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Resumo: Este estudo avaliou a metodologia de pagamento por serviços ambientais (PSA), adotado 

pelo Instituto The Nature Conservancy, a fim de compensar os proprietários que aceitem 

voluntariamente conservar áreas de floresta natural associado com a proteção de bacias 

hidrográficas, com foco especial no “Produtor de ´Água na bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí” (PdA-PCJ), no estado de São Paulo, Brasil. Argumenta-se que o estabelecimento 

de um regime de pagamentos que combine o custo de oportunidade da terra e índices para a 

qualidade e quantidade de conservação (considerando os recursos hídricos, a conservação de áreas 

naturais, e melhores práticas agrícolas) garante uma maior eficiência em termos de área de 

conservação que pode ser conseguida usando os mesmos recursos financeiros. Este estudo também 

discute outras condições para a implementação bem-sucedida de novas oportunidades de PSA no 

Brasil, tais como o envolvimento das autoridades locais, monitoramento e fontes de financiamento. 
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PAYMENT FOR ENVIRONMENTAL SERVICES WATERSHED 

PROTECTION: PRESENTATION OF THE METHODOLOGY OF 

WATER GUARD PROJECT - WGP 
 

Abstract: This study evaluated the methodology of payment for environmental services (PES) adopted 

in the Institute The Nature Conservancy in order to compensate landowners that voluntarily accept to 

conserve natural forest areas associated with watershed protection, with special focus on the 

experience of “Produtor de Agua na bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PdA-

PCJ)”, in the state of São Paulo, Brazil. It is argued that the establishment of a payment scheme 

combining the opportunity cost of land and indices for the quality and quantity of conservation 

(considering water resources, natural areas conservation, and best agricultural practices) guarantees 

more efficiency in terms of the conservation area that can be achieved using the same financial 

resources. This study also discusses other conditions for the successful implementation of new PES 

opportunities in Brazil, such as the involvement of local authorities, monitoring, and sources of 

funding. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O uso de instrumentos econômicos é importante para fornecer flexibilidade no cumprimento 

dos objetivos de preservação e restauração do meio ambiente, tendo uma ferramenta complementar a 

esta abordagem de controle, o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). No Brasil, já existem 

algumas interessantes experiências de instrumento econômico na política ambiental (YOUNG, 2005; 

MEDEIROS & YOUNG, 2011), incluindo o pagamento para proteção de bacias hidrográficas, 

descrita neste artigo.  

O termo "serviços ambientais" foi utilizado pela primeira vez em uma publicação na América 

Latina em 1997 (FEARNSIDE, 1997), logo após a publicação de definição de serviços de 

ecossistemas como sendo "os benefícios que as populações humanas obtêm, direta ou indiretamente, 

das funções de ecossistemas" (COSTANZA et al., 1997, p263). 

Um sistema de pagamentos para o ecossistema (ou ambiental) tem uma lógica muito simples: 

para aumentar a renda das atividades econômicas compatíveis com a conservação, a fim de incentivar 

o uso sustentável dos recursos naturais. Em um sistema ideal, o poluidor ou usuário deve pagar para 

que o protetor ou provedor receba. Assim, existe um incentivo para conservar os bens e serviços 

fornecidos gratuitamente pelo ambiente natural que são de interesse, direto ou indireto, para os seres 

humanos. Desta forma, um PSA é um sistema de interesse mutuo com base na economia partindo do 

pressuposto de que agentes tendem a mudar o seu comportamento e atitudes de acordo com os 

incentivos ou sanções, a fim de maximizar os lucros e/ou minimizar os custos, na medida em que 

aqueles que se beneficiam das externalidades positivas fornecidas pela conservação estão dispostos a 

pagar (WUNDER, 2005). 

O Insituto The Nature Conservancy (TNC) atua no Brasil desde 1988 e conta com diversos 

projetos nos biomas Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Sua proposta de 

trabalho é conciliar a conservação dos ecossistemas naturais com o desenvolvimento econômico e 

social, sempre respeitando a tradição das comunidades locais, de forma a não se contrapor e em 

parceria com diversos atores dos setores público, privado e sociedade civil. As áreas temáticas em que 

a TNC foca seus trabalhos no Brasil são: Agricultura Sustentável, Povos e Terras Indígenas, Água, 

Florestas e Clima, e Infraestrutura Inteligente. A TNC recebe apoio de instituições privadas, tais como 

a Fundação Caterpillar, a Fundação 3M e a Fundação Johnson & Johnson e dos doadores individuais, 

Dottie Woodcock, Brenda Shapiro e Nancy Winter (TNC, 2013). 

