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Quando a última árvore tiver caído, 
quando o último rio tiver secado, 

quando o último peixe for pescado, 
vocês vão entender que ouro não se come. 

(Provérbio Lakota) 
 
“O ouro tem muito valor e pouca utilidade, 
comparado à água, que é a coisa mais útil do mundo 
e não lhe dão valor.”  (Platão) 
 
 
 

“O sangue que corre em vós nasceu do sangue de nossa 
Mãe Terrestre.  

Seu sangue cai das nuvens, brota no seio da terra, 
murmura nos regatos das montanhas,    

flui espaçosamente nos rios das planícies,  
dorme nos lagos e se enfurece nos mares tempestuosos.” 
(Szekely, Edmond Bordeaux -  O Evangelho Essênio da Paz, 

 7º Edição. Cap. I, Pag. 4, 2013) 
 
 
“É insustentável a situação de, por exemplo, as ciências 
sociais continuarem a descrever e interpretar o mundo 
em função de teorias, de categorias e de metodologias 
desenvolvidas para lidar com as sociedades modernas 
do Norte, quando a maioria das sociedades não só 
apresenta características e dinâmicas históricas 
diferentes, como tem gerado as suas próprias formas 
de conhecimento das suas experiências sociais e 
históricas e produzido contribuições significativas para 
as ciências sociais, ainda que remetidas para as 
margens destas.” (SANTOS et al., 2004, p. 21) 
 
 

“A única realidade é aquela que se contém dentro de nós, e se os 
homens vivem tão irrealmente é porque aceitam como realidade 
as imagens exteriores e sufocam em si a voz do mundo inteiro. 
Também se pode ser feliz assim; mas quando se chega a 
conhecer o outro, torna-se impossível seguir o caminho da 
maioria. O caminho da maioria é fácil, o nosso é penoso. 
Caminhemos.” (Hermann Hesse) 



 

 

RESUMO 

 

POLICARPO DE SOUZA, F. M. Políticas de recuperação ambiental das áreas verdes de 

interesse hidrológico: estudo de caso do pagamento por serviços ambientais ao 

produtor de água de Guaratinguetá (SP) – Faculdade de Saúde Pública da Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

A evolução da proteção jurídica aos recursos hídricos e do Bioma Mata Atlântica divide-

se em três fases distintas, ao longo do período compreendido entre o descobrimento do 

Brasil, em 1500, até os dias atuais, com um histórico evolutivo na conservação desse 

bioma em razão da recuperação e proteção dos recursos hídricos. Embora a 

aplicabilidade das políticas de meio ambiente, proteção de mananciais e mudanças 

climáticas tenham com seus próprios marcos regulatórios se desenvolvido a contento, 

ainda há espaço para se aprimorarem novas formas de gestão em busca da preservação 

da floresta para produção de água por meio de mecanismos de incentivos ambientais, 

como se pretende demonstrar neste estudo de caso do Pagamento por Serviços 

Ambientais ao produtor de água da cidade de Guaratinguetá, Estado de São Paulo 

(Brasil). Consolidar a integração das políticas de PSA com as demais políticas de 

mudanças climáticas, florestais, recursos hídricos e agrárias mantendo-se o foco no 

desenvolvimento sustentável, demonstra que a visão da gestão por bacias hidrográficas 

torna-se cada vez mais estratégica para enfrentar condições climáticas severas em 

relação à escassez de água em meio rural e urbano, frente aos seus usos múltiplos. Nesse 

contexto, conquistar a participação da sociedade, promovendo-se sua aproximação aos 

programas públicos conservacionistas, mantidos com o apoio da iniciativa privada e de 

agentes técnicos de sustentabilidade, com o apoio do terceiro setor, conquistaram 

significativas melhorias da qualidade e disponibilidade de água em zona rural, e no 

reequilíbrio das forças econômicas e sociais em busca de uma produção rural mais 

sustentável. Embora a consecução do objetivo do desenvolvimento sustentável 

propostos nessas políticas públicas ambientais que incentivam o produtor-recebedor 

necessite ainda aperfeiçoamento, foi observada durante a implementação da política 

que a preservação e recuperação desses recursos naturais, em aliança às ações de 

saneamento rural e saúde ambiental, em compasso a mobilização popular, surtiram 

efeitos práticos e permitiram que usuários da política pública local (PSA-hídrico) 

enfrentassem com maior resiliência a crise hídrica durante a estiagem severa ocorrida 

no período seco dos anos de 2014 e 2015. 

  

Palavras-chaves: Recursos Hídricos – Mata Atlântica – Produtor de Água – Pagamento 

por Serviços Ambientais – Mudanças Climáticas – Avaliação de Políticas Públicas 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

ABSTRACT 

 

The evolution of legal protection to water resources and the Atlantic forest biome is 

divided into three distinct phases during the period between the discovery of Brazil in 

1500, until the present day, with a history of evolution in this biome conservation due 

to the recovery and protection of water resources. Although the applicability of 

environmental policies, watershed protection and climate change have with their own 

regulatory framework well developed, there's still room to improve new forms of 

management in pursuit of preserving the forest for water production, under 

environmental incentive mechanisms policies of the payment for environmental 

services for the water producers of Guaratinguetá city, State of São Paulo (Brazil). To 

consolidate the integration of this policy with climate change, forestry, water resources 

and agricultural policies, with a focus on sustainable development, demonstrates the 

vision of watershed management becomes increasingly strategic to deal with severe 

weather conditions and multiple uses of soil and water. With the participation of society, 

and approach of public institutions and private sector to build a conservation program 

for water and forest won significant improvements of quality and availability of water in 

the countryside properties, allowing a readjustment of the economic and social forces 

in search of a more sustainable rural production. Although the achievement of the 

sustainable development proposed in these environmental public policies needs 

improvement, during its implementation were observed that the preservation and 

recovery of these natural resources had practical effects, allowing users in rural areas to 

break through the drought, faced with resilience during water crisis that hit the State of 

São Paulo in 2014 and 2015.  

 

Keywords: Environmental Legislation – Water Resources – Atlantic Rain Forest – 

Payment for Environmental Services – Climate Change – Police Cycle Evaluation. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A política acerca do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) para conservação 

de recursos hídricos ou simplesmente PSA-Hídrico (PSA-H) em conjunto as Políticas de 

Mudanças Climáticas trazem em sua essência uma possível saída ao contexto atual de 

crise hídrica que passa o Estado de São Paulo (2014-2015).  As iniciativas no campo do 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) que pretendem dar um cunho programático 

às ações de governança ambiental da água possuem experiências municipais e estaduais 

que, embora não sejam recentes, apresentam desde sua criação dificuldades na 

implementação ou aderência de interessados (ANA, 2015). 

 

Nesse contexto, a pesquisa relativa à consolidação das políticas públicas que 

objetivam a recuperação das áreas verdes de interesse hidrológico tem provocado o 

envolvimento do poder público, pesquisadores, organizações socioambientais e das 

comunidades locais nos diversos programas que se desenvolvem sobre o tema, porém 

com variados graus de sucesso (SOARES, 2005; RSRHi, 2010; SEMA, 2012; LIMA, 2012; 

NOBRE, 2014). No Estado de São Paulo há predominância da agricultura familiar com 

baixos indicadores de condições de vida e eficiência econômica (CHABARBERY, 1999).  O 

uso e ocupação irregular do solo, assim como a expansão da fronteira agrícola sobre 

áreas verdes de interesse hidrológico constituíram-se nas principais causas de processos 

de degradação ambiental de mananciais e seus contributivos, com profundas 

implicações na perda de disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos (RSRHi, 2010).  

 

Por traz desses eventos encontram-se fatores como a mudança do uso da terra 

por ações antrópicas que invariavelmente se caracterizam por decremento florestal, a 

expansão da fronteira agropecuária tangenciadas por impactos derivados como a 

degradação do solo e assoreamentos dos curso d´água, assim como o aumento de 

processos erosivos em regiões com pastagem degradada, acarretando graves 

consequências à manutenção da qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos e à 

prevenção dos efeitos advindos das mudanças climáticas (VICTOR, 2005; CANADELL et 

al, 2007; NOBRE, 2014; INPE e FSOSMA, 2015). Embora se constate uma discreta 

diminuição na taxa estadual de crescimento populacional na última década, as 

atividades antrópicas criaram um intenso processo histórico de urbanização sem 

planejamento. Nessa lógica de ocupação territorial que avançou sobre os mananciais e 

corpos d’água, a degradação de recursos hídricos em diversas regiões metropolitanas 

do estado, quer sejam no meio urbano ou rural, tomou parte no cotidiano paulista 

(CANADELL et al, 2007; IBGE, 2012; LIMA, 2012).   
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Silva et al. (2011) indica que o processo desordenado de ocupação do território e 

uso intensivo dos recursos naturais, como a água e o solo, voltados a atividades 

econômicas como pecuária e agricultura, somados ao crescimento das cidades, 

acarretaram eventos de risco caracterizados pela impermeabilização do solo e a 

ocorrência enchentes, com a consequente redução do afloramento (recarga) dos 

aquíferos e lençóis freáticos, pondo em risco o abastecimento e o ciclo hidrológico, além 

de acarretar processos de poluição e contaminação dos rios e córregos, assoreamento 

de corpos d’água ou mesmo perda de qualidade e disponibilidade de recursos hídricos 

superficiais (TUNDISI, 2009; PEREIRA et al., 2011)  

 

Ribeiro (2011) fundamenta que a reprodução desse modo de crescimento 

desordenado urbano, assim como relativos às pressões das atividades rurais sobre os 

recursos naturais, perpetuam um modelo equivocado de intervenções sobre o meio 

ambiente.  Os efeitos da degradação ambiental evidenciaram-se com o surgimento de 

eventos extremos e em menor intervalo: maior estiagem, maiores índices de poluição e 

agravamento das enchentes e escassez hídrica (SILVA et al., 2011; PEREIRA et al., 2011). 

 

Beck (1992; 2009) salienta que nesse cenário, a sociedade produtora de riscos se 

torna crescentemente reflexiva sobre si e a respeito dos problemas que gera em 

sociedade quando lhe impacta economicamente seu modo vida. Assim, configura-se 

uma realidade na qual os riscos contemporâneos explicitam os limites e as 

consequências das práticas sociais e ao crescimento econômico, trazendo consigo uma 

oportunidade de se reeducar ambientalmente os cidadãos e durante essa mudança de 

rumo, dar ensejo a uma mudança de paradigma rumo ao desenvolvimento sustentável. 

 

De fato, diversos são os serviços ambientais assim denominados como aqueles 

proporcionados pelos ecossistemas. Em relação a manutenção do ciclo hidrológico e a 

mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, na requalificação ambiental das bacias 

focada na questão da relação da floresta como protetora dos recursos hídricos 

destacam-se os serviços de provisão na regulação do regime hídrico dos rios, na 

ciclagem de nutrientes e recomposição da fertilidade dos solos, na proteção ao 

assoreamentos dos corpos d´água, e primordialmente, possibilitam no acesso a água em 

ambiente rural, com a proteção de nascentes e minas d´água. Esses serviços ambientais 

prestados pela floresta em pé garantem as condições de desenvolvimento sustentável 

e suporte à vida das populações, da fauna e da flora, e ao mesmo tempo direta ou 

indiretamente, contribuem para o bem-estar social (COSTANZA et al., 1997; DAILY et al., 

1997; ONU, 2005a; KREMEN, 2005; TURNER e DAILY, 2008; TUNDISI, 2009; MURADIAN 

et al., 2010; NOBRE, 2014). 
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A criação de políticas que busquem implementar novas estratégias quanto a 

mudança da ocupação e do uso da terra para uma destinação conservacionista, que 

reconheça a necessidade de desenvolver atividades econômicas, como a agricultura e a 

pecuária, respeitando-se a capacidade de suporte do meio, pode contribuir para o 

equilíbrio do fluxo dos serviços advindos dos ecossistemas e o desenvolvimento 

sustentável rural (FOLEY et al., 2005; SOARES, 2005; RODRIGUES et al., 1999).  

 

Os programas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) voltado a necessidade 

proteção das Áreas de Preservação Permanente, especificamente quanto a 

recomposição florestal de áreas de matas ciliares, podem contribuir para conservação 

dos recursos hídricos, dos cursos d´água, restabelecendo serviços ecossistêmicos como 

a proteção e mananciais que são indispensáveis a sociedade (RODRIGUES et al., 1999; 

SOARES, 2005; WUNDER, 2005; FAO, 2007; ISA, 2007; WUNDER, 2008 a e b; TUNDISI, 

2009; LIMA, 2012). 

 

Justamente como ocorre no PSA-H (hídrico), há um ponto de inflexão onde a partir 

da aplicação do conceito dos incentivos ambientais as políticas atuais tomaram novo 

diapasão. Atualmente, busca-se promover um novo estímulo socioambiental à cultura 

conservacionista, onde no cerne deste modelo de política pública existe uma 

abordagem de cunho programático. Trata-se de incentivar economicamente as ações 

ambientais preventivas às mudanças climáticas, que em suma, premiam 

comportamentos ambientalmente sustentáveis, em contraponto ao ordenamento 

ambiental de comando e controle, que sempre se pautou na via das sanções 

administrativas ou judiciais àqueles, aplicando-se multas e demais restrições aos que 

degradam o meio ambiente ou que não atendem a função socioambiental da 

propriedade rural (RODRIGUES et al., 1999; SOARES, 2005; WUNDER, 2005; FAO, 2007; 

ISA, 2007; WUNDER, 2008 a e b; TUNDISI, 2009; LIMA, 2012). 

 

Wildasky (1979) lembra que o termo policy foi originalmente usado para referir-

se não só a um processo de tomada de decisões e seu “modus operandi”, mas 

objetivando-se com isso o produto desse processo, ou seja, a política para um fim 

concreto. Easton (1953, p. 130) corrobora a afirmação mencionando que “uma política 

(policy) é uma teia de decisões que alocam valor” tornando-se um modelo de 

governança. 

 

Ponderado, Jenkins (1978, p. 15) avalia que a política (policy) deve se comportar 

como um “conjunto de decisões inter-relacionadas, concernindo à seleção de metas e 

aos meios para alcançá-las, dentro de uma situação especificada”.  
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Nisto, a Política de Pagamentos por Serviços Ambientais, dentro do conceito de 

policy, deve buscar, por ela mesma, o equilíbrio entre o homem e o meio ambiente, em 

relação do acesso sustentável aos recursos naturais e serviços ecossistêmicos que 

natureza provê a sociedade, mediante um processo participativo, integrado e contínuo, 

envolvendo o poder público e diversos atores sociais para sua realização e fixação de 

seus preceitos na comunidade (TUNDISI, 2009; LIMA, 2012). 

 

Assim, contar com a participação popular advinda dos proprietários de áreas 

prioritárias a conservação de recursos hídricos, demonstra que a política deve servir e 

se aperfeiçoar aos diversos interesses e setores da sociedade organizada, pois inúmeras 

são as contribuições que podem surgir com a participação democrática e a 

descentralização pública no planejamento ambiental e na gestão de recursos naturais 

em meio físico (CAETANO et al. 1996; PHILIPPI JR. et al., 2002; COIMBRA, 2002).  

 

Claro que não se pode olvidar da necessidade de lidar com outras políticas de 

cunho corretivo e regulatório do setor. O sistema de comando e controle ainda assim é 

responsável como peça chave na proteção ambiental florestal desde o surgimento do 

Código Florestal de 1965. Porém, no estudo vertente, busca-se compreender como as 

ações e programas municipais de incentivos ambientais tem conquistado espaço junto 

a sociedade, para se descentralizarem ações efetivas de recuperação florestal de áreas 

verdes de interesse hidrológico (SOARES, 2005; MILARÉ, 2007; FIORILLO, 2009; LIMA, 

2012; RODRIGUES, 2012). 

 

Destarte, a política de PSA-H (hídrico) busca uma nova forma de se garantir acesso 

aos instrumentos previstos nas políticas nacional e estadual de mudanças climáticas. 

Para tanto, utiliza-se desse mecanismos e instrumentos financeiros em programas de 

pagamentos por serviços ambientais. Neste ponto, a presente pesquisa justifica-se pela 

necessidade de se compreender a forma como se promove, do ponto de vista municipal, 

a integração intersetorial dessas políticas públicas que versam sobre: o Pagamento por 

Serviços Ambientais (PSA-hídrico), Novo Código Florestal (federal), Políticas de 

Mudanças Climáticas (federal e estadual), Saneamento e Recursos Hídricos (federal e 

estadual, e são desenvolvidas no âmbito do Programa Produtor de Água de 

Guaratinguetá (MILARÉ, 2007; FIORILLO, 2009; GUARATINGUETÁ, 2009; LIMA, 2012; 

RODRIGUES, 2012). 

