o desenvolvimento sustentável. Traz em seu
nome, a ideia da prevenção, do antecipar ações no cuidado, na proteção e
recuperação das águas desde a sua nascente até seu ponto de captação.
Nos municípios onde estiver sendo implantado o Programa Cultivando Água
Boa do Governo do Estado de Minas Gerais - CAB-MG, o “Pró Mananciais” será
integrado a ele, que segundo documento do IGAM: “O CAB-MG pretende ser
catalizador e integrador de ações em curso pelas diferentes Secretarias de Estado,
Órgãos e Empresas mistas promovendo a sinergia entre essas ações e os atores
envolvidos”.

2. INTRODUÇÃO
As mudanças climáticas, alertadas pelo Painel Intergovernamental de Mudança
do Clima, da ONU, agravam os eventos críticos - secas intensas, fortes tempestades,
enchentes mais frequentes, impactando as condições da vida humana, a
biodiversidade e as águas, com reflexos nas atividades econômicas, sobretudo
daquelas que dependem dos recursos hídricos, como é o caso da Copasa.
Alia-se a isto a cultura predominante, que dissocia as pessoas da natureza,
que tem levado a práticas degradadoras que comprometem a sustentabilidade
ambiental, social, econômica e cultural. Portanto, na mitigação dos efeitos das
mudanças climáticas é fundamental uma mudança cultural.
Neste sentido o “Pró Mananciais” tem em sua concepção: a cultura de
sustentabilidade; ações de sensibilização, mobilização e de educação ambiental;
valorização dos saberes e crenças das comunidades; estímulo à mudança de hábitos
e costumes; a ética do cuidado; a construção coletiva do sentimento de pertencimento
à microbacia hidrográfica; e a responsabilidade compartilhada. A construção de uma
nova relação com o ambiente torna possível o estabelecimento de uma compreensão
da relação de interdependência entre os seres e o meio e a importância do cuidado,
facilitando as mudanças necessárias que levem à sustentabilidade gerando assim, um
novo modo de ser, sentir, viver, produzir e consumir.
Vivemos nos últimos anos um período de estiagem atípico que gerou situação
de escassez hídrica em inúmeras regiões do Estado, como nunca antes visto,
requerendo medidas preventivas e urgentes que assegurem a preservação das fontes
de abastecimento de água para o consumo da população que passa pela preservação
e recuperação das bacias hidrográficas.

3. JUSTIFICATIVA
O contexto de mudanças climáticas, associado à gestão local insustentável tem
agravado a questão hídrica afetando o abastecimento humano. A COPASA apresenta
como uma importante alternativa para mitigação e prevenção destes efeitos o
Programa “Pró Mananciais”.

O Programa se insere no esforço da empresa de aperfeiçoamento da gestão
de seus processos e de sua atuação que contribua para o desenvolvimento
sustentável, assim como outras iniciativas, dentre as quais, programa de combate a
perdas, ampliação do tratamento de esgotos e ações de proteção e recuperação
ambiental.
Para a COPASA, a recuperação da vegetação é um dos pilares do Programa,
contribuindo na ampliação de áreas de refúgios biológicos, no sequestro de gases de
efeito estufa, minimizando os efeitos das mudanças climáticas e na melhoria da
qualidade e quantidade da água gerando redução de custos de investimentos e
manutenção dos sistemas. Outro pilar do Programa é o trabalho com a participação
das comunidades com o estabelecimento de parcerias, garantindo a sustentabilidade
das ações e de seus resultados e gerando maior segurança em relação à água que é
distribuída pela Copasa à população resultado da melhoria da qualidade da água
captada nos mananciais trabalhados pelo “Programa Pró Mananciais”.
O “Pró Mananciais” vai além do cumprimento aos requisitos legais e
regulamentares. Ele estimula a pro atividade, a responsabilidade social, a criatividade
e o protagonismo a partir da formação de agentes locais transformadores, cujo
trabalho integrado às políticas públicas locais ampliam os resultados do Programa.