A pesquisa foi realizada por meio de levantamento bibliográfico referente aos programas de 

PSA misto realizado no Brasil. Foi realizada a análise utilizada para o cálculo do pagamento aos 

produtores rurais do Projeto Produtor de Água implantado em território das Bacias Hidrográficas dos 

rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Bacias PCJ) com a participação da organização não 

governamental: Instituto The Nature Conservancy (TNC)  

Os principais objetivos deste estudo foram analisar o PSA, programa estabelecido no Brasil 

chamado “Produtor de Água na bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí” (PdA-PCJ) 

e avaliar seus aspectos positivos e negativos, a fim de contribuir para o estabelecimento de iniciativas 

semelhantes no presente e no futuro. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Pagamento por Serviços Ambientais 

 
Pagamento por Serviços Ecossistêmicos (PSE), designado também por Pagamento por 

Serviços Ecológicos ou Ambientais (PSA) é baseado no princípio do protetor recebedor e visa a 

corrigir as falhas de mercado. Para internalizar estas externalidades positivas, defensores da Teoria 

Coaseana propuseram a utilização de mecanismos de mercado para transacionar serviços 



 

 

ecossistêmicos (PORRAS et al., 2008). Para este estudo será utilizado a nomenclatura de PSA, para 

tanto será apresentando a seguir o conceito de Pagamento por Serviços Ambientais. 

Sven Wunder (2005, p. 03), define PSA como “uma transação voluntária onde um serviço 

ambiental bem definido é comprado por, pelo menos, um comprador de, pelo menos, um provedor, 

sob a condição de que o provedor garanta a provisão deste serviço”.  

 Segundo Franco e Prado (2014, p. 58). 

Los pagos por los servicios ambientales, se trata de un 

modelo en el cual se reconoce la relevancia y la necesidad 

para el ser humano y para el propio mercado, de los 

servicios prestados por los ecosistemas en su 

funcionamiento, tales como la estabilidad del clima, el ciclo 

de nutrientes, el suministro, mantenimiento, calidad y 

cantidad del agua, por ejemplo. 

De esta manera, se reconoce y atribuye el valor de las 

actividades y acciones humanas destinadas a la 

recuperación, mantenimiento y mejora de estos servicios. 

 

Nusdeo (2012, p. 69), conceitua PSA como sendo: “transações entre duas ou mais partes 

envolvendo a remuneração àqueles que promovem a conservação, recomposição, incremento ou 

manejo de áreas de vegetação considerada apta a fornecer certos serviços ambientais”.  

Pagar por serviços ambientais significa dar valor econômico ao bem ambiental que é 

insubstituível e limitado, proporcionando recompensar àquele particular que preserva ou recupera os 

recursos naturais. No caso das unidades de conservação, a valoração dos serviços ambientais serve 

para destacar a importância econômica deste bem e subsidiar políticas públicas voltadas para a 

manutenção da preservação ou conservação, na medida em que proporciona a devida avaliação das 

consequências, inclusive econômicas, ao poder público e sociedade, caso a unidade deixe de ser 

protegida ou os atributos que justificaram sua proteção deixem de existir (WUNDER, 2005). 

 O PSA está baseado no princípio do protetor–recebedor, ao invés do poluidor pagador, pois se 

utiliza preponderantemente de um benefício, ao invés de uma punição, para obter comportamentos 

socialmente esperados, representando uma nova abordagem na gestão ambiental. Oferece benefícios 

como contrapartida de práticas que melhorem, mantenham ou recuperem o estoque de capital natural 

necessário à produção de serviços ecossistêmicos os quais provavelmente seriam irrecuperáveis ou 

degradados sem a aplicação deste incentivo (STANTON, 2013). 

Os projetos de Pagamento por Serviços Ambientais são uma transação contratual entre: 

a) Pagador de serviços ambientais: agente econômico, público ou privado, situado na condição de 

beneficiário ou usuário de serviços ambientais, sendo por eles favorecido direta ou indiretamente. 

b) Provedor de serviços ambientais: toda pessoa física ou jurídica que mantém ou recupera 

ecossistemas que prestam quaisquer serviços ambientais, tais como produtores rurais, comunidades 

rurais, governos municipais etc (TNC, 2011). 

O PSA foi incorporado às ações de governo, ONGs e iniciativa privada para a preservação do 

meio ambiente e até o ano 2009, havia mais de 150 programas de PSA e similares em operação na 

América Latina, conservando cerca de 2,5 milhões de hectares. Existem programas nacionais, 

financiados pelo governo, na Costa Rica, no México e no Equador, e programas locais, financiados 

pelos usuários na maioria dos países (CAMHI & PAGIOLA, 2009).  

Até o momento 87 produtores rurais já receberam R$ 1,6 milhão em pagamentos (PSA) pela 

restauração e conservação de 876 hectares na parceria entre a prefeitura de Extrema e a TNC desde 

2006. Até o ano de 2011 os estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo em conjunto somam 

cerca de 1400 produtores rurais que receberam mais de R$ 9,6 milhões em Pagamento por Serviços 

Ambientais pela restauração e conservação de mais de 36 mil hectares (KFOURI & FAVERO, 2011). 