 

Atualmente, encontram-se em processo legislativo dois projetos de lei federal 

onde se prevê a futura criação da Política Nacional Pagamento por Serviços Ambientais, 

que tramitam atualmente na Câmara dos Deputados do Congresso Nacional. Há o 

Projeto de Lei nº 312/2015, no qual foi apensado para trâmite conjunto o Projeto de Lei 

nº 792/2007 (BRASIL, 2015).  Embora esses projetos de lei federal em andamento 
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proponham inovações sobre alguns conceitos previstos na normas estadual paulista, e 

atualmente vigentes em alguns município do Estado, que tratam localmente do 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA-hídrico), como ocorre com o Programa 

Produtor de Água de Guaratinguetá, ainda é certo que do lado do proprietário rural as 

pressões exercidas pela cultura tradicional voltada à pecuária extensiva e agricultura 

familiar, além do custo de oportunidade da terra, ainda se constituem em entraves ao 

aumento de áreas destinadas à recuperação ambiental de áreas verdes de interesse 

hidrológico, em razão da suposta limitação do uso econômico da propriedade com a 

cobertura florestal (SOARES, 2005; LIMA, 2012; RODRIGUES, 2012). 

 

Assim, torna-se imprescindível à efetividade dessas políticas ambientais que a 

sociedade nela se integre de maneira abrangente, para que se garantam condições de 

acesso aos diversos instrumentos que podem colaborar do desenvolvimento 

sustentável das propriedades rurais. Em relação aos atores envolvidos, especialmente 

dos mais vulneráveis, temos que somente a participação e engajamento social podem 

contribuir na construção de uma nova relação entre sociedade e poder público, na 

conservação e exploração sustentável do meio ambiente, reforçando-se a eficácia das 

políticas socioambientais, sua transversalidade e fortalecimento de sua formulação 

(CAETANO et al. 1996; COIMBRA, 2002; SOARES, 2005; PHILIPPI JR. et al., 2002; LIMA, 

2012; RODRIGUES, 2012). 

 

Necessita-se, assim, dar reconhecimento e fortalecimento às políticas de saúde 

ambiental focadas no desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos e na 

integração dessas políticas, para que seja possível a recuperação dos recursos naturais 

e, em última análise, a própria sustentabilidade das atividades econômica que deles 

dependem.  Nesse contexto, conforme proposta na política pública municipal de 

Guaratinguetá (SP), a recuperação da Mata Atlântica tem por objetivo a melhoraria da 

qualidade e disponibilidade de recursos hídricos em propriedades rurais que possuem 

áreas verdes de interesse hidrológico, em razão da priorização de áreas em microbacias 

estratégicas ao abastecimento público urbano. Assim, a restauração de Áreas de 

Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL) constituem-se no modelo de gestão 

adotado pela policy para conservação da água, do solo, trazendo ainda acesso ao  

saneamento rural. Desta feita, esse modelo de gestão tende a reforçar a eficácia 

socioambiental da policy, buscando-se um modelo de conservação da floresta via 

incentivos  econômicos ambientais para gestão integrada dos recursos hídricos, saúde 

ambiental e bem estar social (WILDADASKY, 1979; ONU, 1992; CAETANO et al. 1996; 

COIMBRA, 2002; VICTOR et al., 2005; SOARES, 2005; PHILIPPI JR. et al., 2002; LIMA, 

2012; RODRIGUES, 2012).   
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Garantir novas fontes de recursos para de investimentos nas políticas de 

incentivos econômicos ambientais se traduz, enfim, na instrumentalização da eficácia 

da governança ambiental quanto à capacidade da política contribuir de fato à mudança 

da realidade em benefício da sociedade e de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, num constante processo de reflexão social sobre sua própria produção de 

riscos ambientais e a relação destes na manutenção equilíbrio ciclo hidrológico, voltado 

da oferta de água para captação ao abastecimento público urbano e rural (GIDDENS, 

1997; BECK, 2009; IRWIN, 2001). 

 

Na presente pesquisa, busca-se realizar uma avaliação do programa denominado 

Produtor de Água de Guaratinguetá (SP) acerca da recuperação ambiental de matas 

ciliares com a finalidade de produção de serviços ambientais como a melhoria da 

qualidade e aumento da disponibilidade de água. Fatores socioambientais que 

contribuíram ao desenvolvimento sustentável rural também foram pesquisados, assim 

como o emprego de saneamento rural com biodigestores, desenvolvidos para 

comunidades afastadas dos sistemas convencionais de abastecimento público e 

esgotamento sanitário, em substituição das “fossas-negras”. 

 

Neste contexto, foram realizadas entrevistas de observação participante junto os 

aderentes à política local, no sentido de levantar dados sobre o bem-estar e a saúde 

ambiental notada após ações de saneamento rural, contemplados com equipamento e 

obras de instalação, demonstrando-se uma possibilidade de aliarem-se políticas de 

saneamento rural ao contexto da proteção dos recursos hídricos e da recuperação 

ambiental do bioma Mata Atlântica.  Assim, observa-se o fundamento legal do Programa 

Nacional Produtor de Água da Agência Nacional de Água (ANA) previsto no Artigo 22, 

inciso I, e §2º, cumulado como o entendimento do Art. 44, incisos VII e XI, alínea c)1, da 

Política nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433, 08 de janeiro de 1997), 

dispõe especialmente que esses programas locais desempenham uma nova abordagem 

de integração entre políticas públicas com temas interdisciplinares incidentes. 

 

                                                 
1 Art. 22 -  Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos serão aplicados 
prioritariamente na bacia hidrográfica em que forem gerados e serão utilizados:  
I – no financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídas nos Planos de Recursos Hídricos.  
§ 2º - Os valores previstos no caput deste artigo poderão ser aplicados a fundo perdido em projetos e 
obras que alterem, de modo considerado benéfico à coletividade, a qualidade, a quantidade e o regime 
de vazão de um corpo de água.  
Artº 44 - Compete a Agência de Águas no âmbito de sua área de atuação:  
VII – elaborar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de suas competências;  
XI – propor ao respectivo ou respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas:  
c) o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos.  
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A proteção ambiental dos mananciais voltados à captação de água, passa a 

receber no saneamento rural e na recuperação ambiental da propriedade uma 

destinação conservacionista em prol da uma coletividade. Dentro deste conceito, a 

propriedade rural passa atender ao princípio do protetor-recebedor, sendo portanto 

passível de se tornar uma beneficiária de políticas públicas de incentivo econômico 

socioambiental.  O provedor-recebedor, via políticas públicas de PSA, caracteriza-se no 

programa municipal de Guaratinguetá, na ideia do “produtor de água”, como serviço 

ambiental destinado à coletividade. Importante destacar a cidade foi, em âmbito 

nacional, a pioneira na instalação da política de PSA com apoio da Agência Nacional de 

Águas (ANA).  

 

A Lei Federal nº 9.984 de 17 de julho de 2000 em seu Art. 4º, incisos IX e XVII, traz 

os conceitos que fundam as bases dos mecanismos de compensação ou incentivos 

ambientais para comportamentos sustentáveis, na medida em que passa a caber como 

atribuição do poder público articular com os órgãos gestores e entidades públicas e 

privadas integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, tanto 

a cobrança pelo uso da água, quanto na aplicação desses recursos em incentivos que 

objetivem a conservação qualitativa e quantitativa de recursos hídricos dentro do 

território da bacia onde foram angariados2.  

 

Dentre outras ações, atualmente deve se priorizar o bem estar social, a saúde 

ambiental e o acesso universal à agua e ao saneamento, com o objetivo específico da 

melhoria da qualidade de vida da população, e garantia da qualidade e disponibilidade 

de recursos hídrico, conforme previsto na política setorial. O Decreto Federal nº 4.613, 

de 11 de março de 2003, que regulamentou o Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH), trata em seu Art. 1º, inciso XIII, define a regra no que tange ao estabelecimento 

de incentivos financeiros ambientais destinados à conservação da qualidade e 

disponibilidade de recursos hídricos, nos termos do inciso XVII, do art.º 4º da Lei nº 

9.984, de 20003.  

 

                                                 
2 Art.º 4 - A atuação da ANA obedecerá os fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da Política 
Nacional de Recursos Hídricos e será desenvolvida em articulação com órgãos e entidades públicas e 
privadas integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cabendo-lhe:  
IX – arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intermédio da cobrança pelo uso de recursos 
hídricos de domínio da União, na forma do disposto no art.º 22 da Lei 9.433, de 1997.  
XVII – propor ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos o estabelecimento de incentivos, inclusive 
financeiros, à conservação qualitativa e quantitativa de recursos hídricos.  
3 Art. 1º - O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, órgão consultivo e deliberativo, integrante da 
estrutura regimental do Ministério do Meio Ambiente tem por competência:  
XIII – manifestar-se sobre propostas encaminhada pela Agência Nacional de Águas – ANA, relativa ao 
estabelecimento de incentivos, inclusive financeiros para a conservação qualitativa e quantitativa de 
recursos hídricos, nos termos do inciso XVII, do art.º 4º da Lei nº 9.984, de 2000.  
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No Plano Nacional de Recursos Hídricos (Prioridades 2012-2015) encontram-se 

previstas as diretrizes nacionais voltadas à preservação dos recursos hídricos no que 

tange a conservação da qualidade e disponibilidade. (Brasil. PNRH, 2012) 

 

Em suma, visam estabelecer mecanismos de compensação financeira para sua 

proteção na modalidade protetor-recebedor, com recursos obtidos na cobrança pelo 

uso da água (usuário-pagador), objetivando-se a recuperação e requalificação ambiental 

das matas ciliares e recuperação ambiental de minas e nascentes, bem como das zonas 

ripárias (úmidas) e estuários, com a adoção de boas práticas agrícolas integradas na 

conservação e correção de solo, infiltração de água, recuperação florestal de reserva 

legal e recomposição de matas ciliares, assim como aspectos inseridos no saneamento 

rural e ambiental das propriedades que participem de políticas de PSA-H (MMA, 2012).  

 

No âmbito do manejo das microbacias no meio rural, as políticas de PSA 

desenvolvem-se em dois subprogramas do Programa VI – Usos Múltiplos e Gestão 

Integrada dos Recursos Hídricos, sendo essas vertentes (MMA, 2012), dos quais 

interessam ao presente estudo de caso o Subprograma VI.5 - Conservação de Solos e 

Água - Manejo de microbacias no meio rural, cuja ação prioritária consiste na adoção de 

práticas de recuperação e conservação de bacias hidrográficas em áreas urbanas e rurais 

mediante o desenvolvimento dos mecanismos de Pagamento por Serviços Ambientais 

(PSA), com foco na conservação de águas de bacias hidrográficas (MMA, 2012). 

 

Aspectos relevantes encontram-se nas recomendações advindas do processo de 

consulta ao SINGREH (Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos), que 

apontam o apoio à diversos programas e projetos e existentes de conservação das 

águas, do solo e sua vegetação, por meio do emprego de políticas de PSA e a avaliação 

continuada da implementação dos programas em relação ao cumprimento de seus 

objetivos na gestão de recursos hídricos (MMA, 2012). Em regra, valorar os serviços 

ambientais prestados pela natureza implica relacionar dois componentes essenciais 

básicos: o Custo de Oportunidade da Terra (COT), adaptado ao conceito de preservação 

ambiental (RODRIGUES et al., 1999), sendo valor que se perde com a preservação em 

relação a área destinada a restauração ambiental, contraposto ao Custo de Recuperação 

Ambiental (CRA), ou proteção dos processos ecossistêmicos e ciclos naturais que são 

essenciais ao desenvolvimento sustentável. (COSTANZA, 1989; RODRIGUES, et al., 1996; 

DALY et al., 2004; ROPKE; 2004; ROZZA et al., 2006; LIMA 2012).   
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Figura 1 – Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos4. 

 

 
 

Por esta razão, a justificativa para a implementação de um programa de 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) exige uma avaliação sistematiza do ponto de 

vista socioambiental, sobre as ações adotadas e modelo de gestão tomado até o 

momento, e que tenham por objetivo promover a eficiência e eficácia de sua 

implementação ao longo do tempo. Em outros termos, necessita-se uma avaliação da 

qualidade das restaurações ambientais mantidas ou recuperados com esta ação e acerca 

do cumprimento das necessidades socioambientais assumidas com os proprietários que 

aderiram à política. Cabe inclusive levantar os mecanismos de priorização de terras 

destinadas à conservação da água e sua conformidade ao plano de bacia, além dos 

recursos financeiros disponíveis que foram utilizados na execução das referidas ações. 

(COSTANZA, 1989; RODRIGUES, et al., 1996; DALY et al., 2004; ROPKE; 2004; ROZZA et 

al., 2006; LIMA 2012).   

 

No caso do acesso a água, o bem tornando-se cada vez mais escasso passa a ser 

um limitador ao fomento do desenvolvimento sustentável, e primordialmente à 

manutenção do bem estar social e da saúde humana, que deve buscar os meios de 

requalificar ambientalmente as bacias hidrográficas, em busca de maior segurança 

hídrica que a atual, para verificar como as ações de conservação ou restauração 

ambiental por reflorestamento propriamente dito, no que diz respeito à produção de 

água em meio rural e para captação do sistema de abastecimento urbano. 

 

                                                 
4 Disponível em: http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/sistema-nacional-de-gerenciamento-
de-recursos-hidricos. Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Acesso em: 29/10/2015 
 

http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/sistema-nacional-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos
http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/sistema-nacional-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos
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Assim, no desenvolvimento desta pesquisa, o primeiro capítulo se destina à 

enunciação dos objetivos e da descrição detalhada da metodologia adotada para sua 

realização, sobre a análise e a avaliação da política de PSA municipal pela aplicação do 

Modelo Lógico (COSTA e CASTANHAR, 2003).  

 

O segundo capítulo trata da base histórica que se traduz nos fenômenos e eventos 

que foram responsáveis pela degradação do bioma Mata Atlântica e sua correlação 

direta com a perda de resiliência na conservação de recursos hídricos e da 

biodiversidade na Região do Vale do Paraíba (SP), e especialmente na cidade de 

Guaratinguetá (SP). 

   

O terceiro capítulo descrevem-se os fundamentos teóricos que embasaram a 

problematização do tema e o constructo, inclusive com acerca dos aspectos relevantes 

que possam integrar as políticas intersetorias sobre o tema, nas diversas esferas de sua 

governança (nacional, estadual e municipal) sobre os temas mudanças climáticas, 

recursos hídricos e pagamentos por serviços ambientais ao produtor de água (PSA-H).  

 

No quarto capítulo apresentam-se a discussão dos resultados da pesquisa 

exploratória acerca dos questionários aplicados, bem como demais análises e avaliações 

descritivas ou explicativas da política pública aplicada, correlações desenvolvidas acerca 

dos conjuntos normativos adotados em comparação à implementação da política local, 

sobre os temas abordados durante a pesquisa de campo realizada. 

 

Por fim, no quinto capítulo, são expostas as considerações finais com a 

apresentação de proposições viáveis e recomendações quanto aos instrumentos e 

demais subsídios destinados a avaliação da política local de PSA, e a transposição do 

modelo de evaluation de políticas semelhantes sobre serviços ambientais. 
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CAPÍTULO 1. PROBLEMATIZAÇÃO, OBJETIVOS E METODOLOGIA DE ANÁLISE E 
AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS NO ESTUDO DE 
CASO DO PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA DE GUARATINGUETÁ (SP). 

 

 

A pesquisa científica define-se primordialmente por uma "sequência lógica que 

conecta os dados empíricos às questões de pesquisa iniciais do estudo e, em última 

análise, às suas conclusões” (YIN, 2005, p.41). De fato, deve apresentar um 

procedimento lógico que recorra das técnicas e métodos científicos previamente 

existentes, a fim de se levantarem informações científicas que ainda são insuficientes 

ou até então se encontram indisponíveis, como objetivo de proporcionar respostas aos 

problemas propostos (GIL, 2007). 

 

Neste mesmo contexto, servem estas ações e mecanismos próprios da política de 

PSA aos gestores de recursos naturais e formuladores de políticas normalizando o uso 

da propriedade e buscando a conformidade da produção rural com as normas 

ambientais aplicáveis a propriedade rural, visando o bem-estar da sociedade e 

desenvolvimento sustentável da propriedade rural.   

 

O método científico se incube em aplicar hipóteses à questão levantada, para 

poder resolver novos problemas e, consequentemente, ampliar o campo de atuação 

além dos limites dos objetivos práticos e das causas ou problemas cotidianos 

percebidos. De fato, inexiste um modelo único para a construção do conhecimento 

confiável, pois desvendar uma questão se concentra, em última análise, na adequação 

ou não do modelo que foi adotado para cada investigação (ALVES- MAZZOTTI e 

GEWARNDSZNAJDER, 1999). 

 

Assim, o conhecimento científico toma corpo e se caracteriza pela constituição de 

um conhecimento contingente e sistemático onde seja possível verificar e convalidar 

seus resultados e reproduzi-los com a mesma metodologia adotada, muito embora 

possam ser desafiados por novas descobertas científicas que venham alterar os 

conhecimentos previamente estabelecidos (MARCONI e LAKATOS, 2007). 

 

Severino (p. 100, 2007) menciona que o "enlace de uma malha teórica com dados 

empíricos é sempre uma articulação do lógico com o real, do teórico com o empírico, do 

ideal com o real”. Portanto, a pesquisa científica toma lugar de fato com a utilização de 

atividades baseadas em um roteiro pré-determinado em razão de um método científico 

adotado para sua realização e verificação, onde os fundamentos epistemológicos darão 

suporte a própria metodologia escolhida neste processo (GIL, 2007).  
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Neste passo, a metodologia deve ser selecionada com base no objetivo da 

pesquisa. Gil (2007) descreve que a metodologia científica se divide em três grupos 

principais: exploratórias, descritivas e explicativas. No cerne desta pesquisa foi adotada 

a modalidade de pesquisa exploratória, consistente na finalidade de se buscar "o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições” (GIL, 2007, p.41-2).  