4. FUNDAMENTOS
Este Programa se fundamenta nos seguintes documentos legais:


Artigo 225 da Constituição Federal de 1988;



Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97);



Política Nacional do Saneamento (Lei nº 11.445/07 e
Decreto nº 7.217/10);



Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei nº 13.199/99);



Resoluções do Conama, do CNRH e do Copam;



Resoluções da Agência Reguladora de Serviços de
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do
Estado de Minas Gerais (ARSAE MG).



Lei Estadual nº 12.503 de 30 de maio de 1997, que cria o Programa Estadual
de Conservação da Água.



Programa Cultivando Água Boa, aprovado no Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG do Governo do Estado de Minas Gerais, como
Programa de número 206, para o período de 2016 - 2019.

Fundamenta-se ainda, em vários outros programas e documentos importantes que
são referências, tais como:


Agenda 21;



Programa Cultivando Água Boa, da Itaipu Binacional;



Planejamento Estratégico da Copasa;



Política Ambiental da Copasa;



Programa de Educação Ambiental da Copasa “Ampliando Horizontes”;



Carta da Terra.

5. PRINCÍPIOS
Os princípios orientadores do programa são:


A ética que leva ao cuidado;



A responsabilidade compartilhada;



O enfoque da sustentabilidade;



A proteção, a conservação e o uso sustentável da água como base da vida, do
desenvolvimento e do meio ambiente;



A subsidiariedade que propõe resolver as questões sempre no nível mais
próximo das pessoas envolvidas; e



A solidariedade como valor a ser estimulado, visando o compartilhamento de
experiências e recursos financeiros.

6. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

6.1 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.

6.2 Objetivos específicos
Os objetivos específicos foram estabelecidos considerando as especificidades de
cada uma delas:
1. Sistematizar e reestruturar as ações de proteção de mananciais superficiais e
subterrâneos
2. Articular com os programas da Copasa de educação ambiental “Ampliando
Horizontes” e de mudanças climáticas de maneira a promover ações e iniciativas
socioambientais de forma integrada visando o envolvimento das comunidades
da microbacia;
3. Reforçar, a partir das ações de educação ambiental, a importância dos serviços
de saneamento como atividades essenciais à saúde, à vida e ao ambiente;
4. Assegurar maior efetividade no plantio, manutenção e preservação da
vegetação, em especial daquelas localizadas no entorno das áreas de proteção
de mananciais;
5. Contribuir para a expansão e consolidação das áreas verdes plantadas e
preservadas;
6. Promover práticas agroecologia e de uso do solo sustentáveis;
7. Estruturar as ações e projetos, que visem preservar e recuperar a qualidade e
quantidade das águas, tendo a bacia hidrográfica como unidade de
planejamento e gestão;
8. Ampliar o processo de monitoramento e avaliação das condições da bacia;
9. Aprimorar o relacionamento com a comunidade atendida;
10. Propor parcerias com instituições públicas, privadas e com a sociedade civil
organizada para implantação das atividades previstas neste programa;
11. Proporcionar espaços e estimular a troca de saberes com vistas a uma cultura
de sustentabilidade;

12. Agregar esforços e recursos às iniciativas e competências locais existentes
quanto à melhoria dos aspectos socioambientais da bacia;
13. Implementar e fortalecer, quando existente, Iniciativas de Vigilância e de
Prevenção e Combate a Incêndios, em cada microbacia, com a participação da
comunidade;
14. Adquirir áreas de proteção de mananciais, quando necessário; e
15. Transformar, para melhor, a realidade das bacias onde a Copasa atua, em
conjunto com as comunidades e parceiros

7. DIRETRIZES
São estabelecidas as seguintes diretrizes para o Programa, visando qualificar a
atuação dos gestores, usuários e comunidades:


O entendimento de que se trata de processo, permanente e contínuo, na sua
implementação;



A adequação às especificidades socioculturais e ecológicas de cada bioma e
bacia hidrográfica;



A valorização do saneamento como atividade essencial à saúde, ao meio
ambiente e à vida;



A gestão intersetorial e interinstitucional com as diversas áreas da Copasa e
demais parceiros;



O estabelecimento de processo de monitoramento e avaliativo;



O estabelecimento de parcerias;



A compreensão da importância da mobilização social e da educação ambiental
para o alcance dos objetivos;



A ênfase à referência da bacia hidrográfica como unidade territorial de
planejamento e gestão;



A gestão participativa com responsabilidade compartilhada;



O conhecimento da realidade advinda das mudanças climáticas que requer
novas atitudes e ações que contribuam para minimizar os impactos
socioambientais de tais alterações; e



A utilização de experiências exitosas como referência para o aperfeiçoamento
e desenvolvimento dos projetos e ações.