 

 

É importante destacar o PSA também em relação ao regime jurídico, devendo abordar de três 

formas distintas: o PSA privado, coordenados e financiados diretamente pelos usuários dos serviços; 

esquemas de PSA públicos, coordenados e financiados pelo poder público e esquemas de PSA mistos 

que englobam a participação de ambos (ALTMANN, SOUZA & STANTON, 2015).  

Um PSA, por envolver diversas áreas de conhecimento, exige uma articulação entre as 

diversas políticas publicas e secretarias de estado, e deve contar com a contribuição da sociedade civil. 

Ao mesmo tempo, contratos de PSA possuem altos custos de transação e exigem uma substancial 

equipe de assistência técnica e extensão rural (LAVRATTI, 2014). Para estudo será abordado o PSA 

misto que conta com a participação do governo e de atores privados, agindo em parceria. 

 

2.2 O Insituto The Nature Conservancy 
 

A TNC desenvolve várias iniciativas para a conservação da água doce no país, com foco na 

proteção dos ecossistemas naturais de importantes bacias hidrográficas, que abastecem grandes 

metrópoles ou que são zonas de confluência de grandes obras de infraestrutura e expansão agrícola. As 

principais estratégias de trabalho para a segurança hídrica são i) Apoio à Gestão de Bacias 

Hidrográficas; ii) Desenvolvimento de Projetos de Pagamento por Serviços Ambientais, iii) Avaliação 

e Certificação para o Uso Responsável da Água, iv) Ferramentas Científicas e Metodológicas; v) 

Apoio à Implementação de Políticas Públicas (TNC, 2013). 

Conforme Kfouri & Favero, (2011), no Brasil, a TNC segue o modelo do “Produtor de Água”, 

conceito desenvolvido pela Agência Nacional de Águas (ANA), para o desenvolvimento dos seus 

projetos de PSA hídrico. Esses projetos viabilizam o pagamento a proprietários rurais pelos serviços 

ambientais prestados pelas suas áreas naturais para a proteção dos recursos hídricos. O pagamento é 

baseado nas ações de conservação e restauração florestal, em áreas chave para a produção de água 

situada em propriedades rurais, como as margens de rios, nascentes e topos de morros. Os recursos 

financeiros para o pagamento são advindos de diversas fontes, sendo as mais comuns os comitês das 

bacias hidrográficas, que coletam uma taxa pelo uso da água de grandes usuários; os programas e 

políticas municipais e estaduais; e as companhias de abastecimento de água. Esses recursos são 

complementados por outras fontes financeiras, públicas e privadas, a fim de viabilizar as atividades de 

restauração e conservação dos projetos, tais como mão de obra, assistência técnica, insumos, 

monitoramento e outros. Segue abaixo os projetos de PSA Hídrico com a participação da TNC: 

 Conservador das Águas (Extrema/MG) 

 Produtor de Água do Comitê PCJ (Joanópolis e Nazaré Paulista/SP) 

 Produtores de Água e Floresta (Rio Claro/RJ) 

 Produtor de Água do Rio Camboriú (Camboriú e Balneário Camboriú/SC) 

 Produtor de Água no Pipiripau (Brasília/DF e Planaltina/GO) 

 Projeto Taquarussu (Palmas/TO) 

 Projetos da bacia do rio Jundiaí-Mirim (Jundiaí, Jarinú e Campo Limpo Paulista/SP)  

 Projeto Jaguari (Jaguariúna/SP) 

 Produtor de Água do município de Guaratinguetá 

 

2.3 O Produtor de água PCJ 

 

Conforme Neto (2008) as primeiras articulações para a criação de projetos no esquema de 

PSA vinculados a mudanças no uso do solo no meio rural no estado de São Paulo começaram em 

2005, com a realização, sob a coordenação da The Nature Conservancy (TNC) e da Secretaria do Meio 

Ambiente do estado de São Paulo (SMA-SP), de um workshop com especialistas de restauração 

florestal, hidrologia florestal e valoração econômica de recursos ambientais, em São Paulo-SP. 



 

 

 Após o evento, representantes da ANA, da TNC, da SMA-SP e da Coordenadoria de 

Assistência Técnica Integral (CATI) mantiveram contato visando desenvolver projetos pilotos de PSA 

em áreas chave (TNC, 2015). 

 

 

 
Figura 1 - Linha do tempo com os principais acontecimentos do projeto de pagamentos por serviços 

ambientais (PSA) Produtor de Água no PCJ. PCJ: Piracicaba, Jundiaí, Capivari. TNC: The Nature 

Conservancy. CEF: Caixa Econômica Federal. UGP: Unidade de Gestão do Projeto. Fonte: TNC, 

2015. 

 

No caso estudado do PdA-PCJ, o modelo empregado foi adaptado do mecanismo de PSA já 

existente no município de Extrema no estado de Minas Gerais. Sendo a diferença mais importante 

entre os dois projetos a fórmula para o cálculo do pagamento. O projeto do estado de Minas calcula o 

valor do PSA baseado em um valor fixo por hectare multiplicado pelo tamanho total da propriedade. 

