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Associação de usuários de recursos hídricos (prefeituras +

empresas);

Personalidade jurídica na forma de associação civil de

direito privado, sem fins lucrativos;

Desde 1989 - Arrecada e aplica recursos em programas e

ações ambientais, visando a conservação e recuperação dos

mananciais das bacias PCJ

Consorciados

43 municípios  + 33 empresas







Programa de Apoio aos Consorciados 

Programa de Proteção aos Mananciais

Programa de Educação Ambiental

Programa de Cooperação Institucional

Programa de Gestão de Bacias 

Hidrográficas

Programa Grupo das Empresas

Programa de Racionalização, Combate às 

Perdas e Saneamento 

Programa de Resíduos Sólidos

Programas de Sistemas de Monitoramento 

das Águas 

Programa de Investimentos



BACIAS PCJ – UGRHI 5

Estado de 

São Paulo

Bacias PCJ



SOCIEDADE

PROP. 
RURAIS

PREFEITURAS

EMPRESAS

Objetivo – desde 1991

- Proteger os mananciais, 

visando garantir água em 

quantidade e qualidade 

para as atuais e futuras 

gerações nas bacias PCJ

4,2 milhões 

de mudas 

plantadas

15 viveiros 

parceiros na 

produção de 

mudas



+ =

Intercâmbio:

- Sementes

- Mudas

- Informações

- Experiências





3 EDIÇÕES 







Levantamento da Fundação Florestal - 2009



USO E OCUPAÇÃO DO SOLO



Mapa da cobertura vegetal natural e 

reflorestamento da UGRHI do Piracicaba/Capivari 

e Jundiaí



PRINCIAPIS RESULTADOS

CONSÓRCIO PCJ



PARCERIAS 

PROPRIETÁRIOS RURAIS



Capivari - 1991 1993

2009 2009









Limeira – 08/09 Limeira – 10/11



TR 3

TR 1

TR 2



PARCERIAS 

CONSORCIADOS





Analândia – 07



Jaguariúna – 07



Rio das Pedras (Usina São José) – 08



Paulínia (Rhodia) – 07



Paulínia (Rhodia) – 09



Jaguariúna (AMBEV) – 05



OUTROS

PROJETOS



Jaguariúna





Holambra – 10



Limeira – 10

2012





Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações

humanas;

Lei 12651/2012

APP – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE



ao redor de 
nascente ou 
olho d’água



Primavera/2007 Curso Gestão Sustentável dos 

Mananciais de Cotia

na faixa marginal de rios



Primavera/2007 Curso Gestão Sustentável dos 

Mananciais de Cotia

ao redor de lagos e lagoas naturais e 
artificiais



Primavera/2007 Curso Gestão Sustentável dos 

Mananciais de Cotia

nas restingas



Primavera/2007 Curso Gestão Sustentável dos 

Mananciais de Cotia

em dunas



Primavera/2007 Curso Gestão Sustentável dos 

Mananciais de Cotia

em manguezais



Primavera/2007 Curso Gestão Sustentável dos 

Mananciais de Cotia

• em topo de morros, montes, 
montanhas ou serras
• nas linhas de cumeada



Primavera/2007 Curso Gestão Sustentável dos 

Mananciais de Cotia

em encosta com declividade superior a 
100% ou 45o na linha de maior declive



Primavera/2007 Curso Gestão Sustentável dos 

Mananciais de Cotia

nas escarpas e nas bordas dos 
tabuleiros e chapadas



Primavera/2007 Curso Gestão Sustentável dos 

Mananciais de Cotia

em altitude superior a 1.800 m



Fonte: http://www.atlasdasaguas.ufv.br/exemplos_aplicativos/roteiro_dimensionamento_barragens.html



PAPEL DA MATA CILIAR:

impacto das 

chuvas

estab 

térmica 

H2O

↑ infiltração

↓ superficial

↑ recarga 

aquíferos e 

corpos 

d’água 

↓ erosão

↓ 

assoream

ento

biodiversi

dade
carbono

↑ umidade

↓ temp
paisagem





REVISANDO CONCEITOS 
BÁSICOS...

Fonte: Teixeira, W., Toledo, M.C.M., Fairchild, T.R., Taioli, F., 2000. Decifrando a Terra. Editora Oficina de Textos, SP, 568 pp. E modificações.

Áreas de descarga



Práticas de conservação do solo

Preciptação

Lago

Erosão
Assoreamento 

Alagamento

SOLO SEM MANEJO E SEM 

COBERTURA FLORESTAL

SOLO COM MANEJO E 

COBERTURA FLORESTAL
Preciptação

Culturas e estradas 

em curva de nível

Enxurrada

GRÉCIA ANTIGA

“Quando chovia, a água, em vez de 

penetrar no chão, escorria pela terra 

desértica até o mar. Toda a rica e fofa 

camada superior do solo foi removida 

para o fundo dos vales e para as 

regiões costeiras. Os declives e 

montanhas ficaram com as rochas 

descobertas.  O desmatamento fez 

com que a matéria orgânica original 

se perdesse na vazão e os solos 

gregos se mostrassem deficientes 

em nitrogênio.” (História das 

Florestas, Perlin, John)



E qual é a nossa realidade???







