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PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA NO PIPIRIPAU

Conflitos pelo Uso da Água: 

• Conflitos existem desde o início da colonização 

• Agravaram-se com o canal Santos Dumont (década de 1980) e com a captação da CAESB (2000)

Termo de Cooperação Técnica 002/2008 – ANA + ADASA: 

• Desenvolver ações de gestão de recursos hídricos

• Implantar o Programa Produtor de Água na Bacia Hidrográfica do ribeirão Pipiripau.

Objetivo:

• Aumentar a disponibilidade de água para atender aos usos predominantes sem a necessidade de aplicar 

restrições.



PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA NO PIPIRIPAU

Área Total: 23.527 hectares

Área no DF: 21.308 hectares (90,3% da Área Total)

Característica: 

• Uso predominantemente rural (produção de frutas, 

hortaliças, grãos, carnes e lazer), ocupando 13.337 ha;

• Núcleos urbanos próximas ao exutório (Vale do 

Amanhecer e Arapoanga)

Propriedades Rurais:

• 424 ao iniciar o Projeto

• 591 com o assentamento rural Oziel Alves
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PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA NO PIPIRIPAU

- Visão de Futuro

• Conclusão da revitalização do Canal Santos Dumont;

• Realização de um workshop com participação dos dirigentes das 

instituições parceiras do Projeto para discussão de um novo arranjo 

financeiro para execução de mais uma etapa do projeto.



PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA NO DESCOBERTO

- Situação atual

• Acordo de Cooperação Técnica assinado;

• Indicação dos representantes das instituições parceiras;

• Elaboração do Plano Estratégico para a bacia, com objetivo de 

aumentar a disponibilidade e melhorar a qualidade da água no Lago 

Descoberto;

















PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA NO DESCOBERTO

- Definição de áreas prioritárias para restauração – meta 

redução de sedimentos;

- Definição de áreas prioritárias para recarga;

- Definição de áreas prioritárias para conservação.





PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA NO DESCOBERTO

- Visão de Futuro

• Instalação da Unidade de Gestão do Projeto - UGP;

• Realização de um workshop com participação dos 

dirigentes das instituições parceiras do Projeto para 

discussão de um arranjo financeiro para iniciar a execução  

do projeto.



Siga anagovbr nas mídias sociais
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