Enquanto que no PdA-PCJ paulista diferentes valores de referência são multiplicados pelos hectares 

dedicados a intervenções específicas na propriedade rural (conservação de solo e floresta, e 

restauração florestal) para definir o valor de PSA a ser pago ao proprietário rural (TNC, 2015). 

Os valores de referência para pagamento (VRP) das modalidades de restauração e conservação 

foram definidos com base no custo de oportunidade dos usos alternativos do solo, considerando 

especialmente as pastagens, principal uso agrícola do solo na região. Salientando que o valor pago 

pela conservação e o VRP também incluem a restauração ecológica de APP, conservação da floresta e 

conservação do solo, tendo cada qual medidas a serem utilizadas ((PAGIOLA; GLEHN 

&TAFFARELLO, 2013; TNC, 2015). 

 

2.4 Definição de áreas do programa e controle de serviços  

 

Os proprietários rurais (pessoa física ou jurídica) cujas propriedades estejam inseridas total ou 

parcialmente dentro dos limites das micro bacias hidrográficas do Ribeirão Moinho e do Ribeirão 



 

 

Cancan, que tenham interesse da inclusão no projeto, deverão apresentar uma série de documentos 

pessoais e do imóvel, que comprovem a propriedade ou posse do imóvel. Esse critério visa garantir 

que as áreas cadastradas no projeto sejam, de fato, dos agricultores envolvidos. Além disso, são 

critérios mínimos para a inclusão dos proprietários no projeto: i) a proteção de no mínimo 15% da 

APP (APP conservada somada a área a restaurar pelo projeto) e ii) a concordância com pelo menos 

25% do proposto pelos técnicos no projeto “ideal” considerando todos os aspectos pertinentes as 

modalidades abrangidas pelo projeto (PAGIOLA; GLEHN &TAFFARELLO, 2013).  

A inscrição do proprietário rural no projeto ocorre por meio do preenchimento de um 

formulário próprio do projeto de forma voluntaria. Após a inscrição inicial, é agendada uma visita à 

propriedade para elaboração do projeto técnico, coleta de dados no campo e apresentação da lista dos 

documentos pessoais e da propriedade, necessários para elaboração do contrato de PSA. Até 2011, 

esta visita era realizada por técnicos das prefeituras, da CATI, da TNC e/ou da SMA. Porém, após este 

período, uma instituição externa foi contratada exclusivamente para elaborar os projetos técnicos e a 

visita passou a ser feita por seus colaboradores (TNC, 2015).  

Uma vez definidas as áreas prioritárias a serem trabalhadas em escala regional, é utilizada a 

ferramenta   InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs). O InVEST é um 

conjunto de ferramentas de modelagem de serviços ambientais do projeto Natural Capital, da 

Universidade de Stanford (Califórnia-EUA), com apoio da TNC e do WWF. O InVEST permite o 

mapeamento dos serviços ecossistêmicos e a quantificação do valor do capital natural, demonstrando o 

potencial de retorno proveniente do investimento em conservação e restauração de ecossistemas 

naturais e os ganhos específicos de diferentes cenários de uso e manejo da terra. Isso permite priorizar 

os locais onde as intervenções de conservação terão o maior impacto possível com o menor custo 

relativo. A TNC tem utilizado o InVEST também nas bacias do Alto Piracicaba e Alto Tietê (SP/MG), 

em bacias da Região Hidrográfica Guandu (RJ), na bacia do Pipiripau (GO/DF) e na bacia do rio 

Camboriú (SC) (TNC, 2015). 

Outra ferramenta utilizando PdA PJC é o monitoramento da Área Ativa de Rio (AAR) que 

incorpora uma visão holística do ecossistema aquático de água doce, definindo a real necessidade que 

os corpos hídricos têm da largura da mata de proteção ciliar. Neste método, a determinação da faixa de 

proteção tem como objetivo a manutenção dos ecossistemas dos rios e córregos, num estado de 

sustentabilidade e funcionamento natural, considerando os processos e atributos dos regimes de 

escoamento e sedimentação, estrutura física de hábitat, qualidade da água e interações biológicas 

(TNC, 2015). 

Nas propriedades participantes do projeto e em propriedades de referência (com mais de 80% 

de cobertura florestal e não participantes do projeto) tem sido avaliada regularmente a vazão de água. 

Nos exutórios (pontos de menor altitude e onde se dá todo o escoamento de água da microbacia) de 

ambas as microbacias foram instaladas plataformas de coleta de dados (PCD) que registram 

continuamente parâmetros quali-quantitativos. O plano de monitoramento hidrológico do Produtor de 

Água no PCJ foi estabelecido por um grupo de trabalho específico, constituído por membros das 

instituições parceiras (TNC, 2015). 