8. METODOLOGIA
Para a consecução dos objetivos previstos neste Programa, a Copasa, como
empresa concessionária de serviços de abastecimento de água, investirá no mínimo o
equivalente a 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) do valor total de sua receita
operacional de água.
O montante do investimento terá como um dos critérios de distribuição o
somatório dos recursos gerados nas localidades, inseridas em cada uma das três
grandes regiões hidrográficas em Minas Gerais, abaixo discriminadas.


Sudoeste (Bacias Hidrográficas do Rio Paranaíba, do Rio Grande e dos Rios
Piracicaba e Jaguari) - extensão territorial: 158.595 Km²



São Francisco (Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco): extensão territorial 234.554 Km²



Leste (Bacia Hidrográfica do Rio Doce, do Rio Jequitinhonha, do Rio Pardo e
dos Rios do Leste e do Paraíba do Sul) - 194.071 Km²
Estas três regiões foram definidas agrupando as 36 Unidades de Planejamento

e Gestão dos Recursos Hídricos Minas Gerais - UPGRH – em conformidade com o
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos:
Na sequência são apresentados os mapas com as três macrorregiões e a
estrutura organizacional da Copasa com as superintendências e distritos sobreposto
às macrorregiões.

A escolha dos mananciais a serem contemplados pelo Programa será feita com
base nos critérios abaixo, que serão ponderados, conforme matriz apresentada no
anexo 1.
1. Escassez hídrica do manancial sofrida em anos anteriores (últimos dois anos);
2. População abastecida pelo manancial;
3. Iniciativas de recuperação/proteção existentes no município;
4. Qualidade da água captada;
5. Situação ambiental da bacia do manancial;
6. Tipo de captação;
A proposta é cada distrito implante o Programa em pelo menos uma microbacia
de manancial operado pela empresa por ano.
A estimativa é que sejam recuperados em Minas Gerais em torno de 10.000
ha/ano, com a execução de ações de recuperação e proteção de nascentes,
readequação de estradas, cascalhamento, implantação de cercas nas áreas de
preservação permanente, bebedouros para animais, conservação de solos,
recuperação de área degradada, apoio a adoção de novos padrões de produção,
capacitação em agroecologia e educação ambiental.

Todas estas ações visam a melhoria da qualidade e quantidade das águas das
microbacias e se inserem, também, nos objetivos do CAB – MG que pretende “Propor
instrumentos de apoio ao desenvolvimento de atividades produtivas compatíveis com
a preservação, conservação e manejo sustentável dos recursos naturais”.
A disseminação do Programa se dará, interna e externamente, por meio de
eventos informativos/formativos e de mobilização social intensa de maneira que seus
valores e princípios sejam incorporados por todos envolvidos.
Após identificação de entidades presentes no território selecionado e de
divulgação/mobilização junto à comunidade, será formado Coletivo Local de Meio
Ambiente - COLMEIA que participará das etapas de diagnóstico, planejamento e
construção e acompanhamento do plano de ações a serem desenvolvidas na
microbacia escolhida, de maneira participativa e colaborativa. Para tal, será aplicada a
metodologia da Oficina do Futuro utilizada no Programa Cultivando Água Boa.
As ações serão hierarquizadas, conforme priorização discutida e referendada
no COLMEIA, dentro da disponibilidade de recursos e ações apresentadas pela
COPASA na forma de um “cardápio de ações”. O “cardápio de ações” proposto pela
COPASA será o apresentado no item 11. Além do cardápio proposto pela COPASA
serão incluídas no plano de ações da microbacia aquelas oferecidas pelos parceiros
integrantes do COLMEIA, do poder público e da sociedade civil e comunidades,
discutidas e negociadas pelo COLMEIA.
As ações fora do cardápio da Copasa poderão ser incluídas no plano
oferecidas pelos parceiros do COLMEIA sem custo adicional para a Copasa.
Vale ressaltar que será previamente acordado com todos os integrantes do
COLMEIA a importância da diretriz “A Gestão participativa com responsabilidade
compartilhada” de forma a assegurar a contribuição de todos os parceiros com
ações/intervenções que colaborem para a implementação do plano de ação, seja com
recursos materiais e/ou financeiros e/ou humanos. Serão, ainda, consideradas as
contribuições possíveis da comunidade residente na microbacia.
Uma vez definidas as ações, serão elaborados os projetos de intervenção e o
planejamento para sua execução que incluirá, se for necessário, a contratação de
empresas especializadas para a execução das ações previstas. Quando pertinente e