 

Não obstante, reconhecendo que a modalidade descritiva compreende ainda um 

modelo de pesquisa que tenha como "objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações 

entre as variáveis” e que a modalidade explicativa tem como foco central "identificar os 

fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos” e 

ajudam a compreender o objetivo da presente pesquisa, temos que durante a análise e 

avaliação da implementação de políticas públicas setoriais de proteção florestal, 

recursos hídricos e saneamento previstas no Programa Produtor de Água de 

Guaratinguetá (PSA-Hídrico), entendemos que ao longo de sua realização este estudo 

possui caráter múltiplo: exploratório, descritivo e explicativo (GIL, 2007, p.41-2). 

Portanto, em termos metodológicos, a pesquisa adotou o modelo exploratório quanto 

aos fins, ao passo que quanto aos meios possa ser avaliada como descritiva e explicativa 

(MARCONI e LAKATOS, 2011). 
 

Figura 2 – Modelo de avaliação de integração de políticas públicas intersetoriais – Adaptado 

(MARCOVITCH et al. 2010)5.  

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
5 Disponível em: Economia da Mudança do Clima no Brasil: Custos e Oportunidades (MARCOVITCH et al. 
2010) <http://www.centroclima.coppe.ufrj.br/ eclima/Economia_do_clima.pdf >. Acesso em: 
29/10/2015 
 
 

http://www.centroclima.coppe.ufrj.br/%20eclima/Economia_do_clima.pdf


 

 

 

30 
 

 

 

 
Figura 3 – Teia de relações contendo principais temas abordados nesta pesquisa – Adaptado 

(MARCOVITCH et al. 2010)6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Disponível em: Economia da Mudança do Clima no Brasil: Custos e Oportunidades- Adaptado de 
(MARCOVITCH et al. 2010) <http://www.centroclima.coppe.ufrj.br/ eclima/Economia_do_clima.pdf >. 
Acesso em: 29/10/2015 
 
 

http://www.centroclima.coppe.ufrj.br/%20eclima/Economia_do_clima.pdf
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1.1. Questão de Pesquisa: 

 

Compreendendo que as políticas que versam sobre Pagamentos por Serviços 

Ambientais (PSA) derivam das políticas de mudanças climáticas e recursos hídricos que 

atualmente abrangem diversas esferas de governança (federal, estadual e municipal) e 

setores político-sociais com arranjos institucionais próprios: como essas políticas 

podem contribuir para a gestão integrada das políticas de recursos hídricos e 

saneamento, mediante ações de saneamento ambiental, restauração florestal e 

conservação de solo na Mata Atlântica, objetivando-se a melhoria da disponibilidade 

e da qualidade da água?   

 

1.2. Hipótese: 

 

A avaliação da implementação de um programa de PSA baseado nas 

características e necessidades socioambientais dos usuários da política pública contribui 

na melhoria da saúde ambiental e, consequentemente, para o bem-estar e a saúde da 

população no contexto das mudanças climáticas (estiagem). 

 

1.3. Objetivo: 

 

Objetiva-se nesta pesquisa avaliar o processo de descentralização e integração das 

políticas públicas ambientais, com foco na conservação da qualidade e disponibilidade 

de recursos hídricos junto aso produtores de água aderentes ao programa municipal, 

mediante técnicas de observação participante e sistematizada, sobre a aplicação de 

instrumentos próprios de PSA-Hídrico no município de Guaratinguetá (SP), mediante o 

estudo de caso do Programa Produtor de Água de Guaratinguetá (SP), delimitado à  

Microbacia do Ribeirão Guaratinguetá e Ribeirão Pilões (Guaratinguetá – 

SAA/CATI/EDR de Guaratinguetá, 2009).  

 

Neste estudo avalia-se a eficiência e a eficácia da aplicação dos instrumentos 

contidos na política de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA-Hídrico) do “Programa 

Produtor de Água de Guaratinguetá (SP)” em relação: ao bem-estar social e saúde 

ambiental, desenvolvimento sustentável e função socioambiental da propriedade rural; 

e a relação percebida entre as ações de reflorestamento e o retorno da água nas 

nascentes restauradas nas propriedades pesquisadas (ROSSI e FREEMAN, 1993; IPCC, 

2007; GUARATINGUETÁ, 2009). 
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1.4. Justificativa: 

 

Tendo em vista que o desenvolvimento sustentável, a saúde ambiental e a 

mitigação dos efeitos das mudanças climáticas fundamentam as políticas promotoras 

de melhorias socioambientais aos moradores do campo, justifica-se a presente pesquisa 

como modelo de avaliação (evaluation), sob a ótica daqueles que aderiram ao 

programa, observando-se a percepção popular em relação à aplicação dessas políticas 

públicas desenvolvidas localmente. O ponto focal da análise diz respeito a sua eficácia e 

eficiência ao longo do tempo, buscando-se alavancar subsídios que possam influenciar 

no aperfeiçoamento da gestão integrada dos recursos hídricos e recomposição do bioma 

Mata Atlântica, identificando-se: instrumentos, mecanismos, processos e recursos 

capazes de favorecer a articulação setorial e a mobilização social para tema (FREEMAN, 

1999).   

 

1.5. Objetivos específicos 

 

1) Compreender o atual quadro e o histórico da degradação ambiental da Mata 

Atlântica e sua correlação às mudanças climáticas e escassez de recursos hídricos 

no Estado de São Paulo, selecionando-se as normas que descrevem as políticas 

aplicáveis à recuperação ambiental das áreas verdes de interesse hidrológico 

presentes no bioma, para avaliar a conformidade das ações alocadas que versam 

sobre: o desenvolvimento sustentável; o combate aos efeitos das mudanças 

climáticas (escassez de água); a recomposição de matas ciliares, nascentes, como 

APP´s e Reserva Legal; saúde ambiental e o saneamento rural. 

 

2) Identificar nas normas correlatas à presença de instrumentos e mecanismos que 

venham favorecer a superação de entraves ou que promovam a implementação 

da política de PSA (Produtor de Água) local, e sua integração às demais políticas 

de gestão de recursos hídricos e saneamento, compreendendo: a inserção, 

acesso e permanência dos produtores rurais no programa desenvolvido local 

de PSA-H (Produtor de Água) e avaliação da realidade socioambiental no 

Município de Guaratinguetá.   

 

3) Descrever a evolução das demais políticas correlatas de incentivos ambientais e 

mecanismos integrados à governança da água e da saúde ambiental, que 

favoreçam a implementação das políticas de PSA e o acesso à agua e saneamento 

em meio rural, obtendo-se os parâmetros normativos para comparação às 

políticas locais aplicadas de PSA, e identificação da percepção social sobre a 

correlação destas políticas com o bem estar social e a saúde ambiental que 

experimentaram. 
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1.6. Procedimentos Metodológicos 

 

Dentro do contexto de governança ambiental e segurança hídrica, o procedimento 

metodológico adotado buscou compreender como as políticas de incentivos econômico 

ambientais (PSA-Produtor de Água) podem contribuir com a gestão integrada de 

recursos hídricos e recuperação florestal de áreas verdes de interesse hidrológico 

degradadas. No presente estudo de caso, foram levantados elementos de consolidação 

de políticas incentivadores à produção de água em ambiente rural, dando-se ênfase à 

identificação de mecanismos e instrumentos que possam vir a subsidiar políticas 

setoriais em desenvolvimento sobre o tema, aliadas as práticas de saúde ambiental. 

 

A metodologia adotada consistiu inicialmente na revisão bibliográfica não 

sistematizada, bem como utilização de recursos da observação participante e 

sistemática, objetivando-se a criação de um banco de dados (qualitativo e 

quantitativo), para o diagnóstico situacional da implementação atual da política em 

estudo, assim como a avaliação da evolução dos reflorestamentos para produção de 

água, do ponto de vista da percepção dos “produtores de água” acerca: do bem-estar 

social e o desenvolvimento sustentável na propriedade e sua a correlação com o acesso 

à agua. A pesquisa de campo dividiu-se em duas etapas, sendo o reconhecimento de 

campo realizado no segundo semestre de 2014, e as ações de coleta de dados no 

primeiro semestre de 2015.  

 

Observou—se na primeira oportunidade como se encontram atualmente as ações 

do programa municipal de recomposição florestal e a melhoria da qualidade e 

disponibilidade de recursos hídricos que se deram entre os anos de 2009 e 2014. Houve 

também a identificação dos atores locais que colaboraram na implementação do 

programa. Esta avaliação inicial buscou estabelecer o estado atual dos reflorestamentos 

e da promoção da saúde ambiental com a instalação ao saneamento por biodigestores 

e identificação das propriedades.  O escopo da observação inicial buscou também criar 

as bases para formação do protocolo de estudo de caso e auxiliar inclusive na formação 

do constructo, em razão de terem sido realizadas durante o período de severa estiagem 

no período de 2014 a 2015 (GIL, 2007; YIN, 2005; GUARATINGUETÁ, 2009; SÃO PAULO, 

2015).   

 

Flick (2004) menciona que ao combinar a análise quantitativa e qualitativa 

proporciona-se maior nível de credibilidade e validade aos resultados da pesquisa, 

evitando-se reducionismo por uma opção exclusiva de análise. Aponta que com essa 

prática se atinge cinco benefícios resultantes do emprego das técnicas quantitativas e 

qualitativas combinadas na análise de dados, são eles: o controle de vieses 

(quantitativos); compreensão da perspectiva dos agentes envolvidos no fenômeno 
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(qualitativos); identificação e agrupamento de variáveis específicas e visão local 

(quantitativos); visão global do fenômeno (qualitativos); relacionar fatos e causas 

associados ao emprego de metodologia quantitativa, sob a ótica da natureza dinâmica 

da realidade; constatações convalidadas sob condições controladas de coleta de dados 

dentro dos seu contexto natural de ocorrência; confrontar e corroborar a validade das 

descobertas pelo emprego de técnicas diferenciadas gerando confiabilidade de 

resultados.   

 

Em abono, Richardson (2007) defende que o método significa em pesquisa a 

escolha de procedimentos sistemáticos voltados à exploração, descrição e explicação de 

fenômenos em ciências sociais aplicadas, e os separa em duas grandes linhas 

metodológicas que podem se integrar na análise de dados sobre um mesmo fenômeno: 

o quantitativo e o qualitativo, diferenciados pela forma de abordagem do problema e 

sistema de trabalho cada técnica.   

 

Godoy (1995, p. 58), analiticamente demonstra as diferenças entre os métodos, 

pois: “Num estudo quantitativo, o pesquisador conduz seu trabalho a partir de um plano 

estabelecido a priori, com hipóteses claramente especificadas e variáveis 

operacionalmente definidas. Preocupa-se com a medição objetiva e com a quantificação 

dos resultados. Busca a precisão, evitando distorções na etapa de análise e 

interpretação dos dados, garantindo assim uma margem de segurança em relação às 

inferências obtidas.  De maneira diversa, a pesquisa qualitativa não procura enumerar 

e/ou medir eventos estudados. Parte de questões ou focos de interesse amplo, que vão 

se definindo à medida que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados 

descritivos sobre pessoas, lugares, processos interativos pelo contato direto do 

pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos 

segundo a perspectiva dos participantes da situação de estudo”. 

 

Nesse contexto Yin (2005) destaca que o estudo de caso, aliado as técnicas de 

investigação qualitativa e quantitativa, constitui-se em estratégia apropriada a pesquisa 

científica de fenômenos sociais. Destarte, o rigor impõe que pesquisa se auxilie de 

múltiplos métodos e fontes para explorar, descrever e explicar um fenômeno em seu 

contexto sem distorções ou reducionismos. A avaliação e monitoramento de políticas 

públicas conservacionistas que contam com a partição, aderência e percepção de um 

grupo social, são importantes na condução de melhorias e criação de subsídios que 

venha aperfeiçoar sua implementação, buscando-se e atração de novos participantes 

(SOARES, 2005). 
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Notoriamente, as investigações sociais têm utilizado múltiplas técnicas na 

realização de estudos mais complexos, ao passo que a combinação de métodos de 

observação participante com o uso de roteiro de entrevistas audiovisuais gravadas, 

associado ao emprego de questionários semiestruturados (geração de banco de dados), 

permitem aliar a manipulação de dados quantitativos e qualitativos numa abordagem 

estratégica de observação, a ser utilizada para resolver as limitações aparentes de 

validação de dados, assim como estender os efeitos observados aos métodos 

empregados para se alcançar os objetivos da pesquisa, o quais se traduzem na avaliação 

da própria política pública em si (PATERSON et al., 2003).  

 

Portanto, foi utilizado como método de coleta o uso de roteiro de entrevistas, 

gravadas em audiovisual. Durante as sessões houve o emprego de um questionário 

semiestruturados, aplicado aos usuários para coleta dos dados de participação da 

política municipal e sua condição socioambiental dos usuários. Após os trabalhos de 

campo de coleta de dados realizados durante o primeiro semestre de 2015, no 

município de Guaratinguetá (SP), procedeu-se a formação e tabulação do banco de 

dados, tratamentos e análises estatísticas necessárias, a realização da discussão dos 

resultados, e, por fim, a apresentação de considerações finais e recomendações. 

 

1.7. Observação participante e sistemática 

 

O uso da observação participante e sistemática em ciências sociais, e mais 

precisamente, para o estudo e avaliação de modelos de gestão adotados em políticas 

públicas, retomam o debate crescente sobre a utilização de técnicas inovadoras de 

pesquisa qualitativa e quantitativa, bem como sua importante contribuição com 

métodos mais apropriados para investigar questões pertinentes à realidade social como 

usuária de políticas públicas (GODOY, 1995; GIL, 2007).  

 

A observação participante originou-se na etnografia e, posteriormente, na 

sociologia (PATERSON et al., 2003). Embora não possibilite ao pesquisador e aos 

participantes desenvolverem um relacionamento de confiança mais aprofundado, mas 

mantendo-se o devido distanciamento, ainda permite aos participantes revelarem os 

bastidores de sua experiência, que geralmente são ocultados ao pesquisador, ou que 

não revelariam ostensivamente perante a sociedade ou poder público (PATERSON et al., 

2003). 

 

A condução da pesquisa de campo realizada de forma a acatar esses preceitos 

metodológicos, restou por imprimir a necessária anotação e validação dos dados 

escritos e sua confiabilidade em relação aos resultados obtidos, verificados ao longo de 

sua realização, e carreados para medir outras realidades dentro de um mesmo grupo de 
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usuários de políticas públicas. Objetivou-se, assim, utilizá-los como ferramentas no 

processo de tomada de decisões para aperfeiçoamento da política vigente ou de suas 

novas fases, assim como subsídios na criação de outras políticas setoriais sobre o tema 

PSA-Hídrico e conservação da Mata Atlântica.  

 

Desta maneira, as pesquisas que adotam a observação participante contribuem 

não só com as discussões acadêmicas, mas principalmente com a aplicação prática de 

seus resultados durante a avaliação das políticas públicas a serem estudadas (FREITAS e 

MOSCAROLA, 2002; PHILIPPI JR. et al., 2002).   

 

Na observação participante o observador acaba por se tornar parte integrante da 

situação a observar, buscando por esse método gerar hipóteses ao problema que se 

pretende investigar, tornando-se necessário que o pesquisador seja aceito pelo 

indivíduo que se pretende entrevistar, assim como por uma coletividade ou 

comunidade, permanecendo durante os trabalhos de campo na condição de partícipe, 

simplesmente, ou de observador (MARTINS, 2004). Neste aspecto, é importante que o 

pesquisador parta: das observações do comportamento verbal e não verbal dos 

indivíduos pesquisados; das relações que estes possuem com o objeto da pesquisa 

(propriedades rurais); meio ambiente que o cerca e seu contexto socioeconômico; 

anotações de campo; coleta de material audiovisual, fotografias e documentos 

interessantes ao objeto pesquisado (MOREIRA, 2004). 

 

Portanto, torna-se importante discernir quais são as técnicas disponíveis, para que 

se realize a escolha adequada de um método destinada a contribuir com a questão de 

pesquisa proposta. No que concerne à pesquisa social aplicada em direito ambiental e 

políticas públicas, torna-se possível tanto a escolha de uso de técnicas isoladas ou a 

combinação de técnicas em si. A opção pela aliança de métodos de pesquisa quantitativa 

e qualitativa, voltados à análise de dados de estudo de caso, podem trazer maior rigor a 

produção do conhecimento científico de um fenômeno. Neste passo, em conjunto à 

observação participante, o uso dessas estratégias complementares na pesquisa serve 

por auxiliar o entendimento do objeto de estudo em questão (GODOY, 1995; GIL, 2007; 

BELEI et al., 2008).  