 

2.5 A definição dos valores de PSA  

 

Conforme TNC, (2015) os recursos utilizados no PSA para pagamento aos agricultores e todo 

o eixo de sustentação do projeto junto aos Comitês PCJ provêm do contrato de repasse entre a TNC, 

tomadora dos recursos dos Comitês PCJ, e a CEF. Este contrato foi estabelecido, inicialmente, com 

um prazo de cinco anos e, considerando que foi assinado em 2008, se encerraria em 2013. Como os 

primeiros contratos com proprietários rurais foram assinados em 2011, com uma vigência de três anos, 

houve necessidade de uma renovação do contrato de repasse entre CEF e TNC, o que, com o aval dos 

Comitês PCJ e da Agência PCJ, ocorreu em novembro de 2011, estabelecendo novembro de 2015 



 

 

como novo prazo para o encerramento do mesmo. Isso permitiu que novos contratos de PSA pudessem 

ser firmados com os proprietários rurais até 2013. 

Os valores de referência para o PSA foram estabelecidos em R$, por área em que a prática é 

executada (ha) por ano (Tabela 1). Esses valores se mantiveram fixos ao longo do projeto para a 

conservação de florestas. O montante de recurso disponível seria suficiente para garantir o pagamento, 

durante três anos (prazo dos contratos de PSA com os proprietários rurais), por práticas de 

conservação de solo em 510 ha, pela restauração ecológica de 208 ha e pela conservação de 540 ha de 

florestas. Somadas essas áreas, o projeto teria recursos para o PSA em 1.258 há (TNC, 2015). 

O edital previu remuneração por geração e/ou manutenção de serviços ambientais aos 

agricultores em três modalidades distintas: conservação do solo, conservação de florestas e restauração 

florestal em APP (TNC, 2009).  

 

Tabela 1 - Valores mínimo e máximo por produtor para o PSA e recursos totais disponíveis por 

modalidade de PSA no Produtor de Água no PCJ. 

Modalidades de 

serviços ambientais 

Limites do PSA por proprietário rural 

(R$) 

Recursos previstos 

no orçamento do 

projeto (R$) 
Mínimo Máximo 

Práticas de 

conservação de solo 

 

- 

 

20.000,00 

 

114.750,00 

Restauração 

ecológica em Áreas de 

Preservação Permanente 

(APPs) 

 

- 

 

20.000,00 

 

78.000,00 

Conservação de 

fragmentos florestais 

 

- 

 

35.000,00 

 

202.500,00 

Total 250,00 75.000,00 395.250,00 

FONTE: TNC, (2015) 

  

Os valores de PSA no Produtor de Água no PCJ foram estabelecidos partindo-se do custo de 

oportunidade. Ele foi estabelecido considerando os rendimentos de uma pecuária pouco tecnificada, 

uma das principais atividades agropecuárias na região na época de estabelecimento do projeto e a 

predominante nas APPs das microbacias selecionadas (LERF 2006, LERF 2007). 

Cabe destacar que nenhum estudo socioeconômico mais aprofundado foi previamente 

realizado para a determinação mais precisa do custo de oportunidade. Para a conservação de florestas e 

a restauração florestal em APP, partiu-se de valores de PSA que fossem próximos, nas melhores 

situações de projeto, do que se julgava ser 100% do custo de oportunidade (R$ 125/ha/ano). Para a 

conservação do solo, os valores de PSA não são exatamente os valores do custo de oportunidade. Isso 

porque as práticas de conservação do solo não substituem o uso do solo atual e, no médio prazo, 

podem até aumentar a produtividade das atividades agrícolas. Dessa forma, o valor pago pela 

conservação de solo foi estimado para cobrir apenas parcela (cerca de 50%) do custo de oportunidade. 

No projeto original, não fora previsto nenhum mecanismo de reajuste dos valores de PSA (TNC, 

2015).  

Entretanto, em 2013, foi aprovado, junto à UGP e à Agência PCJ, um reajuste de 7% ao ano 

nos valores de PSA desembolsados para os contratos vigentes. Essa mudança foi possível porque, em 

2013, havia recurso disponível para o PSA, porém este não poderia ser mais utilizado para firmar 

novos contratos (TNC, 2015). 

Após a primeira versão lançada em 2009, o edital passou a sofrer alterações a partir de 2011, 

com intuito de simplificar processos para ampliar a participação dos agricultores. Nas revisões foi 

eliminada, por exemplo, a exigência de um valor mínimo de R$ 250 por modalidade individual de 



 

 

PSA para que o proprietário rural pudesse participar do projeto. Assim, pequenas propriedades, 

comuns nas micro bacias selecionadas passaram a ser elegíveis ao projeto. Além disso, foi revisada a 

lista de documentos necessários para inscrição (TNC, 2015). 