possível, serão estabelecidas parcerias através de contratos com entidades locais
para execução das ações e projetos.
Deverá ser buscado o envolvimento/parceria das entidades de ensino superior
e técnico, públicas e privadas, em todas as etapas de implementação do Programa,
visando a disseminação e o desenvolvimento do conhecimento cientifico.
Trimestralmente

serão

elaborados

relatórios

de

acompanhamento

do

Programa, com registro fotográfico, pelo SAS dos distritos, contendo as ações
realizadas no período e previstas no plano de ações de cada microbacia contemplada
e sua avaliação de desenvolvimento, por meio de indicadores específicos,
identificados no item 11. Finalizado o ano, a COPASA elaborará relatório anual do
Programa Pró Mananciais.
Eventos anuais serão realizados com todos os atores envolvidos nos
COLMEIAS para troca de experiências do andamento do Programa nas diversas
localidades onde foi iniciado.

9. GESTÃO DO PROGRAMA E ATRIBUIÇÕES
A gestão do Programa será conduzida por Comitê Gestor Multisetorial da
Copasa, formado por representantes de todas as Diretorias da empresa. Porém, a
maior parte das etapas do Programa serão realizadas no nível local, de forma
descentralizada, com apoio do Comitê Gestor, da SPMA, quando necessário. Este
Comitê gestor será coordenado pelo titular da SPMA.
A gestão será estruturada a partir da adoção de projetos macros conceituais
com objetivo de proporcionar difusão das diretrizes e metodologias do Programa junto
aqueles que irão acompanhar e implementar as ações em nível regional e local.
A Diretoria Executiva aprovará os mananciais/municípios escolhidos para
implantação

do

Programa,

conforme

relação

preparada

pela

DVAA

após

hierarquização elaborada em conjunto com os Distritos Operacionais.
O Comitê Gestor Multisetorial aprovará os planos de trabalho; definirá quais
macroprojetos serão elaborados e como serão conduzidos; criará grupos de trabalho;
acompanhará a coerência de implantação do Programa quanto com as suas diretrizes
e valores; acompanhará os relatórios trimestrais distritais e anual; aprovará
adaptações locais de execução do Programa ou outros questionamentos que

surgirem que possam afetar o desenvolvimento do Programa e a produção do
relatório anual.
A SPMA receberá a CRD encaminhada pela Diretoria e os munícipios
contemplados no Programa. Em seguida, a SPMA informará às Superintendências
Operacionais.
À DVAA caberá elaborar e fornecer aos Distritos Operacionais a matriz com os
dados gerados na SPMA e DT operacional para a escolha dos mananciais; consolidar
as informações dos relatórios trimestrais distritais, enviados pelos DTs operacionais e
reportar ao Comitê Gestor; viabilizar a execução dos macro projetos definidos no
Comitê Gestor; fiscalizar, executar e receber as ações previstas nos macroprojetos e
elaborar os seus relatórios trimestrais; consolidar relatórios trimestrais e anual e
apresenta-lo ao Comitê Gestor.
As Superintendências Operacionais informarão aos seus respectivos
Distritos Operacionais quais serão os municípios contemplados; farão a gestão e
relatório orçamentário de seus respectivos Distritos. Caso seja pertinente, a mesma
ação prevista para várias microbacias numa mesma região poderá ser contratada
empresa especializada pela Superintendência para execução das ações.
Os Distritos Operacionais, principalmente a equipe do SAS (Setor de Atuação
Socioambiental), submeterão à Diretoria, seguindo os critérios de prioridade
estabelecidos pelo Programa, por meio da matriz fornecida pela DVAA, qual município
e bacia do manancial será contemplada pelo Programa; farão contratações das ações
do cardápio da COPASA para execução na microbacia escolhida; farão a medição
das obras e serviços contratados; promoverão a formação dos COLMEIAS;
acompanhará todas as etapas de implantação do Programa na bacia escolhida;
redigirão os relatórios trimestrais.
O COLMEIA irá elaborar o diagnóstico da microbacia contemplada; elaborará o
plano de ação; definirá responsabilidades entres os parceiros locais; executará as
ações previstas e acompanhará a execução dos serviços. Ao final de cada trimestre,
irá elaborar relatório das ações realizadas e encaminhar ao Distrito Operacional.

