
O Projeto Guardião das Águas 
Camanducaia é uma iniciativa que envolve 
Prefeitura e Câmara Municipal de Camanducaia - 
MG, Instituto Estadual de Florestas (IEF), Área de 
Proteção Ambiental (APA) Fernão Dias, Agência 
das Bacias PCJ e os Comitês PCJ (CBH-PCJ -SP, 

PCJ Federal e CBH-PJ1-MG).
O objetivo é realizar o levantamento das 

informações ambientais de propriedades rurais, para 
diagnóstico que visa a recuperação, conservação e 
proteção de mananciais de abastecimento público do 
município, no âmbito da Política de Mananciais PCJ.

ÁREA DO PROJETO GUARDIÃO DAS ÁGUAS CAMANDUCAIA

Para a adesão ao Projeto Guardião das 
Águas Camanducaia é necessário que as 
propriedades estejam cadastradas no CAR 
(Cadastro Ambiental Rural) e os respectivos 
proprietários estejam cientes da importância das ações 
a serem realizadas. Entre as atividades programadas, 
destaque para o reflorestamento que visa a restauração 
ecológica e posteriormente, de maneira mais 
abrangente, a adequação ambiental das propriedades 
como um todo.

A adesão será formalizada por meio da assinatura do 
“Termo de Autorização” pelos proprietários rurais. 
Com a oficialização, tem início os trabalhos referentes 
ao diagnóstico da propriedade. Este será apresentado 
ao proprietário no final do levantamento, para a sua 
ciência e manifestação quanto à sua concordância 
para continuidade das ações.

Havendo interesse pela continuidade, deverá ser 
assinado o “Termo de Interesse de Participação” 
que visa a realização das intervenções propostas 
voltadas ao reflorestamento.

Ao término da execução das intervenções de 
reflorestamento, o “Termo de Concordância e 
Compromisso” deverá ser assinado pelo proprietário. 
Neste caso, o foco é na preservação das áreas objeto 
do Projeto Guardião das Águas Camanducaia.

Desta forma, todos trabalharão a importância 
do reflorestamento, que influencia diretamente o 
restabelecimento da disponibilidade hídrica e melhoria 
da qualidade da água que nasce nas propriedades 
rurais.

PROJETO GUARDIÃO DAS ÁGUAS CAMANDUCAIA

O Projeto Guardião das Águas 
Camanducaia abrange, inicialmente, as seis 
microbacias de interesse para o abastecimento 
público da cidade, localizadas no Alto Camanducaia 
Mineiro. O projeto foi aprovado pela Lei Municipal 
nº 2.108/2015. 

A princípio, serão priorizadas propriedades 
com nascentes e cursos d’água localizados na 
microbacia piloto do Ribeirão Pinhal, que 
possui 958,5 hectares de área dentro dos limites 
do município.

A microbacia do Ribeirão Pinhal está localizada 

em um ponto estratégico, antes da captação de 
água que abastece a maior parte da cidade, no Rio 
Camanducaia.

Os proprietários terão apoio técnico para 
que sejam realizados os diagnósticos ambientais 
e posteriormente as restaurações das áreas de 
influência. 

Para que a implementação do Projeto 
Guardião das Águas Camanducaia seja 
possível, é necessária a adesão voluntária 
de proprietários rurais que estejam inseridos na 
microbacia piloto do projeto. 

COMO PARTICIPAR?
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GUARDIÃO DAS ÁGUAS
PROJETO

Realização: Apoio:

Mais informações:

Prefeitura Municipal de Camanducaia

Departamento de Meio Ambiente

Avenida Targino Vargas, nº 45 - Camanducaia-MG

(35) 98431-9500 / (35) 3433-1323

meioambiente@camanducaia.mg.gov.br

Apoio:

Assessoria Ambiental - Agência das Bacias PCJ

Rua Alfredo Guedes, nº 1949 – Piracicaba-SP

Edifício Racz Center – sala 802 (8º Andar)

(19) 3437-2100 - dígito 9

manancial@agencia.baciaspcj.org.br

O QUE ESTÁ SENDO 
FEITO NESTE 
MOMENTO?

A etapa de mobilização, junto aos 
proprietários rurais, tem a finalidade de 
explicar os objetivos dos trabalhos e de 
formalizar as respectivas autorizações 
para que o desenvolvimento das 
atividades seja possível.

A adesão ao Projeto Guardião das 
Águas Camanducaia é voluntária. A 
definição das áreas a serem recuperadas 
será feita conforme diagnóstico e em 
comum acordo com cada que aderiu ao 
Projeto. Os proprietários das áreas serão 
convidados para uma conversa quando 
serão expostos todos os detalhes do 
projeto a fim de que seja possível a sua 
adesão de forma clara e objetiva. 

O resultado deste trabalho, além 
do diagnóstico a ser realizado por 
propriedade, representa o início do 
processo de restauração ecológica, que 
envolve o cercamento  das nascentes, 
o desvio da dessedentação de animais, 
o plantio e a manutenção. Estas ações 
auxiliam na proteção das nascentes e dos 
cursos d’água que formam e contribuem 
com o Rio Camanducaia, importante 
para o abastecimento público local.
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