 

 Por conta disso, em abono ao método escolhido, foram empregados 

instrumentos como roteiros de entrevistas audiovisuais gravadas e aplicação de 

questionários semiestruturados aos produtores de água aderentes ao programa 

municipal. Com a coletas de dados sistematizados buscou-se a formação de banco de 

dados acerca da realidade socioambiental e econômica em que se encontram os 

usuários da política, para a observação posterior (PINHEIRO et al., 2005).  
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Segundo Bechker (1972), na medida em que se pretende realizar análises 

exploratórias e descritivas,  quando se tem por objetivo inferir certo fenômeno, como 

por exemplo a aderência e permanência de usuários (sociedade) numa determinada 

política pública (PSA-hídrico) e situação das restaurações florestais realizadas, que 

remeta a um padrão perceptível sobre questões que determinam os comportamentos 

verificáveis e seus motivos, a observação participante passa a ser uma solução para o 

estudo de fenômenos complexos e institucionalizados. Embora passíveis de 

generalizações, buscam interpretar os fenômenos que estão por traz dos dados públicos 

obtidos, sobre políticas que podem ser documentalmente verificadas.  

 

De acordo com Tjora (2006), o uso de entrevistas e da observação participante 

constituem-se em técnicas interativas e não invasivas, visto que a entrevista conduz o 

pesquisador à observação social, enquanto que o trabalho de campo serve ao 

aprofundamento necessário à compreensão dos resultados obtidos durante as 

entrevistas. Estas técnicas aliadas têm sido utilizadas por pesquisadores sociais nos 

últimos anos, para coletar dados sobre as características dos usuários de políticas 

públicas e que não são facilmente acessíveis por meio de outros métodos. Servem ainda 

para identificar se as práticas adotadas demonstram padrões verificáveis acerca dos 

processos de toma de decisão, que neste estudo de caso, consiste na mudança do uso 

da terra destinando-a à conservação ambiental. 

 

Segundo Cano e Sampaio (2007) a técnica da observação participante permite 

auferir e obter informações qualitativas, que por vezes não são verificáveis por outros 

métodos. Entretanto, exige maior rigor e sistematização, para que seja denominada 

como uma observação científica, e que possua um objetivo específico de permitir que a 

questão de pesquisa possa versar sobre contextos sociais e a influência dos mesmos na 

relação do usuário com a política pública avaliada, do ponto de vista da dimensão das 

relações humanas. Quanto a rigorosidade do método, Lüdke e André (1986, p. 25) 

lecionam que “para que se torne um instrumento válido e fidedigno de investigação 

científica, a observação precisa ser antes de tudo controlada e sistemática. Isso implica 

a existência de um planejamento cuidadoso do trabalho e uma preparação rigorosa do 

observador”.  

 

No que tange ao processo de observação, reconhecem-se cinco componentes 

inerentes e descritos pela literatura científica: “o objeto de observação, o sujeito de 

observação, as condições de observação, os meios de observação, e o sistema de 

conhecimentos a partir do qual formula-se o objetivo da observação” (REYNA, 2005). 

Neste aspecto, a observação participante deve responder satisfatoriamente às 

particularidades formuladas na questão de pesquisa, apresentando estas características 

específicas: a possibilidade de coleta de dados durante longos períodos; a coleta das 
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informações deve se dar de maneira discreta e reservada, a fim de evitar que as 

respostas sejam inverídicas ou influenciadas pelo comportamento do entrevistador ou 

observador; e, buscar durante a coleta das informações a produção de dados que 

possam ser aplicados em larga escala,  ao invés de trazer padronizações de uma 

característica específica para a generalização de um fato, ao passo de se tornar apta com 

instrumento destinado à comparação com diversos outros casos. (PINHEIRO et al., 

2005). 

 

Todavia, a análise e interpretação dos dados é mais complexa, pois com se não 

houver um certo distanciamento durante observação participante, o observador fica 

passível de sua objetividade. Afora, a presença do observador por vezes pode influenciar 

a situação ou contexto em que as respostas são emitidas pelos pesquisados, perdendo-

se assim espontaneidade, o que prejudicaria o rigor científico da análise (BECHKER, 

1972). 

 

Em relação opção de utilizar a técnica da observação sistemática, objetivando-se 

a produção de dados quantitativos, escolhe-se previamente qual o fenômeno a ser 

estudado (mudança do uso da terra à conservação ambiental). Depois, busca-se 

estabelecer o foco que se pretende seguir durante a análise do objeto de pesquisa 

(aderência e percepção dos usuários da política municipal). Deve-se inclusive elaborar 

um plano de ação especificando quais categorias pretende analisar sobre os dados a 

serem produzidos, estabelecendo os objetivos prévios à pesquisa para se realizar uma 

observação controlada (BORTOLI; TEIXEIRA, 1984; CANO; SAMPAIO, 2007; BELEI et al. 

2008). Quanto aos meios, Günther (2006) avalia que documentos, tabelas de anotações, 

diários, vídeos, gravações são válidos como meios de registro da observação, no sentido 

de manter a memória da origem dos dados para posteriormente observar inclusive os 

comportamentos e estados subjetivos. 

 

Paterson et al. (2003, p. 31) ressaltam que os pesquisadores geralmente adotam 

a técnica de gravação em vídeo para reduzir distorções e permitir posteriormente 

“analisar comportamentos descontextualizados, comportamentos simultâneos e 

comportamentos não verbais, que são difíceis de observar e analisar em tempo real”. 

Porém, no uso da gravação audiovisual há que se considerar além das características 

pessoais e habilidades do pesquisador, o tempo para a realização da pesquisa, 

habilidades técnicas na operação dos equipamentos e as questões éticas e jurídicas 

relacionadas à proteção da imagem e sigilo das informações prestadas, o que foi 

superado com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado 

por parecer do COEP em 25/05/201, na Plataforma Brasil, constante no ANEXO –I  

anteriormente ao início da coleta de dados e do material audiovisual (PINHEIRO et al., 

2005). 
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1.8. Estudo de Caso 

 

A adoção da metodologia de estudo de caso deu-se em razão do escopo da 

pesquisa que busca compreender as razões socioambientais e culturais que levaram os 

proprietários rurais a decidir pela mudança do uso da terra, destinando-a à conservação 

ambiental de recursos hídricos. Compreender como a policy é recepcionada pelo 

usuário torna-se um processo de "investigação de um fenômeno contemporâneo dentro 

de seu contexto real, onde os limites do fenômeno e o contexto não são claramente 

percebidos” (GIL, 2007, p. 54). Yin (2005) destaca que o estudo de caso, por excelência, 

constitui-se numa estratégia de pesquisa que não pode ser classificada, a priori, como 

qualitativa nem quantitativa, mas que amplamente é interessada no estudo desses 

fenômenos, pois requer múltiplos métodos e fontes para explorar, descrever e explica-

lo em seu contexto, garantindo-se maior confiabilidade aos dados produzidos.  

 

Segundo Yin (2005), o uso do estudo de caso adequa-se ao método científico 

quando se pretende responder o como e por quê, na medida em que se trata de uma 

investigação empírica que permite o estudo de um fenômeno contemporâneo dentro 

de seu contexto da vida real, especialmente quando esses limites entre ambos não estão 

claramente definidos.  

 

Gil (2009) descreve que dos estudos de caso servem para: explorar condições da 

vida real que não estão claramente definidas ao objeto de estudo; manter o caráter 

unitário do objeto; descrever o contexto situacional em que se realiza uma dada 

investigação; desenvolver uma teoria ou formular hipótese; e, estabelecer as variáveis 

causa e efeito de um dado fenômeno, cuja complexidade não permite o uso de outra 

forma levantamento ou experimentação.  

 

Analisando-se as definições de estudo de caso formuladas por Einsenhardt (1989), 

Miles e Huberman (1994), Meredith (1998), Martins (2008b), Gil (2009) e Yin (2005) 

extrai-se um conjunto características aplicáveis à avaliação de fenômenos sociais em 

políticas públicas pois: consiste em uma estratégia de pesquisa apropriada às ciências 

sociais e, particularmente, para as ciências sociais aplicadas; trata-se de estratégia 

utilizada em pesquisas de eventos contemporâneos e contextuais; precede-se a 

elaboração de um protocolo de caso que define como serão os procedimentos adotados 

de forma sistemática na coleta de dados e observações, objetivando-se o rigor científico 

do trabalho; fundamenta-se na lógica do planejamento do estudo, evitando-se sua 

condução por ideologia ou reducionismo; busca-se a convergência de informações e 

intercâmbio de experiências acerca do fenômeno; realiza inferências sempre tendo-se 

por fundamento o conhecimento empírico prévio; a profundida do estudo deve exaurir 

as possibilidades daquilo que foi delimitado no protocolo e no constructo; e, por fim, 
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deve abranger um método composto pela lógica de planejamento, uso de técnicas de 

coleta de dados apropriadas, e abordagens específicas na análise dos dados levantados. 

Trata-se, portanto, o estudo de caso, em uma estratégia de pesquisa abrangente (YIN, 

2005). 

 

Gil (2009) ressalta que o conceito de caso ampliou-se, a ponto de poder ser 

entendido como uma família ou qualquer outro grupo social, um pequeno grupo, uma 

organização, um conjunto de relações, um papel social, um processo social, uma 

comunidade, uma nação ou mesmo toda uma cultura. O estudo de caso foi apontado, 

por muito tempo, como um procedimento metodológico sem o rigor científico válido. 

Atualmente, no entanto, é recomendado quando a "investigação de um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto real, onde os limites do fenômeno e o contexto 

não são claramente percebidos” for o foco da pesquisa (GIL, 2007, p. 54).  

 

Assim, adotou-se nesta pesquisa o modelo de etapas para formatação de estudo 

de caso conforme proposta por YIN (2005) e aperfeiçoamentos de GIL (2007), destinado 

a:  formulação da questão de estudo: decorre de um longo processo de reflexão e de 

imersão em fontes variadas acerca do tema do estudo de caso; definição da unidade de 

análise: objeto que se deseja analisar e seu contexto histórico,  social e geopolítico, com 

escopo no tempo e espaço do fenômeno a ser estudado; determinação do número de 

casos: o estudo de caso pode ser constituído tanto de um único como de múltiplos 

casos. Costuma-se utilizar o estudo de grupo, com múltiplos casos, para confiabilidade 

dos dados levantados em pesquisa de campo; elaboração do protocolo de estudo de 

caso: documento que contém o modelo lógico e sistemático da coleta de dados, 

definindo-se uma conduta a ser tomada para sua aplicação, contendo a visão global do 

projeto, procedimentos de campo, determinação das questões e a elaboração do 

relatório; coleta de dados: fundada na obtenção de fontes e evidências, objetivando-se 

a obtenção de dados como documentação, registros em arquivos, normas e 

observações diretas; avaliação e análise das evidências: examinar, categorizar e 

classificar evidências qualitativas e quantitativas, e suas correlações de causalidade, 

buscando-se as proposições iniciais do estudo e a análise do modelo lógico de nível de 

programa, de forma linear e em relação ao fundamento lógico da avaliação de políticas 

públicas na implementação de programas de PAS-Hídrico; e,  preparação do relatório: 

elaboração do relatório utilizando a estrutura da construção da teoria proposta, onde 

se elabora uma sequência lógica de capítulos visando sua construção e resultados. A 

conformidade do estudo de caso deve compreender, de forma a ser verificável sua 

qualidade, se presentes essas três condições para sua conformidade: a validade do 

constructo, a validade externa e a confiabilidade.  
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Em razão dos procedimentos metodológico adotados, como se trata de um estudo 

de caso exploratório, adaptou-se dos estudos de YIN (2005, p. 55) o modelo lógico de 

coleta de dados quantitativos e qualitativos em projetos de pesquisa social para se 

atingir a validade do constructo, como demonstra a Figura 4 

 
Figura 4 – Quadro do modelo lógico de verificação da qualidade do estudo de caso: validade do 

constructo, validade externa e confiabilidade (YIN, 2005). 

 

Teste de Caso Tática de Estudo Fase onde a tática será 
aplicada na pesquisa 

Validade do Constructo Utilizam-se múltiplas fontes de 
evidências, estabelecendo-se um 
encadeamento de causalidade;  
 
A minuta do relatório deve ser 
revisada por informantes-chave. 

COLETA DE DADOS  
 
 
 
REDAÇÃO DO RELATÓRIO 
 

Validade Externa Utiliza teoria em estudos de caso 
único, com fontes múltiplas de 
evidências.  

PROJETO DE PESQUISA 

Confiabilidade Utiliza protocolo de estudo de caso 
para desenvolvimento do banco de 
dados e análise qualitativa e 
quantitativa. 

COLETA DE DADOS 
 

 

1.9. Roteiro de entrevistas e aplicação de questionário semiestruturado aos 

“Produtores de Água” de Guaratinguetá (SP) para criação do banco de 

dados. 

 

A pesquisa de campo para levantamento de dados foi construída sistematicamente 

para criação de um banco com dados qualitativos e quantitativos. A utilização de 

formulários de anotações e a alimentação digital do banco de dados, com emissão de 

relatórios parciais posteriores a coleta, foram adotadas com prática de anotação para 

formação o relatório final (YIN, 2005).  As entrevistas foram realizadas com o uso de uma 

versão adaptada do questionário semiestruturado formulado pelo projeto: Urban 

growth, vulnerability and adaptation: social and ecological dimensions of climate 

change on the coast of São Paulo (proc. 2008/58159-7), no âmbito do projeto: 

Dynamics of Reforestation in Coupled Social-Ecological Systems: Modeling Land- Use 

Decision Making and Policy Impacts (Anexo - II)7.   

 

                                                 
7 Disponível em: <http://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=0624178>. Acesso em 
29/10/2015. “Projeto: Crescimento urbano, vulnerabilidade e adaptação: dimensões sociais e ecológicas 
das mudanças climáticas no litoral de São Paulo (proc. 2008/58159-7), no âmbito projeto: Dinâmicas de 
Reflorestamento em sistemas sociais-ecológicos acoplados: modelagem de tomada de decisão de uso da 
terra e os impactos da política”. 

http://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=0624178
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Após tabulação das respostas, procedeu-se à limpeza dos dados. Para organização 

do banco de dados dos questionários, sendo que nas análises estatísticas foi utilizado o 

software o BioEstat v. 5.0. Apenas um proprietário declarou que não sabe se aumentará 

a área de floresta nos próximos anos, sendo assim excluído das análises comparativas 

entre aqueles que pretendem e não pretendem reflorestar no futuro. Além, nove 

proprietários não tinham recebido qualquer valor, até o momento da entrevista, a título 

de pagamentos por serviços ambientais, tendo sido, portanto, excluídos das análises 

que incluem esta variável.   

 

Acompanhando as lições de Yin (2005), adotou-se o conjunto de etapas para 

formatação estudo de caso, buscando-se constituir o rigor científico na sistematização 

da coleta de dados e interpretação das fontes e evidências encontradas durante a 

pesquisa para formulação da questão de estudo, enquanto processo de reflexão e 

imersão nas evidências e fontes de informações relevantes e que auxiliaram a 

formulação do problema, assim como da definição da unidade de análise pela escolha 

e caracterização do objeto de pesquisa e a delimitação de sua área ou território de 

investigação, em relação ao contexto histórico do fenômeno, conforme modelo lógico 

adotado na Figura - 5: 

 
Figura 5 – Instrumentos de coleta utilizados no estudo de caso (YIN, 2005; STAKE, 2005). 
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Com essa estrutura, foi possível contextualizar o estudo de caso na pesquisa 

qualitativa e quantitativa em PSA-Hídrico, destacando-se a sua natureza sistemática, o 

delineamento como metodologia de investigação e sua aplicação na pesquisa em 

avaliação da implementação da política pública do ponto de vista do usuário, além de 

suas possibilidades e de seus limites enquanto estratégia de pesquisa (YIN, 2005; STAKE, 

2005). 

 

Gil (2009) menciona que inexiste um consenso acadêmico sobre as etapas a serem 

seguidas no desenvolvimento de um estudo de caso em específico. Entretanto, 

conforme proposto por Yin (2005) e Stake (2005), utilizando-se a revisão bibliográfica 

como metodologia, a pesquisa direcionou-se nos estudos de André (2005), Martins 

(2008), Richardson (2009), Minayo (2010) em aprofundamento do método qualitativo e 

quantitativo em estudo de caso, delimitando-se um fluxograma de etapas verificáveis, 

testes e táticas aplicáveis à validação de um estudo de caso (Figura -6): 

 

 
Figura 6 – Fluxograma das etapas, testes e táticas de validação do estudo de caso (YIN, 2005; STAKE, 

2005). 
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Para Yin (2005), o estudo de caso qualitativo atende quatro características 

essenciais: a particularidade, a descrição, a heurística e a indução. A primeira 

característica fundamenta o fato de que o estudo de caso focaliza uma situação especial 

ou um fenômeno particular, o que o torna adequado à investigação de problemas 

práticos. A descrição traz o detalhamento completo e literal da situação investigada. A 

heurística imbui-se da ideia que o estudo de caso venha iluminar a compreensão do 

leitor sobre o fenômeno estudado, podendo “revelar a descoberta de novos 

significados, estender a experiência do leitor ou confirmar o já conhecido” (ANDRÉ, 

2005, p.18).   

 

André (2005) define que o estudo de caso pode se fundar como etnográfico, na 

forma de estudo de caso com profundidade pela observação participante, ou como   

avaliativo ao passo que propõe a avaliação de um caso ou um conjunto de casos de 

forma profunda e objetivando-se fornecer informações que os auxiliem a medir a 

eficiência ou valores de políticas, programas ou instituições. 