9.1 Aprovação

9.2 Execução das ações do Programa

9.3 Monitoramento e Acompanhamento

‘

10. CRONOGRAMA
O cronograma será elaborado anualmente.
Para o primeiro ano é proposto:
ETAPA/MÊS

1

C. Disseminação do Programa

x

4

x

x

x

x

5

6

7

8

9

10

11

12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

D. Sensibilização/ mobilização

E. Identificação de entidades locais

3

x

A. Definição das microbacias
B. Formação e capacitação de equipes de
acompanhamento Copasa

2

x

x

F. Formação COLMEIAS

x

G. Mapeamento microbacias

x

H. Oficina do Futuro -Diagnóstico
microbacias, Planejamento e agenda ações
I. Definição das ações de cada parceiro

x

J. Elaboração projetos

x

K. Contratações serviços

x

L. Execução das ações

x

x

x

M. Acompanhamento das ações

x

x

x

x

x

x

N. Monitoramento do Programa
O. Evento anual de troca de experiências
com COLMEIAS

x

x

x

x

x

x

x

x

‘

11. ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO, METAS E INDICADORES
O orçamento seguinte é referente a execução de um ano do Programa.
ORÇAMENTO - PROGRAMA ‘PRÓ MANANCIAIS’
Ações
Promover
treinamentos/sensibilização
empregados envolvidos

Objetivos
relacionados

1, 2 e 4

Unidade

Custo
unitário

Quantidade
prevista

Custo total

Realizar no
mínimo 1
treinamento
interno/ano

Evento realizado

20.000,00

1

20.000,00

N° pessoas treinadas

Oficina realizada

10.000,00

36

360.000,00

Nº participantes

Kits

2.000,00

36

72.000,00

Nº de kits fornecidos

Família agricultora
capacitada/assistida

10.000,00

36

360.000,00

Metros

16,13

180.000

2.903.400,00

Metros de cerca
implantada

Muda

10,50

190.270

1.997.834,67

Nº de mudas
plantadas

Km

40.000,00

54

2.160.000,00

Nº km adequado

Metas

Promover oficina de mudas,
plantio, manutenção e preservação
de plantas

2, 4, 5, 7, 8,
10, 11 e 15

Realizar 36 oficinas
nos municípios

Fornecer Kit manutenção

4, 5, 7, 8, 9,
10 e 15

Fornecer 36 Kits
de manutenção

Capacitar em práticas de
conservação de solo e água
Capacitar para a promoção de
cultivo de orgânicos

6
6,9,11

Cercar APPs

4,7

Plantar em áreas de recargas,
matas ciliares e nascentes

4,7

Adequar estradas
Construir bacia para contenção de
água de chuva
Construir biodigestores ou
alternativa para eliminação de
dejetos de animais nas águas
Construir fossa rural ou alternativa
para eliminação de dejetos
humanos nas águas
Treinar agentes colaborativos de
monitoramento de água
Construir cisternas de captação de
água de chuva e bebedouros para
animais
Mobilizar e capacitar para a gestão
dos resíduos sólidos
Estabelecer instrumentos de
comunicação interativa
(educomunicação) nas bacias de
atuação do programa
Implantar rede de monitoramento
quali-quantitativo
Promover ações com o objetivo de
prevenção e combate a incêndio e
fornecer kit com material básico
Realizar um evento anual de troca
de experiência
Comprar e manter áreas para
preservação mananciais.