Projeto de 

Recuperação de Matas 

Ciliares



Projeto de 

Recuperação de Matas 

Ciliares





Primavera/2007 Curso Gestão Sustentável dos 

Mananciais de Cotia

…isolamento







O que pode ser feito???





Primavera/2007 Curso Gestão Sustentável dos 

Mananciais de Cotia

Reserva Legal 
20%, 35% ou 80%

Uso econômico

através de Manejo
Área de Preservação

Permanente

Regra: Uso indireto

Pecuária 

Fora das APPs

curva de nível

Piscicultura 

Fora das APPs

Agricultura

Fora das Apps

Plantio direto, curva 

de nível, etc.

Infra-estrutura

Fora das APPs

Saneamento correto

Conservação de 

estradas rurais

PROPRIEDADE CORRETA

Atividades ou obras comuns a quase todas 
as propriedades

Acesso de gado à água, estradas e pontes 

internas, captação de água para 

abastecimento da casa e 

para irrigaçao de lavouras, 

trilhas ecológicas, 

pequenos ancoradouros

ESSA PESSOA 

DEVE SER 

RECOMPENSADA??





Definição

 O pagamento ou a compensação por serviços ambientais consiste na

transferência de recursos (monetários ou outros) a quem ajuda a manter ou a

produzir os serviços ambientais. Como os benefícios dos serviços ambientais são

aproveitados por todos, o princípio é que nada mais justo que as pessoas que

contribuem para a conservação e a manutenção dos serviços ambientais recebam

incentivos. Não é suficiente cobrar taxas de quem polui um rio ou desmata uma

nascente, é preciso recompensar àqueles que garantem a oferta dos serviços

voluntariamente.

De acordo com a ONU (Organização das nações Unidas), 

serviços ambientais são todos aqueles prestados pela 

natureza com relação ao ciclo do carbono, hidrológico, 

evolução do solo, entre muitos outros.



Vídeo



Histórico PSA

Ideia surgiu na Costa Rica nas

décadas de 60 e 70 e os resultados

ficaram mais evidentes a partir dos

anos 90.

República de Costa Rica

51,100 km2

4, 5 millones habitantes

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/LocationCostaRica.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/LocationCostaRica.svg


PSA

 Conceito Básico – mecanismo de recompensa p/ quem preserva.

 Objetivos - transferir recursos – monetários ou não – para os 

indivíduos que ajudam a produzir estes serviços através de práticas 

e sistemas na indústria, agricultura, ou em qualquer outro ambiente.

 Benefícios – aumento da preservação do meio ambiente.

 Prioridades – regiões mais degradadas.

 Recursos – avaliação caso a caso. 



Projeto Nova Iorque

A experiência da proteção dos mananciais da cidade de Nova Iorque é

o caso mais conhecido de PSA para proteção de bacias hidrográficas.

Ao invés de investir na construção de plantas para tratamento de água

para cumprir as exigências, a Prefeitura de Nova Iorque iniciou um

abrangente programa de conservação e recuperação das 2 bacias de

onde é retirada água para 90% da população, tendo seu trabalho

realizado cerca de 200KM de distância da cidade. Os gastos com o

programa, são da ordem de 1,5 bilhões de dólares durante 10 anos

advindos de taxas cobradas nas contas de água, além de títulos da

prefeitura com uma economia de cerca de 10 bilhões de dólares.



Programas PSA

- Adoção de práticas 
conservacionista de solo e estradas 
vicinais
- Implantação de Sistemas de 
Saneamento Ambiental
- Proteção e restauração das APPs
- Reserva Legal

Outros Projetos: Jaguariúna, Joanópolis, Amparo



• Definição da área de atuação (bacia);

• Diagnóstico da área (Ex: mapeamento 

das APPs, caracterização das 

propriedades, etc.);

• Início das negociação junto aos 

proprietários rurais;

• Estabelecimento de parcerias;

• Identificação das propriedades parceiras;

• Plano de ação (identificação e valoração 

dos serviços, etc);

• Lançamento do Programa

Fases para implantação de um Programa PSA



• Aprovação do projeto de lei; 

• Elaboração dos projetos de 
adequação para cada 
propriedade;

• Contratação dos executores;

• Início dos trabalhos de campo;

• Monitoramento das atividades;

• Fiscalização;

• Pagamentos;

• Aprimoramento contínuo.

Fases para implantação de um Programa PSA



• Preservar o meio ambiente é um dever e uma 
obrigação de todos e não um serviço que deve 
ser feito por alguns apenas e recompensados

• Dificuldade de analisar os valores desses 
serviços ambientais

• Quem  de fato teria direito de receber estes 
pagamentos

Polêmicas sobre PSA



OBRIGADO !

E-mail: guilherme@agua.org.br

Site: www.agua.org.br

Twitter: www.twitter.com/consorcio_pcj

Contato

http://www.agua.org.br/
http://www.twitter.com/consorcio_pcj