 

Martins (2008, p. 80) define como procedimento fundamental à validação da 

pesquisa a utilização da técnica de triangulação dos dados coletados, pois “a 

confiabilidade de um Estudo de Caso poderá ser garantida pela utilização de várias 

fontes de evidencias, sendo que a significância dos achados terá mais qualidade ainda 

se as técnicas forem distintas. A convergência de resultados advindos de fontes distintas 

oferece um excelente grau de confiabilidade ao estudo, muito além de pesquisas 

orientadas por outras estratégias. O processo de triangulação garantirá que descobertas 

em um Estudo de Caso serão convincentes e acuradas, possibilitando um estilo 

corroborativo de pesquisa”.  

 

No presente estudo, como base para julgar quais informações seriam necessárias 

para a avaliação das ações tomadas pela política local de Pagamentos por Serviços 

Ambientais denominada “Programa Produtor de Água de Guaratinguetá (SP)”, de forma 

a contribuir com a melhoria da saúde ambiental e recuperação ambiental da Mata 

Atlântica, no contexto das mudanças climáticas, utilizou-se os mecanismos de PSA 

propostos pelos estudos de Wunder (2005 e 2008a) e Costanza (2012) e as definições 

de proteção do bioma propostas pelos por Rodrigues et al. (2009), na obra “Pacto pela 

Restauração da Mata Atlântica: referencial dos conceitos e ações de restauração 

florestal”.  Em caráter exploratório, realizou-se o levantamento bibliográfico sobre os 

temas saúde ambiental e seus impactos à saúde humana, aliado aos conceitos do 

reflorestamento das matas ciliares e saneamento rural para melhoria da qualidade e 

disponibilidade de recursos hídricos, buscando-se o encadeamento das evidências por 

meio de "ligações explícitas entre as questões feitas, os dados coletados e as 

conclusões” obtidas com apoio da revisão bibliográfica realizada (YIN, 2005, p.109).  
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O modelo de Pagamentos por Serviços Ambientais Hídrico adotado neste estudo de 

caso teve elementos essenciais sugeridos pelo Programa Produtor de Água de 

Guaratinguetá (SP), no Manual Operativo8 do programa federal denominado Programa 

Produtor de Água (ANA), do qual o primeiro faz parte. O rascunho do relatório e 

formatação do questionário de coleta de dados foram revisados pelo orientador para 

validação do constructo. Com base nessas premissas, foi construído o quadro de 

elementos essenciais como um Modelo de Pagamento por Serviços Ambientais, 

buscando-se a correlação com o mapa conceitual do presente estudo de gestão em 

política e as indicativas de padrões de causalidade, como demonstra a Figura 7: 
 

Figura 7 – Elementos essenciais a um Modelo de Pagamento por Serviços Ambientais (ANA, 2009). 

 

 
 

 

Em termos de generalização e aplicabilidade, para conformidade da validade 

externa do estudo de caso, torna-se necessário que o produto da pesquisa possa ser 

aplicável, como resultado, em outro local. Essa metodologia deve atender um caráter 

analítico e se basear nos resultados encontrados com a pesquisa de campo, no meio 

rural do município de Guaratinguetá (SP).  

                                                 
8 Disponível em:<http://produtordeagua.ana.gov.br/Portals/0/DocsDNN6/documentos/Portaria %20 
196% 20Aprova%20Manual%20Operativo%20do%20Programa%20Produtor %20de% 20% 
C3%81gua.pdf> 
Manual Operativo rograma Produtor de Água (2012). Acesso em 29/10/2015. 

http://produtordeagua.ana.gov.br/Portals/0/DocsDNN6/documentos/Portaria%20%20%20196%25%2020Aprova%20Manual%20Operativo%20do%20Programa%20Produtor%20%20de%25%2020%25%20C3%81gua.pdf
http://produtordeagua.ana.gov.br/Portals/0/DocsDNN6/documentos/Portaria%20%20%20196%25%2020Aprova%20Manual%20Operativo%20do%20Programa%20Produtor%20%20de%25%2020%25%20C3%81gua.pdf
http://produtordeagua.ana.gov.br/Portals/0/DocsDNN6/documentos/Portaria%20%20%20196%25%2020Aprova%20Manual%20Operativo%20do%20Programa%20Produtor%20%20de%25%2020%25%20C3%81gua.pdf
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Desse modo, generalizando-se a aplicabilidade dos resultados da avaliação da 

implementação de políticas públicas de saúde ambiental e reflorestamento para 

melhoria da qualidade e disponibilidade de recursos hídricos, numa dimensão teórica 

mais abrangente, temos que os Pagamentos por Serviços Ambientais contribuem para 

a manutenção dos ecossistemas e dos serviços ambientais importantes ao 

desenvolvimento sustentável da sociedade (COSTANZA, 1989; COSTANZA et al., 1997; 

DAILY et al., 1997; RODRIGUES, et al., 1996; RODRIGUES et al., 1999; CHOMITZ et al., 

1999; SCHEFFER et al., 2000; BALVANERA, 2001; DALY et al., 2004; ROPKE; 2004; ONU, 

2005a; KREMEN, 2005; SOARES, 2005; WUNDER, 2005; ROZZA et al., 2006; YOUNG, 

2006; FARBER et al., 2006; STEINFELD et al., 2006; PYKE, 2007; FAO, 2007; ISA, 2007; 

WUNDER, 2008 a e b; TURNER e DAILY, 2008; COWLING et al., 2008; VEIGA NETO, 2008;  

FIORILLO, 2009; TUNDISI, 2009; JARDIM, 2010; MURADIAN et al., 2010; LIMA et al., 

2011; LIMA 2012; NOBRE, 2014).  Em abono a teoria proposta, temos que  a proteção 

do meio ambiente e saneamento rural se integram à saúde ambiental e interferem 

diretamente  na saúde e no bem-estar social (TAMBELLINI e CÂMARA, 1998; EVANS e 

KANTROWITZ, 2002; ONU, 2005b; LEEAMNS, 2005; ONU, 2005a; MCLAREN e HAWE, 

2005; BARROS, 2006; PRÜSS-ÜSTÜN e CORVALÁN, 2006; KOREN e BUTLER, 2006; PORTO 

e MARTINEZ-ALIER, 2007; GIATTI, 2009; WINKEL et al, 2009; PATTANAYAK et al., 2009; 

MORRIS, 2010; VARVARIGOS, 2010; BEÇA e SANTOS, 2010; OMS, 2011). Por essa razão, 

os programas de recuperação e proteção dos ecossistemas que protegem os recursos 

hídricos e são voltados à manutenção da sua qualidade e disponibilidade, buscam em 

sua essência garantir a captação de água para abastecimento público urbano e captação 

rural, aliando-se obras e posturas de saneamento rural e práticas conservação de solo, 

em contribuição ao desenvolvimento sustentável da propriedade rural.  Logo, a 

integração de políticas setoriais análogas podem contribuir pela manutenção e melhoria 

da saúde ambiental local para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e criar 

resiliência ambiental efetiva em meio aos períodos de estiagens (FEARNSIDE, 2001; 

MARLAND et al., 2003; DEUTSCH et al., 2003; SOARES, 2005; ONU, 2005; FAO, 2007; DE 

FREITAS et al., 2007b; IPCC, 2007; KRINGS e ROSSIN, 2008; PATZ et al.,2008; LOUIS e 

HESS, 2008; MAINKA et al., 2008; MARENGO et al, 2009; OMS, 2009; ENGLISH et al., 

2009; ANA, 2009; PAETZOLD et al., 2010; NURSE et al., 2010; MARGULIS e DUBEUX, 

2010; MORRIS, 2010; LIMA; 2012; NOBRE, 2014).   

 

A validade da confiabilidade foi estabelecida pela utilização do protocolo de estudo 

de caso com a criação de um método sistemático de coleta e processamento de dados 

para formação de banco de dados (qualitativo e quantitativo), destinado a composição 

do relatório final do estudo de caso, de acordo como o conjunto de evidências e dados 

encontrados durante os trabalhos de campo, para avaliação da implementação do 

programa municipal (YIN, 2005).  
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Assim, as etapas para o desenvolvimento da avaliação em estudo de caso sobre a 

implementação de mecanismos de Pagamentos por Serviços Ambientais basearam-se 

nos mesmos estudos para formação do constructo e sua validação. Como parte da 

elaboração do protocolo, para essa pesquisa as etapas foram adaptadas às condições 

do estudo de campo e questões socioculturais locais, e utilizou-se o vídeo como forma 

de registrar com confiabilidade os dados levantados. A especialidade da política 

versando sobre políticas de recursos hídricos e saneamento, de forma integrada as 

questões climáticas e de saúde ambiental, trouxe à tona a necessidade de interação 

entre a metodologia de estudo de caso (YIN, 2005) e o modelo de PSA-Hídrico (ANA, 

2009) sob a ótica dos estudos de Wunder (2005 e 2008a) e Costanza (2012) e as 

definições de proteção do bioma propostas pelos por Rodrigues et al. (2009), no pacto 

pela restauração do Bioma da Mata Atlântica. Com base nisso, foi construído o Quadro 

de Elementos Essenciais de um Modelo de Avaliação de Pagamento por Serviços 

Ambientais Hídricos – Figura 8: 

 
Figura 8 – Representação entre Estudo de Caso (YIN, 2005) e PSA (ANA, 2009): Avaliação de PSA-Hídrico. 
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1.10. Estruturação do questionário e do roteiro de entrevistas para aplicação aos 

“Produtores de Água” de Guaratinguetá (SP). 

 

O objetivo geral estruturação do questionário é analisar, no nível de microbacias 

hidrográficas, os fatores que influenciaram a decisão dos proprietários rurais no 

processo de tomada de decisão para mudança do uso da terra destinado a conservar ou 

aumentar a área de mata nativa em suas propriedades.  

 

Este aprofundamento visa enriquecer a metodologia de pesquisa desenvolvido 

desenvolvida em escala local. Busca-se agregar informações não detectáveis em escalas 

menos refinadas, analisando-se a observação participante das propriedades em 

conjunto das entrevistas semiestruturadas feitas os proprietários, outros atores sociais 

que interessam a avaliação do programa municipal (gestores locais, representantes de 

organizações ambientalistas e de bairros, etc.)  

 

Assim, objetivando-se dimensionar e caracterizar quantitativamente e 

qualitativamente a presente pesquisa, foram levantados dados de campo sobre a 

implementação da política, aplicando-se um questionário semiestruturado junto aos 

usuários da política denominados produtores de água, para avaliar seu grau de 

empoderamento acerca do tema PSA-H (hídrico) e desenvolvimento sustentável rural, 

dentre outros fatores socioambientais e demais ações que contribuíram com o bem-

estar e a saúde ambiental na propriedade.  

 

Nas ações de pesquisa de campo, houve o emprego de questionário com roteiro 

de entrevistas semiestruturadas, cujos trabalhos se deram em 33 propriedades 

localizadas na Microbacia do Ribeirão Guaratinguetá e Ribeirão Pilões (Guaratinguetá – 

SAA/CATI/EDR de Guaratinguetá, 2009).  

 

Durante o primeiro semestre de 2015, foram aplicados questionários, gravando-

se as entrevistas em vídeo e utilizando-se tabelas pré-formatadas para coleta de dados 

de campo e formação do banco de dados. Obteve-se então à base de dados para análise 

estatística, em relação a 33 produtores que pertencem ao programa municipal, de um 

universo de 54 proprietários que já aderiram ao programa municipal ao longo de sua 

existência (2010-2015). Em suma, foram abordados temas relevantes em relação aos 

arranjos institucionais praticados, aplicação da política e desempenho da política, auxilio 

técnico e obtenção de insumos necessários à recuperação ambiental e hidrológica, 

questões socioambientais da propriedade rural e seus detentores, demais expectativas 

quanto a evolução do programa municipal, dentre outros fatores que favoreceram a 

saúde ambiental ou o bem-estar da realidade após aderirem ao Programa Produtor de 

Água de Guaratinguetá (SP). A coleta de dados e entrevistas gravadas levaram em média 
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duas horas com cada participante. Foram adotadas como práticas o uso de anotação de 

campo e formulário para auxiliar a redação do relatório final (YIN, 2005).   

 

As entrevistas foram realizadas com o uso de uma versão adaptada do 

questionário semiestruturado e seu roteiro, conforme formulados no âmbito do projeto 

“Urban growth, vulnerability and adaptation: social and ecological dimensions of 

climate change on the coast of São Paulo (proc. 2008/58159-7): Dynamics of 

Reforestation in Coupled Social-Ecological Systems: Modeling Land- Use Decision 

Making and Policy Impacts” 9, constante no Anexo – II, sendo que para organização do 

banco de dados utilizou-se nas análises estatísticas o software o BioEstat v. 5.0.  

 

Com o questionário buscou-se averiguar também o grau de percepção dos 

usuários da política acerca dos demais quesitos relativos a Reserva Legal (RL) e Área de 

Preservação Permanente (APP), dentro do conceito de uso sustentável da propriedade 

rural conforme disposto no Novo Código Florestal (Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio 

de 2012 - Brasil, 2012).  Em razão da aderência e permanência dos usuários, objetivou-

se ainda avaliar os arranjos sócio-institucionais encontrados para implementação do 

conceito jurídico do protetor-recebedor, em contraponto ao do poluidor-pagador, 

buscando-se principalmente: a) valorar a produção de água em ambiente rural; b) 

definir quem pode prover o pagamento por esse serviço ambiental; e, c) por quanto 

tempo se deve-se manter o pagamento desses incentivos ambientais (CHAVES, 2004; 

SOARES, 2005). 

 

Na estruturação do questionário houve o contato direto com os usuários da 

política e gestores do programa de modo a compreender a forma como poderiam ser 

levadas a efeito a avalição de políticas públicas segundo o conceito de valoração 

proposto por Rossi e Freeman (1993) sobre as ações propostas na política e como essas 

foram percebidas pelos usuários, auxiliando-se a adaptação do seu conteúdo a realidade 

do PSA – Hídrico. Busca-se levantar as seguintes informações: dados sobre o 

cumprimento da legislação ambiental no Brasil pelos proprietários rurais, bem como 

sobre sua percepção e conhecimento sobre a mesma; identificação de políticas ou ações 

que favorecem com que proprietários adotem voluntariamente políticas de incentivo à 

proteção ambiental, especificamente sobre o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA 

- Hídrico), para o manejo florestal sustentável e produção de água, com ações 

saneamento rural e saúde ambiental; percepção dos produtores rurais acerca dos 

                                                 
9 Disponível em: <http://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=0624178>. Acesso em 
29/10/2015. “Projeto: Crescimento urbano, vulnerabilidade e adaptação: dimensões sociais e ecológicas 
das mudanças climáticas no litoral de São Paulo (proc. 2008/58159-7), no âmbito projeto: Dinâmicas de 
Reflorestamento em sistemas sociais-ecológicos acoplados: modelagem de tomada de decisão de uso da 
terra e os impactos da política”. 

http://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=0624178
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instrumentos de políticas públicas locais e ambientais brasileiras; identificação da 

necessidade dos produtores rurais quanto à aplicação de políticas de incentivo florestal 

ou remediamento de ações não concluídas; características socioeconômicas da 

população e propriedades amostradas, que podem ser relacionadas ao comportamento 

dos produtores em relação aos temas de interesse e a vontade de mudança do uso da 

terra para conservação ambiental e produção de água.  

 

A partir das informações levantadas no questionário é possível forma o banco de 

dados e avaliar as necessidades dos produtores rurais para a adequação ambiental de 

suas propriedades, e a percepção da saúde ambiental com acesso a água e saneamento 

rural, via políticas de PSA que trazem o conceito de restauração florestal da Mata 

Atlântica (PSA).  Essas informações são utilizadas para obter indicadores da percepção 

dos produtores sobre questões ambientais e políticas de recursos hídricos, saúde 

ambiental e saneamento que atendem a realidade da vida rural.   

 

Em relação às políticas públicas setoriais de PSA-H (hídrico), recursos hídricos e 

conservação do Bioma Mata Atlântica, a originalidade desta pesquisa caracteriza-se 

como um instrumento de análise e avaliação da implementação da política pública 

municipal denominada Programa Produtor de Água de Guaratinguetá, desenvolvido 

pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Guaratinguetá (Prefeitura 

Municipal), com o apoio da Agência Nacional de Águas (ANA – Governo Federal) e da 

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral como agente técnico (CATI – Governo 

Estadual) e organizações não-governamentais desde seu início. Desta forma, este 

trabalho propõe analisar como as interações entre características biofísicas e sociais 

contribuem em diferentes níveis de organização para as decisões de uso da terra que 

resultam na conservação e recuperação do Bioma Mata Atlântica, objetivando-se a 

produção de água em meio rural e urbano (RODRIGUES et al., 1999; SOARES, 2005; 

WUNDER, 2005; FAO, 2007; ISA, 2007; WUNDER, 2008 a e b; TUNDISI, 2009; LIMA, 

2012). Neste passo, a pesquisa foi desenvolvida no Município de Guaratinguetá, 

pertencente a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, envolvendo a 

análise da legislação estruturada nos níveis federal, estadual e municipal sobre 

mudanças climáticas, reflorestamento de áreas de interesse hidrológico com 

pagamentos por serviços ambientais ao produtor de água (PSA-Hídrico), recursos 

hídricos e saneamento rural, dentre outros documentos, bases de dados e processos 

públicos obtidos para análise, utilizou a metodologia para análise das normas e modelo 

de gestão verificados adaptada do modelo proposto por Campos (2014). Busca-se 

descrever e contextualizar de que forma ocorre a integração dessas normas 

intersetoriais e como são geridas perante os usuário e órgãos públicos proponentes do 

programa, pela perspectiva original da política.   
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Com isso, pretende-se identificar de que forma esses comandos legais são 

favoráveis ou não às práticas de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, a 

melhoria e manutenção da saúde ambiental, do bem estar social, da qualidade e 

disponibilidade de água após restauração ambiental do bioma Mata Atlântica, aferindo-

se a adequação e conformidade das ações de gestão ambiental levadas a efeito como 

respostas às pressões sofridas ao meio ambiente e aos proprietários.  Coube ainda 

identificar o modo como se deu a gestão de forma integrada pela descentralização 

participativa, na medida em que a sociedade passa a participar ativamente da 

preservação dos recursos florestais para efeitos de produção de água, mediante o 

reflorestamento voluntário de áreas prioritárias à conservação de recursos hídricos.   

