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Protegendo um Recurso Limitado

Projeto Nascentes



Água: Escassez

no Mundo



Água: Escassez no Mundo



Água: Um recurso limitado

 70% da Terra é coberta por água;

 Apenas 3% dessa água é doce;

 Menos de 1% dessa água está disponível para 

consumo;

 Cerca de 15% da água doce está no Brasil;

 80% está na Bacia Amazônica;



A distribuição de água no país não é homogênea: enquanto a bacia

amazônica responde por 80% da água doce, o estado de São Paulo

responde por apenas 1,5%.

Por que se preocupar com a água
de SP?



A ONU considera crítico quando mais do que 50% da água disponível 

na bacia é utilizada

Por que se preocupar com a água
de SP?



Água: Destruição da Mata Ciliar



Água: Destruição da Mata 

Ciliar



Qualidade da Água para 

Abastecimento



O Estado de São Paulo dispõe de 1,5% da água doce 

do Brasil;

Bacias dos Rios Piracicaba e Mogi 69% das águas 

consumidas;

Sistema Cantareira – abastece aprox. 14 milhões de 

pessoas no estado de SP

Água: Um recurso limitado



Sistema Cantareira
Área total: 2.270 Km²



Sistema Cantareira - 2014



►Produz 33.000 L de água/segundo;

►É um dos maiores Complexos de Abastecimento do 

mundo;

►Abastece:

- 9 milhões de pessoas na Grande São Paulo;

- 5 milhões da Região metropolitana de Campinas e da 

Bacia dos Rios Piracicaba e Jundiaí

Sistema Cantareira



Ameaças ao Sistema Cantareira

► Ocupação urbana: crescimento de 33,5% entre 1989 e 

2003;
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Bacia do Rio Piracicaba  
Uma parte do sistema cantareira



Projeto Nascentes 
Protegendo um Recurso Limitado

► Idealização: Tetra Pak

► Execução: Associação Mata Ciliar



Oportunidades do Projeto

Comunidade Local

Bioma Mata Atlântica

(serviços ambientais)

Importante reserva

Hídrica

Responsabilidade

Sócio-ambiental

Tetra Pak

Consumidores

Projeto

Sócio-

-Ambiental
Clientes da Tetra Pak



Objetivo Principal

Recuperação de nascentes de rios degradadas através 

de reflorestamento  e  de outras técnicas, aumentando 

em um prazo de 5 anos, a vazão de água produzida por 

estas nascentes e melhorando a sua qualidade, isto é, 

eliminando contaminações por esgoto doméstico.



Outros Objetivos

O Projeto também busca capacitar famílias de

pequenos produtores rurais e fornecer a elas a

infraestrutura necessária para que desenvolvam suas

atividades de forma sustentável e realizem a gestão

participativa dos recursos hídricos da região.



Linha de Atuação

Linha de 

atuação

Atividade Principal

Conscientização Realização de reuniões e visitas às propriedades rurais para

conscientizar e mobilizar os proprietários e familiares sobre a

importância dos cuidados com a água.

Implantação de 

infra estrutura

Fornecimento e implantação da infraestrutura necessária para

proteção e melhoria da qualidade dos recursos hídricos, tais

como bacias de captação (“barraginhas”) e substituição de

fossas sépticas por sistemas de tratamento de efluentes.

Capacitação Capacitação dos produtores rurais através de oficinas de

práticas conservacionistas.

Reflorestamento Implantação de reflorestamento com árvores nativas locais

junto as nascentes cadastradas pelo projeto .

Internal
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Área de Abrangência do Projeto

As ações propostas neste projeto se desenvolvem inicialmente na região das

bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (no bioma da Mata Atlântica),

sugerindo-se como área piloto uma microbacia da região do Sistema

Cantareira.



ÀREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO:  
Vargem- SP  - Bairro do Pico



• Produtores rurais e seus 

familiares

• Líderes comunitários

• Estudantes

• Formadores de opinião

Público Alvo do Projeto



Infraestrutura prevista para o projeto

► Implantação de 200 bacias de captação (“barraginhas”) - 116

► Instalação de 30 sistemas de tratamento biodigestores - 26

► Proteção de 10 nascentes em propriedades rurais

► Plantio de 16.000 mudas de árvores nativas - 3500

► Capacitação de 150 produtores rurais e seus familiares



Bacias de captação-Barraginhas



Bacias de captação-Barraginhas



Reflorestamento – exemplo Antes

Rio Jaguari – pedreira/SP



Reflorestamento – exemplo Depois



Conclusão

► Esperamos que ao final do projeto, a vazão de água das 

nascentes que foram recuperadas tenha aumentado em 

pelo menos 160m3/dia. Este é o consumo de água da 

fábrica da Tetra Pak em Monte Mor- SP.

► Se atingirmos este número, a Tetra Pak estará 

neutralizando o consumo de água da fábrica de Monte 

Mor.



Outros Benefícios para Tetra Pak

-Redução do impacto ambiental na cadeia de valor da 

empresa.

-Primeira empresa do grupo Tetra Pak com projeto de 

neutralização de pegada hídrica.

-Tornar-se referência no assunto.

-Beneficiar  lideranças comunitárias, pequenos produtores 

rurais e suas famílias.

- Liderança no manejo responsável de recursos hídricos.

-Imagem positiva junto à comunidade.



• A água é um 

recurso limitado, se 

cada empresa fizer 

a sua parte 

estaremos 

preservando este 

recurso para as 

gerações futuras.



Obrigada!

Valéria Michel
valeria.michel@tetrapak.com


