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1 - O Programa Produtor de Água



O Programa Produtor de Água...

QUEM IDEALIZOU?

•Agência Nacional de 
Águas - ANA

O QUE É?

•Instrumento de 
gestão, ajustado ao
princípio do 
provedor-recebedor, 
de adesão
voluntária, que 
prevê bonificação a 
produtores rurais
que se proponham a 
adotar práticas e 
manejos
conservacionistas
em suas terras com 
vistas à conservação
de solo e água.

QUAL É O FOCO?

•Estímulo à política
de Pagamento por
Serviços Ambientais
(PSA) voltados à 
proteção hídrica no 
Brasil. 

O QUE PREVÊ?

•Apoio técnico e 
financeiro para o 
estabelecimento de 
arranjos que 
viabilizem o 
pagamento por 
serviços ambientais 
e a execução de 
ações em diversos 
projetos espalhados 
no Brasil.

COMO FUNCIONA?

•Apoia, orienta e 
certifica projetos  
que visem a redução 
da erosão e do 
assoreamento de 
manancias no meio 
rural, propiciando a 
melhoria da 
qualidade, a 
ampliação e a 
regularização da 
oferta de água em 
bacias hidrográficas 
de importância 
estratégica para o 
Brasil.



Mananciais melhor conservados e mais protegidos são menos 
vulneráveis e garantem segurança hídrica de qualidade...

Sendo necessário assim pensar em soluções para garantir...

segurança hídrica qualidade hídrica regularidade hídrica

Significativas discussões são travadas sobre ...

preservação dos 
mananciais

redução da sedimentação capacidade de retenção hídrica

Considerando que ...

a água é o principal insumo para a 
ampliação do acesso aos serviços público 

de abastecimento de água potável 
E também é inegável a escassez da água



O engajamento da ARSESP é fundamental 
ao sucesso do Programa ...

Considerando que uma das 
atividades típicas da ARSESP 

em relação ao meio ambiente 
é a busca por sua ...

preservação

conservação

recuperação

celebrar Convênio de 
Cooperação Técnica com o 
Instituto de Conservação 

Ambiental The Nature
Conservancy - TNC 

Este Convênio tem por objetivo ...

Considerando que a 
segurança hídrica está 

diretamente relacionada com 
a proteção dos mananciais e 

a gestão sustentável da 
oferta e demanda ...

Prestar suporte técnico à ARSESP para a 
definição de uma metodologia que 
incorpore no custo da tarifa um 
componente para realizar pagamento 
por serviços ambientais (PSA)



Instâncias a serem abordadas para 
construir consenso... 

Ministério Público

Governos Estadual

Governos Municipais

Principais usuários 
FIESP, agricultores

ONGs

Companhias de 
Água

ARSESP

TNC



Etapas a serem avaliadas em conjuntos... 

Definição do 
modelo 

regulatório

•Nosso foco será o terceiro ciclo de revisão tarifário em 2021

Engajamento de 
atores chaves

•Companhias de Água e usuários, FIESP, Ministério Público, Governos Estadual e Municipais, ONGs

Diagnóstico da 
situação das 
Companhias

• Levantamento das condições particulares de operação de cada companhia/unidade

•Demanda de elaboração de plano de conservação

Definição do 
sistema 
tarifário

•A definir

•Parcela A + Parcela B + Fator X + outros (nosso foco)

Base de Ativos 
Regulátórios

•Além da BAR das companhias

•Custos anuais de conservação do manancial / Plano de conservação

•Definição conjunta do piloto mais apropriado para o Estado de São Paulo



Etapas do processo de implantação do 
Projeto ARSESP e TNC... 

Elaboração da 
minuta do 

Contrato de 
Convênio

Avaliação da 
minuta pela 

CJ/PGE-ARSESP

Assinatura do 
Contrato de 

Convênio

Implantação do 
Projeto

Finalizada

ESTÁGIO ATUAL

Aguardando 
decisão da PGE

Aguardando 
decisão da PGE



2 - Iniciativas já desenvolvidas



Pagamentos por serviços ambientais não é uma ideia nova, 
não à toa que NY já implementou projeto similar ... 

Na década de 80 em Nova Iorque, investimentos para melhoria da produção agrícola 
e conscientização dos agricultores sobre a preservação do meio ambiente foram 

priorizados ao gasto com construção de sistemas de tratamento de água



No Brasil a ANA já implementou o Produtor de Água 
em diversos estados ...

Projeto PipiripauDF

Projeto ApucaranaPR

Projeto GuanduRJ

Projeto CamboriúSC

Projeto GuarirabaMS

MG Projeto Extrema

SP Projeto PCJ

ES Projeto Produtor



Projeto Extrema – Minas Gerais



Projeto PCJ – São Paulo

O Projeto Produtor de Água implantado em território das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Bacias PCJ) é um
projeto piloto de pagamento por serviços ambientais (PSA) a produtores rurais em microbacias hidrográficas localizadas nos municípios
paulistas de Nazaré Paulista e Joanópolis, ambas inseridas no estratégico Sistema Cantareira, que fornece água à região metropolitana
de São Paulo-SP.



Projeto Produtor – Espírito Santo



Projeto Pipiripau – Distrito Federal

PARCEIROS



Projeto Apucarana - Paraná



Projeto Guandu – Rio de Janeiro



Projeto Guariraba – Mato Grosso do Sul

Em Campo Grande, por meio do Programa
Manancial Vivo, 16 dos cerca de 60 produtores
rurais que possuem propriedades na região da Bacia
do Guariroba estão desenvolvendo práticas e
manejos conservacionistas para melhorar a
distribuição da cobertura florestal nas paisagens de
suas fazendas, contribuindo para o aumento da
infiltração da água no solo e para diminuir as
erosões. O mais interessante é que eles recebem
por isso e assim ajudam a abastecer toda a Capital
com água de qualidade.

Os pagamentos por serviços ambientais aos proprietários rurais
são baseados na realização e manutenção das práticas
recomendadas pelos técnicos do programa, que disponibiliza,
gratuitamente, equipe técnica para elaboração dos projetos e
assistência para a execução de todas ações que atendam aos
objetivos propostos. As práticas e manejos recomendados pela
equipe técnica podem ser subsidiados por entidades responsáveis
pelo Programa Manancial Vivo.



Projeto Camboriú – Santa Catarina

O Projeto tem por objetivo a 
criação de ...

instrumentos

estratégias 

metodologias

para efetuar a conservação e restauração de 
zonas ripárias e áreas sensíveis para 

promoção da qualidade, quantidade e 
regulação do fluxo de água na Bacia 

Hidrográfica do Rio Camboriú, a fim de 
proteger os mananciais da região.

A Aresc ao concluir a revisão tarifária irá 
incluir um novo componente na tarifa 

visando o PSA - Pagamento por Serviços
Ambientais, para que o produtor rural 

receba um incentivo financeiro para manter 
sua propriedade adequada para a produção 
de água, trazendo diversos benefícios, como 

a recuperação e proteção das nascentes, 
saneamento ambiental.



3 - Desafios



Definir modelo regulatório em prestação regionalizada, 
sendo que a implementação da área do projeto é local... 



Obrigado! 

Hélio Luiz Castro

Diretoria de Saneamento