  

1.11. Caracterização geográfica do município e localização das propriedades em 

razão da vulnerabilidade ambiental, a serem avaliadas neste estudo de caso 

sobre o “Programa Produtor de Água de Guaratinguetá (SP)”. 

 

O “Programa de Incentivo à Proteção da Qualidade e Disponibilidade da Água na 

Bacia Hidrográfica do Ribeirão Guaratinguetá”, denominado “Programa Produtor de 

Água de Guaratinguetá (SP)”, foi instituído pela Lei Municipal nº 4.252, de 11 de 

Novembro de 2.010, e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 7.484, de 05 de maio 

de 2011. A cidade localiza-se na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 

do Estado de São Paulo (coordenadas: 22°48’6,48” Sul e 45°11’18,24” Oeste), conta 

atualmente com uma população aproximada de 119.73 habitantes (IBGE, 2015).  

 

Entretanto, pelo censo demográfico 2010, os resultados do universo da população 

dividem-se em 5.310 habitantes no meio rural, e 106.762 pessoas na zona urbana (IBGE, 

2010)10. Com uma área territorial de 752,63 Km², apresenta uma densidade demográfica 

estimada em 148,91 hab/Km² (SOARES, 2005, IBGE, 2015). Geograficamente a sub-bacia 

do Ribeirão Guaratinguetá encontra-se no norte do município. Segundo Soares (2005), 

a bacia possui uma área estimada de 164 Km², correspondendo a cerca de 22% do 

território municipal.   

 

Historicamente, houve a migração da cultura do café vinda do Estado do Rio de 

Janeiro, para o oeste de São Paulo, acompanhada posteriormente pelos ciclos da 

pecuária, rizicultura, silvicultura e industrialização.  Geomorfologicamente, o município 

apresenta áreas de relevo plano na várzea do Rio Paraíba do Sul e afluentes, uma região 

intermediária entre a várzea e a Serras da Mantiqueira e do Quebra Cangalha, 

constituída por morros e morrotes em situação de elevada degradação do solo e das 

                                                 
10 Disponível em: < http://www.censo2010.ibge.gov.br/apps/mapa/ >. Acesso em: 20/10/2015. Censo 
Demográfico 2010 – resultados do universo e características da população e domicílios. 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/apps/mapa/
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áreas de interesse hidrológico (DEAN, 1996; SOARES, 2005). Nos contrafortes das serras 

encontramos os maiores remanescentes de Mata Atlântica. A Microbacia do Ribeirão 

Guaratinguetá e Pilões (Guaratinguetá – SAA/CATI/EDR de Guaratinguetá) foi 

selecionada segundo critérios de diversidade geomorfológica e edafoclimática, do 

histórico da ocupação agrícola e da estrutura fundiária, seu ecossistema predominante 

e organização social presente, contidos no Plano Estadual de Recursos Hídricos (SOARES, 

2005; PERH, 2012/2015).  

 

Como afluente da margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, o Ribeirão 

Guaratinguetá é responsável pela demanda de 95% da captação de água destinada ao 

sistema abastecimento público urbano. Este circunscreve seu trajeto completamente 

contido nos limites da cidade (Figura 9), tendo sua nascente na Serra da Mantiqueira, 

palavra de origem tupi guarani “amantiquira” que significa: “A Serra que Chora”. 

Segundo Soares (2005), seus principais afluentes encontram-se na sua porção a 

montante e compreendem as áreas de cabeceira e médio curso superior que utilizamos 

para o estudo de caso presente, onde se localizam o Ribeirão Taquaral, Ribeirão Sino e 

Ribeirão Gomeral, e na sua porção à jusante, constituída por área de várzea, o ribeirão 

Guaratinguetá (Figura 9 e 10). 
 

Figura 9 – a) Mapa de localização da bacia do Ribeirão Guaratinguetá na bacia do Rio Paraíba do Sul, 

em sua porção paulista (SOARES, 2005); e b) Localização da bacia do Ribeirão Guaratinguetá nos limites 

municipais. 
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Figura 10 – Mapa da divisão da bacia do Ribeirão Guaratinguetá, e localização das microbacias do 

Ribeirão Guaratinguetá (SOARES, 2005; CATI, 2008). Estudo de caso: Microbacia do Ribeirão Gomeral, 

Microbacia do Ribeião Taquaral e Microbacia do Médio Ribeirão Guaratinguetá.  

 

 
 

 

Em relação à área da bacia, consta que apenas 10% estão comprometidos com 

ocupação urbana. Na foz juntando-se a o Paraíba, o Ribeirão Guaratinguetá apresenta 

vazão média de longo período entre 3,15 m3/s 1, e Q7,10 (a vazão de sete dias de 

duração e período de retorno de 10 anos) de 1,05 m3/s1 (SOARES, 2005). 

 

Nesta bacia predominam o uso rural com destaque para o cultivo do arroz, 

pecuária ostensiva, agricultura familiar, poucas experiências de propriedades orgânicas 

produtivas, apresentando a montante uma região de piscicultura de altitude 

(truticultura) nos contrafortes da serra (SOARES, 2005). 

 

O turismo ambiental e cultural religioso é explorado na região de altitude do 

município. Em função proximidade com o santuário localizado na cidade vizinha de 

aparecida, a zona rural apresenta potencial para a realização de trilhas de peregrinos, 

romarias e passagem de comitivas de tropeiros e cavalgadas, com destino a Basílica de 

Nossa Senhora Aparecida, edificada em 1946 e inaugurada em 21/06/1959 (MORENO, 

2009).  A rizicultura concentra-se nas várzeas do seu médio curso, ao passo que núcleo 

urbano da cidade se encontra no baixo curso, à confluência com o Rio Paraíba do Sul 

(SOARES, 2005).  
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Conforme trata o relatório de visita de campo do trecho paulista da bacia do Rio 

Paraíba do Sul, elaborado por Magalhães et al. (2001, p.2)11, consta que a captação da 

Estação de Tratamento de Água (ETA) do Serviço de Autônomo de Águas e Esgoto de 

Guaratinguetá (SAAEG – Guaratinguetá) encontra-se a jusante da área agrícola: 

“Segundo informações locais, os agricultores de arroz fazem uso intensivo de 

agrotóxicos e fertilizantes.  

 

Esses produtos retornam ao ribeirão Guaratinguetá durante a drenagem das 

plantações de arroz prejudicando seriamente o abastecimento de água do município, 

uma vez que a captação da Estação de Tratamento de Água (ETA) do SAAEG está 

localizada a jusante da área agrícola. Os técnicos do SAAEG afirmaram que em certas 

ocasiões tiveram que interromper a captação pois não havia condições de tratar água, 

tamanho era o grau de contaminação.” 

 
Figura 11 – Identificação das propriedades e localização geográfica para visitação, com auxílio da 

ferramenta de sistemas de informação geográficas Google Earth™, na bacia do Ribeirão Guaratinguetá 

(CATI/EDR GUARATINGUETÁ; 2014; ACEVP; 2014; SOARES, 2015). 

 

 
 

 

                                                 
11 Disponível em: <http://www.hidro.ufrj.br/pgrh/pgrh-re-002-r0/pgrh-re-002-r0.pdf>. Acesso em: 
29/10/2015. 

http://www.hidro.ufrj.br/pgrh/pgrh-re-002-r0/pgrh-re-002-r0.pdf
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Em relação aos mapas de declividade e geomorfologia, observam-se uma 

composição de relevos com declividades distintas que vão do menor ao maior porte, 

demonstrando uma rede de drenagem de zonas ripárias em conjunto a variáveis físicas 

como clima, relevo, solos, substrato rochoso, vegetação e, em grande parte, função da 

relação infiltração-escoamento (SOARES, 2005) e a densidade de drenagem da bacia do 

Ribeirão Guaratinguetá (Figura 12).  
 

Figura 12 – Modelo Digital de Elevação (MDE) da bacia hidrográfica do Ribeirão Guaratinguetá (SOARES, 

2005). 

 

 

 
 

 

Da relação de declividade, Ferreira (2011) dividiu em dez classes a bacia do 

Ribeirão Guaratinguetá, demonstrando-se cada tipo de solo e as limitações quanto ao 

uso da propriedade rural. Dentre as contribuições postuladas nesse estudo gerou-se um 

mapa da capacidade de uso do solo em relação a sua vocação econômica, 

correlacionando-se as características de cada solo e possíveis atividades produtivas. 

Sobre a relação de potencial erosivo, o mapa (Figura 13)12 demonstra o potencial de 

erosão em função da declividade e altitude das localidades estudadas onde se 

desempenharam as ações do programa municipal (SOARES, 2005).   

                                                 
12 Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/sbsr2015/files/p1422.pdf. Acesso em: 29/10/2015. Anais XVII 
Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, João Pessoa-PB, Brasil, 25 a 29 de abril de 2015, 
INPE. Pág. 6561. 
 

http://www.dsr.inpe.br/sbsr2015/files/p1422.pdf
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Figura 13 – Identificação das propriedades acerca do potencial erosivo do solo na bacia do Ribeirão 

Guaratinguetá (FERREIRA et al., 2011; CATI/EDR GUARATINGUETÁ; 2014; ACEVP; 2014; SOARES, 2015). 

 

 

 
 

 

Em relação ao mapa de potencial de infiltração de água na bacia estudada e 

conforme apontam os estudos de Soares (2005), as informações sobre o tipo de solo 

foram cruzadas com a geologia e geomorfologia, modo de uso da terra em razão de sua 

declividade e condições pluviométricas, auferindo-se valores potenciais de infiltração de 

solo divididos também em dez classes potenciais (Figura 14).13 

 

Com a proposta de macrozoneamento da bacia proposta pelo estudo abordado 

por Ferreira (2011), permitiu-se a elaboração de um mosaico de uso do solo adequado 

à conservação dos recursos hídricos e serviços ecossistêmicos, em contraponto a 

atividade agropastoril, elaborando-se um mapa de vulnerabilidade ambiental da 

proteção da bacia hidrográfica, em 10 classes (Figura15)14.  

 
 

                                                 
13 13 Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/sbsr2015/files/p1422.pdf. Acesso em: 29/10/2015. Anais 
XVII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, João Pessoa-PB, Brasil, 25 a 29 de abril de 
2015, INPE. Pág. 6561. 
 
14 Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/sbsr2015/files/p1422.pdf. Acesso em: 29/10/2015. Anais XVII 
Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, João Pessoa-PB, Brasil, 25 a 29 de abril de 2015, 
INPE. Pág. 6562. 
 

http://www.dsr.inpe.br/sbsr2015/files/p1422.pdf
http://www.dsr.inpe.br/sbsr2015/files/p1422.pdf
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Figura 14 – Identificação das propriedades acerca do potencial de infiltração na bacia do Ribeirão 

Guaratinguetá (CATI/EDR GUARATINGUETÁ; 2014; ACEVP; 2014; SOARES, 2015)15. 

  

 
 
 

Figura 15 – Identificação das propriedades em relação a vulnerabilidade ambiental na bacia do Ribeirão 

Guaratinguetá (FERREIRA et al., 2011; CATI/EDR GUARATINGUETÁ; 2014; ACEVP; 2014; SOARES, 2015). 

 

 

                                                 
15 Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/sbsr2015/files/p1422.pdf. Acesso em: 29/10/2015. Anais XVII 
Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, João Pessoa-PB, Brasil, 25 a 29 de abril de 2015, 
INPE. Pág. 6561. 
 

http://www.dsr.inpe.br/sbsr2015/files/p1422.pdf
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A vegetação apresenta qualidade do ecossistema cuja preservação é prioritária a 

manutenção da à qualidade e disponibilidade de água local (TUNDISI & MATSUMURA-

TUNDISI, 2010). Na área do estudo de caso foram identificadas uma significativa 

quantidade de Áreas de Preservação Permanente (APP – hídrica), cobrindo-se uma 

extensão estimada em 1.890 hectares, que apresenta uma vulnerabilidade ambiental 

auferida entre média e alta, em razão do desmatamento, degradação de pastagens e 

irregulares ambientais na postura rural na bacia (Figura 16) 16. 
 
 
Figura 16 – Identificação das propriedades em relação a vulnerabilidade ambiental em relação aos 

serviços ecossistêmicos, voltados a manutenção da qualidade e disponibilidade de recursos hídricos na 

bacia do Ribeirão Guaratinguetá (FERREIRA et al., 2011; CATI/EDR GUARATINGUETÁ; 2014; ACEVP; 

2014; SOARES, 2015). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16  Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/sbsr2015/files/p1422.pdf. Acesso em: 29/10/2015. Anais XVII 
Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, João Pessoa-PB, Brasil, 25 a 29 de abril de 2015, 
INPE. Pág. 6563 

http://www.dsr.inpe.br/sbsr2015/files/p1422.pdf
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CAPÍTULO 2. BREVE HISTÓRIA DA DEVASTAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA 

 

“Os aruoredos sam muj mujtos e 

grandes e dimfimdas maneiras – Pero 

Vaz de Caminha” (DEAN, 1996, p. 59) 

 

Constam das narrativas de Pero Vaz de Caminha, que em 22 de abril de 1500 aqui 

pisaram os colonizadores portugueses, sob o comando de Pedro Álvares Cabral. 

Conforme retratado por Dean (1996, p. 59): “Um dos primeiros atos dos marinheiros 

portugueses (...) foi derrubar uma árvore. Do tronco desse sacrifício ao machado de aço, 

confeccionaram uma cruz rústica – para eles, o símbolo da salvação e da humanidade. 

Uma missa foi então celebrada aos pés dessa cruz, durante a qual para satisfação dos 

portugueses, os indígenas ali aglomerados imitaram sua postura ajoelhada com as mãos 

em prece (...).” No entanto, mal sabiam que para a “Caáe-tê” (Mata Atlântica em tupi-

guarani) e sua sociedade nativa isto simbolizava o início dos seus calvários.  

 

Assim nascia o Brasil, a Terra de Vera Cruz, cuja primeira riqueza a ser explorada 

pela metrópole portuguesa seria uma espécie de árvore leguminosa denominada pelos 

nativos como ibirapitanga, e pelos colonizadores de pau-brasil, cuja taxonomia a 

descreve como “caesalpinia echinata”. De cerne avermelhado e dourado, era possível 

dela se extrair um pigmento para tingir tecidos, pois “A grande e crescente demanda 

europeia por corantes e tintas havia sido satisfeita por uma madeira asiática de mesmo 

gênero, precariamente comercializada através do oriente próximo, assim “pau-brasil” 

já era uma palavra utilizada no comércio.” Perceberam os exploradores “o potencial 

para o comércio moderado dessa espécie única era, portanto, promissor”. A história da 

perda e degradação da Mata Atlântica, conhecidas pelos índios que aqui habitavam 

como “caáe-tê” a “floresta verdadeira”, possui raízes históricas no início do 

descobrimento do Brasil, passando a se intensificar ao longo dos ciclos econômicos 

responsáveis pela conversão da área florestal para uso alternativo do solo (DEAN, 1996, 

p. 59).  

 

Os primeiros fatores que impulsionaram a degradação do bioma foram os 

denominados ciclos econômicos coloniais, que de modo geral se desenvolveram na área 

de costa e no interior próximo do território brasileiro, com a de conversão de área para 

agropecuária e intensos processos extrativistas de madeira. Tratavam-se de atividades 

extrativistas espoliadoras que buscavam essencialmente a exploração dos recursos 

florestais e minerais da Mata Atlântica, com destaque à madeira ciclo econômico 

colonial do pau-brasil, seguido da do ciclo da cana-de-açúcar e do ciclo do ouro (DEAN, 

1996; CARLOS et al., 2005). 
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A disputa comercial pelo novo pigmento (pau-brasil) fez com que a coroa 

portuguesa entregasse a exploração da colônia a um grupo de comerciantes 

interessados, que em contrapartida deveriam despachar à metrópole pelo menos seis 

navios por ano para reabastecê-la, havendo registros de coleta aproximada de 1.200 

toneladas/ano durante essa época (DEAN, 1996). 

