
Copasa sedia Reunião da Câmara Técnica de Gestão Ambiental  

 

Profissionais das Companhias Estaduais de Saneamento reforçaram a 

importância da troca de experiência no setor 

 

 

 

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) sediou, nos dias 

06 e 07 de agosto, em Belo Horizonte, a reunião anual da Câmara Técnica de 

Gestão Ambiental (CTGA). O encontro, que teve como objetivo promover a troca 

de experiências entre as companhias estaduais de saneamento, reuniu 30 

técnicos da área de meio ambiente de 16 companhias brasileiras e, como 

convidados, profissionais da Tecnologia da Informação da Cedae, Cesan e 

Cagepa.  

A reunião, que foi a primeira a acontecer fora de Brasília, teve como 

principal foco conhecer a empresa anfitriã que, na oportunidade, apresentou 

duas práticas consideradas referências em âmbito nacional: o Sistema de 

Gestão de Recursos Hídricos e Ambientais (Gerha) e o Programa Pró-

Mananciais. Também foi apresentada a estrutura institucional da gestão e 

execução das práticas socioambientais, tendo como destaque o Setor de 

Atuação Socioambiental (SAS).  

Criado para promover a recuperação de mananciais utilizados pela 

Copasa para o abastecimento, o Pró-Mananciais é um programa realizado em 

parceria com o órgãos, entidades e órgãos municipais e a sociedade civil. “É um 



programa que reforça a cultura da sustentabilidade, por meio da mobilização 

social com ações de sensibilização e valorização dos saberes da comunidade 

local, estimulando as mudanças e a construção coletiva do sentimento de 

pertencimento da bacia”, explicou Nelson Guimarães, superintendente de Meio 

Ambiente da Copasa.   

  

 

Ainda no encontro, a Companhia Pernambucana de Saneamento 

(Compesa) apresentou o Programa Florestar desenvolvido pela empresa com o 

objetivo de resgatar os valores sociais e promover ações ambientais.  

O encontro teve mais uma novidade. Este ano foi incorporada nas 

discussões da CTGA a temática sobre Mobilização e Educação Socioambiental. 

Nesse sentido, os profissionais representantes da Cedae, Corsan, Cosama e 

Embasa, apresentaram a estrutura do setor em suas Companhias, para ajudar 

a Câmara a organizar as pautas futuras e atender às necessidades das 

empresas.  

Para Walfran Braga, assessor Técnico da Companhia de Saneamento do 

Amazonas (Cosama), esta discussão foi fundamental. De acordo com o 

assessor, as apresentações foram essenciais, uma vez que a área ambiental da 

Companhia está em processo de criação. “Estávamos com algumas ideias, mas 

conhecer a estrutura da área ambiental da Copasa e das demais companhias 

aqui presentes, foi de extrema importância para nos nortear. Vamos aproveitar 

essas experiências para montar nossa equipe”, frisou.  



  

 

           Na avaliação do coordenador da CTGA, Rodrigo Ferraz, da Companhia 

de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a reunião foi a melhor 

do grupo nos últimos anos em termos de troca de experiência.  “O sistema de 

gestão de informações ambientais “Gerha” e o Programa Pró-Mananciais 

desenvolvidos pela Copasa e o Florestar da Compesa, com certeza foram 

compartilhamentos de conhecimento e experiências de grande valia para as 

outras empresas de saneamento”, finalizou. 

Para encerrar o encontro foi promovido um debate sobre as pautas da 

Carta de Compromisso do Seminário de Educação e Responsabilidade 

Socioambiental nas Empresas de Saneamento, para definição do planejamento 

a ser cumprido até a próxima reunião que irá possibilitar a concretização das 

pautas estabelecidas. 

 

 


