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OBJETIVO 

Zelar pela sustentabilidade e saúde
ambiental das bacias do Distrito Federal,
visando aumentar ou manter a
disponibilidade e a qualidade da água,
proporcionando a manutenção dos usos
múltiplos e o melhor aproveitamento de
seus potenciais.



CONTEXTUALIZAÇÃO

Prioridades nos usos da Água em situação de
escassez, conforme a Lei 9.433/1997:

consumo humano (normalmente
representado pelos serviços de abastecimento ao
público) e dessedentação animal;

A gestão dos recursos hídricos deve sempre
proporcionar o uso múltiplo das águas.



CONTEXTUALIZAÇÃO

Atualmente a ADASA está diretamente envolvida
em 8 projetos de cunho sócio-educativo-
ambientais, além de inúmeras outras iniciativas.
Dentre estes projetos, vamos destacar, neste
momento apenas 2:

Projeto Descoberto, e;
Produtor de Água no Projeto Pipiripau.



CONTEXTUALIZAÇÃO

Projeto Descoberto – A bacia do Descoberto
contribui com aproximadamente dois terços do
abastecimento público do Distrito Federal. O
principal desafio do Projeto é contribuir para a
manutenção da vocação agrícola da bacia, evitando
os efeitos danosos da ocupação desordenada de
uma bacia abastecedora.



CONTEXTUALIZAÇÃO

Produtor de Água no Projeto Pipiripau:

O Projeto já vem trabalhando a mais de 5 anos e
continuará focando suas ações na melhoria da
saúde da bacia, provendo maior qualidade e
quantidade de água, agindo assim efetivamente
na Gestão dos Recursos Hídricos.



Parcerias

Rede de parceiros de ponta, extremamente relevante
e atuante, contando com órgãos integrantes das
esferas Federal, Distrital, ONG’s e Terceiro Setor.



Governança



PRINCIPAIS RESULTADOS

Produção e plantio de mudas na recuperação de
APP e Reserva Legal. Foram produzidas mais de
350.000 mudas de plantas nativas da região e
realizado o plantio de aproximadamente 320.000
(as demais serão plantadas no próximo ciclo
chuvoso); Além de garantir proteção e a
manutenção de nascentes, o programa investe
pesadamente na conservação do solo.



Reflorestamento



Conservação do solo



Monitoramento



Investimentos

Ações
Valores Aproximados (R$)

Investido Projetado Total

Conservação do Solo 2.500.000,00 500.000,00 3.000.000,00

Reposição da 

Cobertura Vegetal
3.300.000,00 2.500.000,00 5.800.000,00

PSA 200.000,00 1.800.000,00 2.000.000,00

Canal Santos 

Dumont
200.000,00 10.200.000,00 10.400.000,00

Monitoramento - - -*

Educação Ambiental - - -*

Total 6.200.000,00 15.000.000,00 21.200.000,00



Princípio Norteador



Muito Obrigado!
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