 

Todavia, não apenas a coroa portuguesa se beneficiava deste insumo florestal, 

pois “em 1588, 4700 toneladas de pau-brasil passaram pela aduana portuguesa, talvez 

metade do verdadeiro volume. O tráfico francês clandestino de madeiras corantes era 

tão bem estruturado quanto o dos portugueses ou até melhor – um cronista de meados 

de 1550 relatou haver observado 100 mil pedaços de tronco estocados na colônia 

francesa do Rio de Janeiro. Havia ainda o contrabando intermitente feito por navios 

espanhóis e ingleses. Em conjunto, todos esses negociantes podem ter provocado a 

extração de 12 mil toneladas ano. (...) Considerando que o volume médio anual de 8 mil 

toneladas no século XVI implicava corte, carreto, estocagem e transporte em chapas de 

cerca de 320 mil seções de 25 quilos cada, vários milhares de indígenas teriam sido 

empregados na exploração. Calcula-se que essa tonelagem exigiu a derrubada de 

aproximadamente dois milhões de árvores durante o primeiro século do tráfico. Os 

próprios nativos estocavam toras, antecipando a demanda de mercado que nem sempre 

se concretizava, e as queimadas a que recorriam na derrubada das árvores por vezes 

escapavam a seu controle (...) então o comércio de pau-brasil, somente no primeiro 

século, afetou 6 mil quilômetros quadrados de Mata Atlântica” (DEAN, 1996, p. 64). 

 

Em razão das constantes investidas de invasores europeus (holandeses, franceses, 

espanhóis e ingleses), em 1531 a coroa portuguesa enviou uma grande armada sob o 

comando de Martim Afonso de Souza para estabelecer fortificações na colônia, e 

explorar a possível existência de ouro e prata ou pedras preciosas no novo território. De 

certo, não foi o melhor momento para conquistar o interior do território, ficando assim 

a necessidade de introduzir intensamente uma nova produção de riqueza para o reino. 

No planalto paulista, observou-se um clima frio e propício o suficiente para desenvolver 

as culturas de alguns produtos mediterrâneos, como marmelo, figo, damasco, pera, 

tâmara, romã, uvas, trigo etc. Entretanto, “de todos os produtos coloniais – isto é, 

aqueles plantados para render um excedente exportável para a metrópole – o mais 

valioso e viável era a cana-de-açúcar. Cultivada há séculos na Índia e plantada em todo 

o Mediterrâneo, foi um importante produto de exportação dos portugueses para os 

mercados do norte da Europa” (DEAN, 1996, p. 73). 

 

Tais espécies domesticadas vieram para o Brasil muito antes das expedições 

colonizadoras, porém em nível de subsistência, para posteriormente se transformarem 

em negócios da coroa portuguesa. Há evidencias de que, por ordem de Martin Afonso 
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de Souza, foram construídos engenhos de açúcar em São Vicente, o que “implicava 

recrutamento compulsório de uma força de trabalho escravo similar àquelas já 

empregadas nas plantações de açúcar das ilhas do Mediterrâneo e do Atlântico. (...) Daí 

em diante, pelos próximos trezentos anos, o modelo português de plantation 

escravagista foi copiado nos territórios ingleses, franceses e holandeses por todo o Novo 

Mundo tropical e semitropical, em nome de um colonialismo de exploração intensiva. 

No Brasil, a implantação de uma enorme população escrava iria tornar impraticável a 

reprodução da base camponesa da Península Ibérica” (DEAN, 1996, p. 74). 

 

As primeiras expedições exploratórias ocorreram em meados de 1534. A coroa 

portuguesa resolveu reduzir os custos da colonização concedendo-se aos cortesões 

direitos de propriedade que viessem a assumir as despesas de exploração, 

assentamento e defesa da colônia, dividindo-a em Capitanias Hereditárias. O sistema 

não funcionou muito bem. Apenas as capitanias de São Vicente e Pernambuco deram 

certo. Podemos citar como motivos do fracasso: a grande extensão territorial para 

administrar (e suas obrigações), falta de recursos econômicos e os constantes ataques 

indígenas. Tendo vigorado até o ano de 1759, a política foi extinta pelo Marquês de 

Pombal (Sebastião José Carvalho e Melo).  Assim, os colonos de plantation viam a mata 

como um verdadeiro obstáculo à realização da cultura de açúcar, demonstrando-se que 

a conservação do uso da terra para cultivo, do ponto de vista do colonizador português, 

era desprovida de cuidados ao meio ambiente (DEAN, 1996). 

 

Após um longo período de cultura plantation, “crises rurais e epidemias haviam 

levado grandes áreas na zona rural a se despovoarem. Eram designadas terras 

devolutas, isto é, devolutas para a coroa, que desta maneira assegurava sua 

propriedade original. Eram então distribuídas como sesmarias, com a condição principal 

de que os donatários tivessem meios e vontade de trabalhá-las. No Brasil, todos os 

conceitos de posse original, usufruto e devolução potencial, adequavam-se aos 

propósitos da colonização da coroa portuguesa. Os donatários, o governador e os 

conselhos municipais eram autorizados a conceder terras meramente subordinadas à 

condição de ocupação efetiva.” (DEAN, 1996, p. 81).   

 

O ciclo da pecuária chegou ao Brasil no século XVI e acompanhou o crescimento 

da expansão das lavouras de cana-de-açúcar que começaram mais cedo em meados do 

século XV. Na época de instalação das capitanias hereditárias, os primeiros ciclos 

econômicos encontraram condições favoráveis ao seu desenvolvimento em função da 

necessidade de força motriz no transportar cargas e pessoas e de movimentar os 

engenhos do ciclo da cana-de açúcar, em razão do aumento da demanda internacional 

(DEAN, 1996; CARLOS et al., 2005). Após o ciclo da pecuária, iniciaram-se os ciclos de 

agricultura de mercado entre o século XIX e início do século XX, oportunidade em que o 
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café se tornou o responsável por manter a economia do país, sendo praticamente 

durante esse período o único produto brasileiro de exportação, cuja expansão 

econômica se deu especialmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 

Santo e algumas áreas de Minas Gerais, juntamente com a intensificação da pecuária. 

Entre os séculos XVI e XX, os ciclos do pau-brasil, cana-de-açúcar, gado, ouro e café 

tiveram grande impacto na economia brasileira. Calcula-se que cerca de 2 milhões de 

árvores foram extraídas nos primeiros 100 anos de exploração. Em 1558, as reservas 

extrativistas de madeira viáveis localizavam-se pelo menos a três léguas de distância da 

costa (21 Km). Em 1605, devido à alta demanda na Europa e falta de matéria prima na 

colônia, a coroa portuguesa começou a tomar medidas contra o corte indiscriminado, 

enviando armas e homens para proteger recursos florestais onde a extração era mais 

intensa (DEAN, 1996; BUENO, 1998).  

 

Afora a produção de lenha obtida ser utilizada como combustível nos engenhos 

de açúcar e uso doméstico para cocção, o sistema adotado nesse ciclo foi o exemplo de 

como a introdução do cultivo de uma espécie exótica exerceria pressões na expansão 

da sua fronteira agrícola e nas áreas férteis do litoral nordestino, com a utilização de 

processos de desmatamentos com emprego de fogo e uso intensivo do solo até sua 

degradação completa A própria estrutura fundiária em torno da qual a produção estava 

organizada servia, ao mesmo tempo, como incentivadora do desmatamento e da criação 

de grandes disparidades sociais, numa terra praticamente sem leis, ou nas leis da selva. 

Todavia, com a abolição da escravatura que movia o cultivo e o processamento da cana-

de-açúcar, não trouxe qualquer melhora na condição social dos trabalhadores nos 

canaviais. O cultivo do café sobreveio com o mesmo padrão ao da cana-de-açúcar. 

Notadamente em seu primeiro estágio, antes da abolição da escravatura, no início do 

século XIX, o café tinha-se tornado o principal produto exportado pelo Brasil, mas trouxe 

consigo práticas de uso intensificado do solo que aceleraram a perda de áreas 

florestadas na região sudeste do país e degradação da qualidade dos solos. Ali, 

ocupando as regiões denominadas mar de morros, encontradas no Vale do Paraíba, 

migrou rapidamente rumo ao interior do Estado de São Paulo (DEAN, 1996, BUENO, 

1998; CARLOS et al., 2005).  

 

No caso do ouro, houve intenso processo de degradação de recursos hídricos e 

desmatamento florestal, mediante técnicas rudimentares usadas para a exploração das 

jazidas. Devido à necessidade de subsistência, lenha e outros recursos eram obtidos por 

mineradores. Assim, estava fadado o declínio das áreas de mineração uma vez que as 

reservas estivessem exauridas.  Quanto ao gado, novamente extensas faixas de floresta 

foram devastadas na abertura de novas áreas de pastagem. A coleta de madeira 

destinada as moradias e expansão da malha ferroviária e suas máquinas a vapor. A 

criação de gado continua a ser uma das principais causas de expansão da fronteira 
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agrícola sobre áreas florestais e recursos hídricos, provocando fenômenos de uso 

alternativo do solo nos dias de hoje (DEAN, 1996, BUENO, 1998; CARLOS et al., 2005).  

 

 Atualmente, as lavouras comerciais demonstram ainda a utilização de técnicas de 

plantation. Atualmente, as lavouras comerciais demonstram ainda técnicas de 

plantation. A utilização de latifúndios para se obter escala de produção, aliada a prática 

da exploração de mão de obra farta e barata, provocaram o agravamento nas relações 

do trabalho e renda, assim como do homem com a natureza. Os impactos sociais 

causados por esses modelos de negócios adotaram uma nova modalidade força de 

trabalho. O emprego veio do sistema de colonato e posteriormente passou para o 

trabalho assalariado, que se tornou sazonal, demandando trabalhadores temporários 

(boias-frias) nos períodos de pico de produção. Importante recordar que essa 

modalidade de trabalho substituiria em vão a mão de obra escrava, em face dos 

registros de situações semelhantes de condições de trabalho análogas à escravidão. 

Assim, a saída do homem do campo foi o êxodo e uma decorrente ocupação da floresta 

pela mão de obra excedente, acelerando seu processo de degradação (DEAN, 1996; 

CARLOS et al., 2005).  

 

 Portanto, nas regiões rurais é inquestionável a necessidade de promoção de 

políticas públicas inovadoras aos pequenos e médios produtores, como forma de 

contrapor-se ao quadro de deterioração crescente das condições de vida campo e 

confrontar as causas do êxodo rural (DEAN, 1996, VICTOR et al., 2005).Victor (et al., 

2005) demonstrou que a Mata Atlântica paulista foi reduzida de 70,5% de sua cobertura 

em 1886, para 44,81%, já nos anos vinte, seguido de uma nova escalada de degradação 

que em praticamente trinta anos sobrou apenas um remanescente de 18,2% do bioma 

original. Essa degradação história foi representada no período pelos ciclos do café e 

algodão, que foram responsáveis por impactos significativos na paisagem, abrindo-se 

extensas áreas de topo de morro e morrotes, e acompanhados pelos ciclos do fumo e 

da erva mate, até que se aportasse o ciclo industrial brasileiro iniciado em 1947, 

chegando a apresentar em 1973, apenas 8,3% de mata original – Figuras 17 e 18 (DEAN, 

1996; CARLOS et al., 2005; VICTOR et al., 2005). 
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Figura 17 – Mapa da escalada de devastação estimada do Bioma Mata Atlântica no Estado de São Paulo, 

adaptado de (VICTOR et al., 2005). 
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Figura 18 – Mapa atual dos remanescentes do Bioma Mata Atlântica no Estado de São Paulo: índice 

cobertura original em 13,9 % de mata, ou 15,3% compreendendo mata, mangue e restingas (INPE e 

FSOSMA, p. 49, 2015). 
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O Estado de São Paulo divide-se majoritariamente entre dois biomas: o Cerrado e 

a Mata Atlântica, prevalecendo em sua maior extensão áreas remanescentes do 

segundo.  Na tentativa de se preservar o que restou dessa riqueza foi aprovada a Lei da 

Mata Atlântica (Lei 11.418, de 22 de dezembro de 2006) – Figura 19. Dimensionar os 

benefícios que a recuperação da Mata Atlântica possa trazer ao contexto da segurança 

hídrica e da crise de escassez de recursos hídricos disponíveis ao abastecimento público, 

passa a ser tarefa fundamental nos 17 estados federados da costa atlântica brasileira 

que abrigam a floresta: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato 

Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Mesmo sendo um bioma 

protegido, ainda nos dias de hoje a Mata Atlântica sofre constante vulnerabilidade e 

risco de degradação ambiental de seus ecossistemas (DEAN, 1996; VICTOR, 2005; LIMA, 

2012; NOBRE, 2014; INPE e FSOSMA, 2015). Entre 1500 e os dias atuais é possível 

verificar que os remanescentes da Mata Atlântica tornaram-se um conjunto de 

formações florestais que se estendem do Rio Grande do Sul ao Piauí, desempenhando 

relevante papel na manutenção dos recursos hídricos e regulação climática, abrangendo 

22 bacias hidrográficas do país. Seu potencial econômico compreende 125 milhões de 

habitantes que vivem nessa região, ou 55% da população brasileira. Explorada desde a 

colonização e depois pelas grandes monoculturas (cana de açúcar, laranja e café). Em 

2014, o índice de cobertura em relação a original (Lei da Mata Atlântica) é de 12,5% no 

país (DEAN, 1996; CARLOS et al., 2005; SFB, 2014; IBGE, 2014; FSOSMA, 2015)17.  

                                                 
17 Bacias Hidrográficas da Mata Atlântica Brasileira: 

1. Rios Litorâneos do Extremo Sul da Mata Atlântica (Bacia dos Rios Araranguá, Mapituba e Tramandaí) 

2. Rios Litorâneos de Santa Catarina 

3. Rios Litorâneos do Paraná 

4. Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape 

5. Rios Litorâneos do Norte de São Paulo e Baía de Ilha Grande 

6. Rios Litorâneos do Rio de Janeiro 

7. Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

8. Rios Litorâneos do Espírito Santo entre a Foz do Rio Paraíba do Sul e Rio Doce 

9. Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

10. Rios Litorâneos entre a Foz do Rio Doce e do Rio Jequitinhonha 

11. Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha 

12. Bacia Hidrográfica do Rio Pardo 

13. Bacia Hidrográfica do Rio de Contas e Adjacentes 

14. Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu 

15. Rios Litorâneos entre a Foz do Rio Paraguaçu e do Rio São Francisco 

16. Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

17. Rios Litorâneos do Nordeste Oriental 

18. Bacia Hidrográfica do Rio Paraná Superior (Alto Paraná) 

19. Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu 
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Figura 19 - Mapa da cobertura original do Bioma Mata Atlântica no Brasil estabelecida pela Lei Federal 

nº 11.418, de 22 de dezembro de 2006 (Lei da Mata Atlântica) quando ocupava 13,4% do território 

nacional (INPE e FSOSMA, p. 8, 2015). 

 

 

                                                 

20. Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai Superior 

21. Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai Médio 

22. Bacia Hidrográfica da Laguna dos Patos 

 



 

 

 

68 
 

 

A explicação dessa devastação pode ser compreendida nas palavras de Dean 

(1996, p. 28), “Esta história da Mata Atlântica não é uma história natural, ou seja, não é 

uma explicação das criaturas da floresta e das relações que estas mantêm entre si. É 

antes, um estudo da relação entre a floresta e o homem.” De fato, há uma diferença 

extremamente relevante entre as florestas tropicais sul-americanas, em relação às 

florestas encontradas na Europa e América do Norte. As florestas do norte, onde há 

predominância de climas rigorosos, os experimentos evolutivos das espécies não se 

desdobram com facilidade, perfazendo um amontoado de tímida uniformidade, onde 

vastas formações florestais são, por vezes, compostas por uma única forma de 

vegetação.  

 

Assim, conforme menciona DEAN, W. (1996, p. 28): “relatos sobre essas florestas 

famintas dizem respeito à resistência de pioneiros desesperados, não ao 

estabelecimento de grandes santuários da vida. Elas são tão resistentes e 

descomplicadas que toda a devastação imposta pelos homens não as impede de se 

reconstruírem, a menos que sejam cobertas com asfalto. (...) O mesmo não se pode 

esperar em relação às florestas tropicais, que podem certamente ser destruídas, mas 

talvez nunca se reestabeleçam nos lugares onde foram eliminadas. (...) Quando a 

floresta tropical é destruída, a perda em termos de diversidade, complexidade e 

originalidade não é apenas maior que a de outros ecossistemas: é incalculável.” (VICTOR 

et al., 2005; CARLOS et al., 2005). 

 

A proteção desses remanescentes florestais da mata atlântica torna-se importante 

em razão da situação atual, sendo o bioma brasileiro com o maior risco de degradação, 

pois: “mesmo o que resta é indescritível em termos práticos e imensamente complexo. 

Um botânico pode fornecer listas de suas árvores; nas faixas mais diversas da Mata 

Atlântica, há até oitocentas espécies – um número ponderável, comparado às poucas 

dúzias encontradas nas florestas temperadas da América do Norte ou Europa” (DEAN, 

1996, p. 31). 