Por ser financiado pelos Comitês PCJ e por existir um termo de referência do projeto aprovado 

por estes e anexado ao contrato de repasse de recursos, muitas das alterações feitas no edital 

precisaram ser aprovadas pelos Comitês PCJ. Isto porque as ações do projeto não podem contradizer o 

plano de trabalho e o termo de referência aprovado pelos agentes técnicos e financiadores. Uma vez 

discutidas e aprovadas na UGP, essas alterações foram encaminhadas para aprovação ao grupo de 

acompanhamento do projeto, composto por membros da CT-Rural dos Comitês PCJ. Aprovadas pelo 

grupo de acompanhamento e posteriormente pela CT-Rural, as mudanças solicitadas foram 

encaminhadas, pela CT-Rural, para aprovação na plenária dos Comitês PCJ (TNC, 2015). 

 

2.6  Os primeiros contratos e pagamentos 

 

Embora o projeto tenha se iniciado formalmente em 2008, o primeiro contrato de PSA foi 

assinado em janeiro de 2011. O longo tempo até a assinatura do primeiro contrato se deu por diversas 

causas: o pioneirismo do projeto (muitas etapas não estavam sedimentadas e foram sendo construídas 

até se chegar aos pagamentos dos produtores); alterações no quadro de técnicos das instituições 

vinculadas ao projeto; o encerramento de projetos que custeavam certas atividades de campo, etc. O 

primeiro contrato foi assinado com um agricultor da microbacia do Moinho, em Nazaré Paulista-SP, 

tendo sido este o primeiro contrato de PSA atrelado à conservação dos recursos hídricos feito com um 

produtor rural no estado de São Paulo. Na sequência deste primeiro contrato, foram feitos outros 

quatro, dois no Moinho, em Nazaré Paulista, e dois na microbacia do Cancan, em Joanópolis. Todos 

os contratos foram firmados por três anos, entre a TNC, tomadora do recurso junto aos Comitês PCJ e 

os agricultores (TNC, 2015). 

Conforme Pagiola, Glehn & Taffarello, (2013) o PdA-PCJ prevê remuneração por geração 

e/ou manutenção de serviços ambientais aos agricultores, em três modalidades distintas de projetos: 

 

• práticas que resultem na restauração florestal em APP: visa recompensar financeiramente o 

proprietário rural que recuperar as APPs de sua propriedade; 

• práticas que resultem na conservação de florestas existentes: visa remunerar os agricultores que 

conservarem os fragmentos florestais já existentes na propriedade, estando estes dentro ou fora da 

APP; 

• práticas que resultem na conservação do solo: visa recompensar financeiramente o proprietário rural 

que já adota e os que vierem a adotar praticas de conservação de solo em sua área de agricultura e/ou 

pastagem. 

Os primeiros pagamentos foram realizados em março de 2011, 70 dias após a assinatura dos 

contratos. Para registrar o primeiro pagamento, foi realizado um evento de divulgação na 

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), em Campinas-SP. Este evento, que contou 

com alguns dos agricultores contratados pelo projeto, simbolizou o primeiro PSA a agricultores do 

estado de São Paulo realizado por adoção de práticas de conservação dos recursos hídricos. Os 

agricultores receberam, neste primeiro pagamento, um sexto do valor total de PSA, com os demais 

pagamentos programados em parcelas semestrais (TNC, 2015). 

Desde a assinatura dos primeiros contratos em 2011 até 2013, o projeto passou por mudanças, 

expandiu a área de abrangência, continuou formalizando contratos de PSA e procedendo com os 

pagamentos aos agricultores. Com recursos de novos parceiros, também contratou empresas e ONGs 

para a execução das atividades de restauração florestal e conservação do solo e de florestas, previstas 

nos contratos de PSA. Ressaltando que os recursos utilizados para o PSA aos agricultores e todo o 

eixo de sustentação do projeto junto aos Comitês PCJ provêm do contrato de repasse entre a TNC, 

tomadora dos recursos dos Comitês PCJ, e a Caixa Econômica Federal (CEF). Este contrato foi 



 

 

estabelecido, inicialmente, com um prazo de cinco anos e, considerando que foi assinado em 2008, se 

encerraria em 2013 (TNC, 2015). 

Como os primeiros contratos com proprietários rurais foram assinados em 2011, com uma 

vigência de três anos, houve necessidade de uma renovação do contrato de repasse entre CEF e TNC, 

o que, com o aval dos Comitês PCJ e da Agência PCJ, ocorreu em novembro de 2011, estabelecendo 

novembro de 2015 como novo prazo para o encerramento do mesmo. Isso permitiu que novos 

contratos de PSA pudessem ser firmados com os proprietários rurais até 2013 (TNC, 2015). 

A partir de 2012, os projetos executivos de PSA do PdA PJC passaram a ser elaborados por 

uma unidade executora, entidade externa à Unidade Gestora do Projeto (UGP), diferente do que vinha 

sendo realizado anteriormente quando eram de responsabilidade direta ou indireta dos técnicos do 

projeto. Esta instituição foi contratada com Recursos do Programa Águas Brasil (do qual participam 

instituições vinculadas ao Produtor de Água no PCJ em 2011) e posteriormente com recursos da TNC. 