7 e 15

Realizar 36 cursos
nos municípios
Cercar 18 km por
ano
Plantar em 2 % do
território total a
recuperar - 2% de
10.000 = 200 ha,
sendo 1111
mudas/ha
Reabilitar 54 km
de estrada

Indicadores

N° pessoas treinadas
N° pessoas treinadas

6

Construir 180
unidades

Bacia de contenção

911,16

180

164.0008,80

Nº Bacias implantadas

7

Construir 36
unidades

Biodigestor/alternativa

7.500,00

36

270.000,00

Nº
Biodigestor/alternativa
implantado

7

Construir 108
unidades

Fossa/alternativa

2.000,00

108

216.000,00

Nº Fossa/alternativa
implantada

8, 9

Treinar 2 agentes
por bacia

Pessoa treinada

600,00

72

43.200,00

Nº Agentes treinados

7, 10

Construir 72
unidades

Cisterna construída

5.000,00

72

360.000,00

Nº cisterna implantada

9, 10

Realizar 36 oficinas
nos municípios

Oficina

10.000,00

36

360.000,00

Nº de oficinas
realizadas

Instrumentos de
comunicação

10.000,00

36

360.000,00

Nº de instrumentos
criados

Pontos

30.000,00

12

360.000,00

Nº de pontos
implantados

Equipe

2.000,00

36

72.000,00

Nº de equipes
formadas

Evento

50.000,00

1

50.000,00

Evento realizado

ha

480,00

200

96.000,00

Nº de hectare
preservado

9,1

8

13
9
14

Criar 36
instrumentos de
comunicação
Implantar 12
pontos de
monitoramento
Formar 36 equipes
comunitárias e
equipar
Realizar um
evento anual
Preservar 20.000
ha

Custo total anual - Valor de referência 2015 (0,5% da receita líquida de abastec. de água)

10.224.443,47

ANEXO 1 – Planilha para Hierarquização da Fonte de Produção Principal dos Municípios

PROGRAMA PRÓ MANANCIAIS
HIERARQUIZAÇÃO DA FONTE DE PRODUÇÃO PRINCIPAL DOS MUNICÍPIOS
ESCASSEZ
MUNICÍPIO

SP DT MANANCIAL

POPULAÇÃO

SITUAÇÃO BACIA
HIDROGRÁFICA

INICIATIVAS DE AÇÕES
AMBIENTAIS NA BACIA

TIPO
CAPTAÇÃO

POPULAÇÃO
ABASTECIDA Inexistente Moderada Crítica X<15.000 15.000>X X>30.000 BOA REGULAR RUIM Não Eventual Constante Poço Superf.
<30.000
(0)
(2)
(4)
(1)
(3)
(0)
(2)
(4)
(0)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)

TURBIDEZ DA ÁGUA
BRUTA
X<50
(0)

50<X<5
00
(2)

X>500
(4)

T
O
T
A
L
0
0
0

ESCASSEZ

Classificar conforme Sistema de Monitoramento de Escassez Hídrica, existente na Intranet/Aplicativos Software/Monitoramento da Situação de Estiagem em Sistemas de Abastecimento de Água

POPULAÇÃO

Classificar conforme a população abastecida, indicada no IBO/IBG, existente na Intranet/Planejamento estratégico/Informações Estratégicas/Relatórios

SITUAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA Classificar de acordo com os tipos de usos existentes, situação ambiental das nascentes e cursos d'água, áreas degradadas, ocupação urbana, etc.
INICIATIVAS DE AÇÕES AMBIENTAIS
NA BACIA

Classificar de acordo com ações existentes na bacia hidrográfica, tais como programas de educação ambiental, ações de ONGs, atuação de comitês/associações, etc.

TIPO CAPTAÇÃO

Classificar conforme tipo de captação, indicado no GERHA.

TURBIDEZ DA ÁGUA BRUTA

Classificar de acordo com a Turbidez máxima medida no ano anterior.