Esta mudança ocorreu devido a dificuldades para que as instituições inicialmente responsáveis pela 

elaboração dos projetos de PSA do Produtor de Água no PCJ executassem estas atividades, visto que 

elas não se dedicam integralmente ao projeto, tendo atuação concomitante de seus técnicos em várias 

outras atividades. Além disso, a organização inicial previa técnicos de três instituições distintas (TNC, 

SMA e Casa da Agricultura ou CATI) no campo, no mesmo momento (ou de forma separada, 

aumentando o número de visitas a cada propriedade rural), para a elaboração destes projetos, cada qual 

com uma atribuição específica em função de sua área de atuação. Isso era um fator complicador e 

prejudicava a relação com os proprietários rurais. Vale ressaltar que, embora a elaboração dos projetos 

técnicos de PSA tenha sido repassada a uma entidade terceirizada (externa à UGP), todos os projetos 

precisam ser posteriormente avaliados e aprovados pela Unidade de Gestão do Projeto UGP, mantendo 

assim a chancela dos projetos de PSA que participam do Produtor de Água no PCJ a cargo desta 

(TNC, 2015). 

A contratação de uma unidade executora com atuação prévia na região, com uma função 

específica de elaborar os projetos executivos de PSA e que contava com o apoio das entidades locais 

(Casas da Agricultura e prefeituras) permitiu alavancar o número de contratos de PSA firmados com 

os agricultores. Em 2011, quando técnicos das instituições parceiras ainda elaboravam os projetos 

executivos de PSA, foram assinados sete contratos de PSA e, de 2012 a meados de 2013, com a 

elaboração dos projetos executivos de PSA a cargo de uma entidade executora externa, 34 novos 

contratos de PSA foram formalizados. Assim, em junho de 2014, os números registravam 41 contratos 

de PSA assinados com produtores rurais de Nazaré Paulista e Joanópolis e R$ 150.353,00 

comprometidos com contratos de PSA. Estes contratos envolvem uma área total de 489 ha com ações 

de restauração de florestas em APP ou com práticas de conservação de solo e de conservação de 

remanescentes florestais. Em 2013, iniciou-se o monitoramento hidrológico na microbacia do Cancan, 

em 2014, iniciou-se na microbacia do Moinho. O monitoramento hidrológico se baseia na avaliação 

periódica de parâmetros quali-quantitativos da água e tem sido realizado em diferentes escalas de 

espaço e tempo e locais distintos (TNC, 2015). 

As discussões mais recentes acerca do Produtor de Água no PCJ têm sido relacionadas às 

possíveis formas de dar continuidade ao projeto, já que a TNC, além de tomadora do recurso junto aos 

Comitês PCJ por meio do contrato de repasse com a CEF, assumiu o papel de contratante dos 

proprietários rurais que participam do projeto, e também exerce a gestão do Produtor de Água no PCJ 

perante os Comitês PCJ. Como tomadora, coube também à TNC uma parcela de contrapartida no valor 

de R$ 137.945,00, empenhada principalmente para custear sua equipe técnica envolvida no projeto. 

Além disso, no arranjo inicial, a TNC era responsável pela elaboração dos projetos técnicos de 

conservação de remanescentes florestais (TNC, 2015). 

A CATI tinha como atribuição principal, no início do projeto, a elaboração dos projetos de 

conservação de solo elegíveis para PSA e a articulação com os agricultores por meio de técnicos da 

CATI ou das Casas de Agricultura dos municípios de Joanópolis e Nazaré Paulista. A SMA-SP, por 

outro lado, assumiu como principal responsabilidade a elaboração dos projetos de restauração florestal 



 

 

em APP. Vale ressaltar que tanto a CATI quanto a SMA-SP, além da elaboração destes projetos 

técnicos, arcavam com os custos relacionados, respectivamente, à implantação de barraginhas e à 

restauração florestal em APP. Estas ações eram desempenhadas por estas instituições porque, 

paralelamente ao Produtor de Água no PCJ, havia o Programa de Recuperação de Mata Ciliares 

(PRMC), desenvolvido pela SMA-SP e o Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas 

(Microbacias), desenvolvido pela CATI (TNC, 2015). 

Conforme a TNC, (2015) a ANA, idealizadora e promotora do Programa Produtor de Água, 

além do suporte geral para a concepção do Produtor de Água no PCJ nos moldes do Produtor de Água, 

articulou ações e recursos para o estabelecimento do monitoramento hidrológico nas áreas trabalhadas 

pelo projeto. A Prefeitura Municipal de Extrema também ajudou a definir as atividades que constariam 

na proposta aprovada junto aos Comitês PCJ, que conta com algumas ações específicas para o projeto 

Conservador das Águas, localizado nesse município. Além disso, por abrigar o bem-sucedido 

Conservador das Águas, a experiência compartilhada pela Prefeitura Municipal de Extrema tem sido 

útil para definir os trilhos de atuação no Produtor de Água no PCJ. 

Os Comitês PCJ, como gestores da bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(Bacias PCJ), constituem a instituição que deliberou a aprovação do projeto e que permitiu que 

recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos fossem destinados ao Produtor de Água no PCJ. 

Após o início do projeto, os Comitês passaram a ser mais ativamente representados pela Câmara 

Técnica Rural (CT-Rural), a qual exerce papel importante na vistoria técnica das propriedades 

participantes para fins de aprovação do pagamento e em discussões acerca de mudanças e do 

andamento do projeto. Já a Fundação Agência das Bacias PCJ (Agência PCJ), instituição de direito 

privado, é o braço executivo dos Comitês PCJ e atua como agente técnico e financeiro do contrato de 

repasse entre TNC e CEF e, portanto, é quem avalia os relatórios do projeto, além de participar das 

discussões acerca de mudanças e ajustes nas atividades propostas. 

Em 2010, houve a formalização da Prefeitura Municipal de Joanópolis e da Prefeitura 

Municipal de Nazaré Paulista como parceiros do Produtor de Água no PCJ. Técnicos da Casa da 

Agricultura destas prefeituras passaram a atuar mais intensamente junto ao projeto, desempenhando 

papel importante no contato com os proprietários rurais e na elaboração dos projetos técnicos de PSA. 

Neste período a Associação Mata Ciliar se uniu ao grupo e, além de fornecer mudas para alguns 

plantios de restauração em APP, passou a financiar a execução das barraginhas nos projetos de 

conservação de solo, até então feitas com recursos do Microbacias. O World Wildlife Fund (WWF) e a 

Fundação Banco do Brasil/Banco do Brasil também se tornaram parceiros do Produtor de Água no 

PCJ e, por meio dos recursos do Programa Água Brasil, do qual a ANA também participa, 

empenharam recursos para execução dos projetos de restauração florestal em APP, elaboração dos 

projetos de PSA, monitoramento hidrológico, etc. A adesão dessas novas instituições propiciou a 

contratação de uma empresa para a elaboração dos projetos técnicos, antes elaborados pelos técnicos 

das instituições parceiras, o que representou maior agilidade na elaboração dos mesmos. 

Conforme a TNC (2015), em 2012, a Iniciativa Verde, uma organização do terceiro setor 

também ingressou no projeto, não como um parceiro oficial, mas empenhando recursos para a 

restauração florestal em APP em propriedades participantes do projeto, por meio de recursos oriundos 

de projeto de restauração apoiado pelo BNDES, dentro da Iniciativa BNDES Mata Atlântica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Tabela 2 -Metas originais e resultados atingidos com o produtor de Água no PCJ. 

 

 
¹ na prática, com base nos projetos executivos, 317 barraginhas geraram uma área de contribuição de 

79,5ha. ² áreas contempladas com conservação do solo, com práticas diferentes das barraginhas. 

Fonte: TNC, (2015) 

 

 Dentro das metas estipuladas apenas a conservação do solo teve 100% alcançado em relação 

às outras metas propostas.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As iniciativas e articulações de todos os atores envolvidos com o Comitê das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e o instituto TNC, mostram-se positivas, 

principalmente devido a participação da iniciativa privada no projeto de Pagamentos por Serviços 

Ambientais, bem como o compartilhamento ofertado ao setor rural no resgate e aplicação de recursos 

financeiros arrecadados pela Cobrança do Uso da Água Bruta para a preservação e recuperação 

ambiental. 

No entanto, existem desafios importantes que ainda não foram completamente tratados pelo 

Projeto, tais como o engajamento dos proprietários rurais, evidenciado nos números atingidos para as 

metas estipuladas. Apenas a meta para a conservação do solo atingiu 100%, ficando a conservação da 

floresta com 59,5% e a restauração em APP em apenas 32,7%, não existindo no edital, mecanismos 

que exijam engajamento por parte dos proprietários, fazendo com que o entendimento destes baixos 

índices possam indicar falta de percepção dos benefícios advindos das práticas adotadas, significando 

uma ameaça a continuidade do projeto em relação ao seu objetivo.  

Também pode observar-se a fragilidade para obtenção de fontes sustentáveis de financiamento 

necessários para os pagamentos, o monitoramento do desempenho das propriedades e a avaliação o 

próprio programa no longo prazo. 

Resta um longo caminho para a melhoria dessas iniciativas e o reconhecimento dos problemas 

e lacunas ainda a serem entendidos, tais como o cálculo do custo de oportunidade utilizado para 

remuneração daqueles que priorizam o meio ambiente, seja por meio da conservação ou recuperação 

ou preservação de florestas, mata ciliar, erosão do solo. Desta forma, a remuneração será de maneira 

justa, devido ao serviço prestado pela natureza nas propriedades rurais.  
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