 

Assim, as políticas novas de conservação ambiental como o PSA(Hídrico) devem 

buscar uma mudança de paradigma no sentido de trazer soluções ao desenvolvimento 

sustentável rural, em busca de se mitigar os efeitos culturais e históricos que implicaram 

na devastação das matas paulistas. Hoje, legalmente se reconhece as dimensões antigas 

da Mata Atlântica para efeitos de recuperação do bioma, dispondo sobre a utilização e 

proteção da vegetação nativa dentro do conceito do desenvolvimento sustentável e da 

conservação ambiental (Arts. 6º e 7º), regulamentada pelo Decreto 6.660, de 21 de 

novembro de 2008.  
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Embora a projeção do ano 2000 do cenário de perda florestal da Mata Atlântica, 

segundo Victor (1979) não tenha se concretizado, a Agenda 21 em São Paulo (2002, 

p.102) menciona em seu Capítulo 8 – Biodiversidade e Ecossistemas Frágeis, o quanto 

segue: “Originalmente, a cobertura florestal do Estado de São Paulo era composta por 

dois biomas principais: Mata Atlântica (81%) e cerrados (cerca de 12%) que, ao longo de 

sua história, sofreram drástica devastação. Inúmeras formações vegetais foram 

reduzidas a pequenos fragmentos dispersos por várias regiões, e esses efeitos 

predatórios atingiram os grandes ecossistemas, acarretando expressiva redução de sua 

biodiversidade. Com início na região litorânea, seguindo para o interior, na segunda 

metade do século XIX e sobretudo no século XX, intensificou-se o desmatamento, 

principalmente para difusão da cultura do café, do qual São Paulo era o maior produtor. 

Assim, em pouco mais de um século foram destruídos 89,5% (15.776.848 ha) das 

formações florestais. Hoje, a cobertura vegetal do Estado resume-se a somente 7% das 

áreas originais de Mata Atlântica e 1% das áreas de Cerrado. Recentemente, o Cerrado 

e a Mata Atlântica foram considerados como um dos 25 “Hot Spots” (ecossistemas mais 

ameaçados) do planeta, voltando-se a atenção nacional e internacional para sua 

preservação. Abaixo, a figura 8.1 (...) ilustra bem esse processo e mostra a evolução 

histórica do desmatamento da cobertura vegetal e das formações florestais no Estado 

de São Paulo”.  

 

Assim, temos que as iniciativas do poder público para conservação e 

disponibilidade de recursos hídricos partem do conceito que devem contribuir com as 

políticas públicas de recuperação florestal, recursos hídricos e saneamento ambiental, 

dentre outras que buscam aperfeiçoamentos nos institutos que abarquem a promoção 

do desenvolvimento sustentável, incluindo-se nesse contexto o apoio e a participação 

social, almejando-se a perenidade das ações de conservação da Mata Atlântica, dentro 

do conceito de função social da propriedade rural, conforme proposto por José Afonso 

da Silva (2008), nos termos do que estabelece seu Artigo 186 da Constituição Federal 

de 1988.18 O exercício da propriedade rural desvela-se condicionado ao cumprimento 

da função social que se manifesta no efetivo aproveitamento ambiental da coisa em si.  

Entretanto, o mero aproveitamento não se basta, necessitando ser exercido de forma 

proveitosa ao interesse público sobre a ótica da preservação dos recursos naturais e 

conservação do meio ambiente. Aspecto importante a ser salientado diz respeito à 

                                                 
18 Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo 
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 
I – aproveitamento racional e adequado; 
II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 
III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 
 



 

 

 

70 
 

 

observação feita por Peters (2006, p. 128) que comenta sobre a terminologia adotada 

pelo texto constitucional constatando que: “é relevante o uso da expressão 

aproveitamento ao invés de produção, o que, por si só, sinaliza para a superação do 

produtivismo, entendido como o uso sem quaisquer limites até o exaurimento, a fim de 

se colher o máximo no menor tempo, não importando as consequências ou reflexos na 

prática.”  

 

Recuperar a degradação ambiental de florestas tropicais torna-se mais custoso 

devido a sua complexidade de formação em diferentes extratos florestais, atualmente 

entendida como um fator crítico de vulnerabilidade em termos de regeneração natural.  

 

Portanto, em função da integridade ecossistêmica e dos serviços ambientais que 

a floresta presta ao ciclo hidrológico, mostra-se extremamente difícil de ser mantida ou 

reconstituída naturalmente, implicando-se na necessidade de intervenção conjunta 

entre o poder público e a sociedade, objetivando-se o plantio direto para recuperação 

ambiental do bioma e proteção específica das áreas prioritárias à conservação de 

recursos hídricos (DEAN, W., 1996, TUNDISI, 2009; LIMA, 2012).   

 

No Estado de São Paulo há predominância da agricultura familiar com baixos 

indicadores de condições de vida e eficiência econômica (CHABARBERY, 1999).  O uso e 

ocupação irregular do solo, assim como a expansão da fronteira agrícola sobre áreas 

verdes de interesse hidrológico constituíram-se nas principais causas de processos de 

degradação ambiental de mananciais e seus contributivos, com profundas implicações 

na perda de disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos (RSRHi, 2010). Um passo 

importante foi dado pelo Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas, realizado 

pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), da Secretaria de Agricultura 

e Abastecimento (SAA), com recursos do Banco Mundial, cujo principal objetivo consiste 

em aplicar os planos de manejo em microbacias hidrográficas (SÃO PAULO, 1993).  

 

Em 2005, o Departamento de Projetos da Paisagem (DPP), da Secretaria Estadual 

de Meio Ambiente, aprovou junto ao Global Environmental Facility (GEF - Banco 

Mundial) o Projeto de Recuperação de Matas Ciliares - PRMC (SÃO PAULO, 2004). Já em 

2008, o Programa Mananciais foi desenvolvido para recuperar e proteger as represas, 

rios e córregos utilizados para o abastecimento de água da RMSP, além de melhorar a 

qualidade de vida da população residente em áreas de mananciais (SÃO PAULO, 2008).  

 

Segundo Aubel (2000), as avaliações representam uma oportunidade para que os 

programas examinem a qualidade de suas atividades, medindo-se o progresso na 

obtenção de resultados e reformulando as lições aprendidas. Em ampla perspectiva, 

servem para determinar se as estratégias do programa são realmente apropriadas. De 
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fato, a estratégia adotada pelo “Programa Produtor de Água de Guaratinguetá (SP)” 

fundamenta-se na educação ambiental e conscientização dos proprietários para se 

tornarem sujeitos ativos do desenvolvimento sustentável.  

 

Assim, a importância da democracia participativa na gestão descentralizada 

constitui-se em modelo de construção conservacionista desse modo de 

desenvolvimento, conforme a ideia embrionária do conceito de trazida nos estudos 

Diegues (1996), proposta pelo norte-americano Gifford Pinchot, no século XIX, como em 

relação as pesquisas desenvolvidas na área de sustentabilidade florestal, de onde 

cunhou o termo ética conservacionista, em relação a necessidade do manejo planejado 

e capacidade de uso renovável dos recursos florestais. De outro lado, a descentralização 

participativa devolve à sociedade sua responsabilidade nas dimensões socioambientais 

perante o meio ambiente e seus recursos naturais, assim como serve para aperfeiçoar a 

função socioambiental que integra a propriedade rural, dentro do conceito do 

conservacionista (FREIRE, 1983; DEMO, 1994; DIEGUES, 1996).  

 

No programa em análise, verifica-se a presença de um modelo de conservação da 

biodiversidade, caracterizado por buscar a solução do problema público-social em 

conjunto à sociedade, na medida em que são ambos constitucionalmente 

corresponsáveis pelas ações que assegurem a conservação e preservação do meio 

ambiente, e em especial, dos recursos hídricos e da biodiversidade, às presentes e 

futuras gerações, conforme previsto no Art. 225, da Constituição da República 

Federativa (BRASIL, 1988).  

 

Segundo Garay (2006), a interinstitucionalidade e a participação comunitária, no 

modelo de conservação ambiental, resulta tanto da avaliação contínua dos 

participantes, como do controle recíprocos entre eles e do desencadeamento das metas 

propostas. Nesse sentido, expõe ações progressivamente definidas que exigem uma 

dinâmica interativa e integradora dos interesses institucionais, pessoais e enfoques 

epistemológicos distintos, quanto ao saber, a tradição e o conhecimento locais e a 

restauração florestal propriamente dita. A importância da existência de florestas ao 

longo dos rios, ao redor de lagos e outros que protegem reservatórios e aquíferos, 

fundamenta-se na amplitude de benefícios que este tipo de cobertura florestal traz ao 

ecossistema e ao ciclo hidrológico, exercendo função protetora especial sobre a 

produção e recuperação de recursos hídricos, assim como na conservação dos fatores 

naturais bióticos e abiótico (TUNDISI, 2009; LIMA, 2012).  

 

Bishop et al. (2006) reconhecem que as florestas, além de abrigar serviços 

ecossistêmicos, promovem a proteção dos recursos hídricos, permitindo o sequestro de 

carbono no florestamento das áreas verdes de interesse ecológico, assim como nas 
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emissões evitadas por conservação da mata em pé, contributivos da mitigação dos 

efeitos das mudanças climáticas 

 

Fritzons et al. (2004) mencionam que o microclima diferenciado, unido à função 

de corredor ecológico, permitem que a mata ripária se constitua em local de nidificação, 

refúgio e alimentação de diversas espécies, e na manutenção da qualidade e 

disponibilidade de recursos hídricos.  

 

Logo, a preservação e recuperação das matas ciliares, assim como o manejo 

sustentável de bacias hidrográficas, afetam diretamente a qualidade e disponibilidade 

de água, a manutenção do microclima da região e a preservação da fauna silvestre e 

aquática. Além, o microclima diferenciado unido à função de corredor ecológico permite 

que a mata ripária se integre aos remanescentes florestais e constituam um local de 

nidificação, refúgio e alimentação de diversas espécies (TUNDISI, 2009; LIMA, 2012).  

 

Portanto, a presente pesquisa justifica-se na avaliação da construção conjunta de 

soluções descentralizadoras de políticas públicas com ações que objetivem a 

participação social na corresponsabilidade de preservação e recuperação das áreas de 

interesse hidrológico, produção de água e conservação da biodiversidade.  

 

A Mata Atlântica apresenta atualmente uma variedade de formações, engloba um 

diversificado conjunto de ecossistemas florestais com estrutura e composições 

florísticas bastante diferenciadas, acompanhando as características climáticas da região 

onde ocorre (DEAN, 1996; VICTOR et. al, 2005).   

 

Aproximadamente, cerca de 70% da população brasileira se encontra vivendo no 

território da Mata Atlântica, cujo adensamento populacional tem causado a degradação 

ambiental de nascentes, cursos d´água e mananciais estratégicos ao abastecimento das 

cidades, constituindo-se em um dos fatores que tem contribuído com os problemas de 

crise hídrica, associados à escassez, ao desperdício, à má utilização da água, ao 

desmatamento e perda da disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos em razão 

dos decremento florestal e poluição difusa urbana e rural (VICTOR et. al, 2005).   

 

O Estado de São Paulo possui uma área territorial equivalente a 24.821.183 

hectares, sem que conforme definido na Lei nº 11.428/2006 a cobertura estadual do 

Bioma Mata Atlântica correspondia a um total de 17.071,302 hectares de mata. Em 

2015, remanescem apenas 2.378.985 hectares deste bioma (INPE e FSOSMA, 2015), o 

que equivale a 13,9% de floresta em pé, se comparada às dimensões originais, 

anteriores à antropização (DEAN, 1996; VICTOR, 2005; LIMA, 2012; NOBRE, 2014; INPE 

e FSOSMA, 2015).  
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O Bioma Mata Atlântica originalmente ocupava uma área de 1.110.182 

Km², constituída principalmente por: floresta ombrófila densa (floresta tropical pluvial), 

floresta ombrófila aberta (faciações da floresta tropical pluvial), floresta ombrófila mista 

(floresta de araucária); floresta estacional decidual (floresta tropical caducifólia); 

floresta estacional semidecidual (floresta tropical subcaducifólia); savana (cerrado); 

savana-estépica (caatinga do sertão árido); e; estepe (campos dos sul do brasil). Dentro 

dessas vegetações características encontram-se ainda presentes: área de formações 

pioneiras (sistema edáfico de primeira ocupação); áreas de tensão ecológica; e, refúgios 

vegetacionais (DEAN, 1996; VICTOR, 2005; LIMA, 2012; NOBRE, 2014; INPE e FSOSMA, 

2015).  

 

Embora seja possível afirmar que tenha ocorrido uma diminuição de 24% na taxa 

de desmatamento, em comparação a supressão da floresta nativa nos mesmos 17 

Estados mapeados no período anterior (2012 a 2013), temos ainda que o total de 

decremento florestal do bioma computado no período de 2013-2014 (classe mata – 

remanescentes florestais) foi na ordem de 18.267 hectares (ha), o que corresponde a 

aproximadamente uma perda de 22.142 campos de futebol, destacados em vermelho 

na Figura 20, em que pesem todos esforços legais previstos em políticas públicas, a 

realidade é que ainda nos dias atuais em pleno século XXI, nos defrontamos com uma 

extensa perda do bioma Mata Atlânticas em relação a área de seus remanescentes. 

(NOBRE, 2014; SFB, 2014; INPE e FSOSMA, 2015; IPEM,2015). 
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Figura 20 – Mapa dos Remanescentes do Bioma Mata Atlântica no Brasil: apresenta entre 13,9 % - 15,3% 

da cobertura original em relação a área avaliada em 2014, com desmatamentos ressaltados em 

vermelho (INPE e FSOSMA, p. 31, 2015). 
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Notadamente, no Estado de São Paulo encontram-se os maiores representativos 

de remanescentes contínuos deste bioma, que atualmente se concentram nas regiões 

das bacias do Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e no Vale do Paraíba e Pontal do 

Paranapanema, embora justamente nessas áreas tenham sofrido intensos processos de 

degradação ambiental. Conforme período verificado entre 1985 a 2014 há histórico de 

que houve um aumento na taxa de decremento florestal no ano de 2013 superior à 

média histórica, o que demonstra que mesmo em meio a regulação ambiental existente, 

ainda existe perda desmatamento e queimadas, além de risco acentuado de degradação 

do bioma. O cálculo acumulado de perda florestal do período monitorado ente 1985 e 

2014 (29 anos) foi de 1.869.163 hectares, o que equivale a área aproximada de mais de 

2.265.652 campos de futebol (INPE e FSOSMA, 2015) - Figura 21 e Tabela 1. 
 

Figura 21 – Gráfico do decremento florestal do Bioma Mata Atlântica no Brasil: taxa de desmatamento 

e média exponencial histórica do período de 1985 a 2014 (INPE e FSOSMA, p. 28, 2015). 

 
 

Tabela 1 - Bioma Mata Atlântica no Brasil: taxa de desmatamento e média exponencial histórica do 

período de 1985 a 2014 (INPE e FSOSMA, p. 28, 2015). 
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Em relação ao desflorestamento da Mata Atlântica identificados no período 2013-

2014, em comparação ao período anterior, o Estado de São Paulo apresentou uma 

melhora na taxa de desmatamento (apenas mata) com variação de -34%, caindo de 94 

hectares de decremento de mata para 61 hectares atuais (Tabela 2 - INPE e FSOSMA, p. 

29, 2015).  Se consideradas as perdas de mata, mangue e restingas, o total de 

decremento abarca um montante maior em 89 hectares no mesmo período (Tabela 3 - 

INPE e FSOSMA, p. 29, 2015):  

 
Tabela 2 - Bioma Mata Atlântica no Brasil: desflorestamentos identificados no período de 2013 a 2014 

em comparação ao período anterior de 2012 a 2013, decremento de mata (INPE e FSOSMA, p. 29, 2015). 

 

 
 

Tabela 3 - Bioma Mata Atlântica no Brasil: desflorestamentos identificados no período de 2013 a 2014 

em comparação ao período anterior de 2012 a 2013, decremento de mata, mangue e restinga (INPE e 

FSOSMA, p. 30, 2015).  
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A despeito do histórico de degradação observado, esses remanescentes 

constituem-se ainda em reserva ambiental estratégica à manutenção de relevantes 

serviços ecossistêmicos voltados à proteção do bioma e inclusive à produção e 

conservação de recursos hídricos para abastecimento público (DEAN, 1996; VICTOR, 

2005; TUNDISI, 2009; LIMA, 2012; NOBRE, 2014; INPE e FSOSMA, 2015).  Notoriamente, 

após a promulgação da Lei Nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e regulamentou o Art. 225, §1º, 

incisos I, II, III e VII da Constituição Federal de 1988, seguida ainda pelo Decreto nº 6.660, 

de 21 de novembro de 2008, que trouxe maior eficácia na aplicação da Lei Federal nº 

11.418, de 22 de dezembro de 2006 (Lei da Mata Atlântica), verificou-se uma acentuada 

queda na taxa de desmatamento anual da cobertura de Mata Atlântica nos períodos 

monitorados entre 2000/2001 e 2008/2009 (Figura 20).  Muito embora a taxa anual de 

decremento florestal venha diminuindo ao longo do período verificado, se 

considerarmos apenas os anos de 2011 a 2014, durante a o processo legislativo e pós 

promulgação do Novo Código Florestal (Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 - 

Brasil, 2012), verifica-se que nos dias atuais há uma extensa perda do Bioma da Mata 

Atlântica no território paulista e no país como um todo. Entre 2011-2012 o total 

decremento foi 190 hectares, já em 2012-2013 foram mais 94 hectares, e agora no 

último período disponível 2013-2014 suprimiram-se em torno de 89 hectares (Tabela -

4), totalizando uma área de 373 hectares de perda do bioma, ou seja, aproximadamente 

452 campos de futebol (IPEM, 2015; INPE e FSOSMA, 2014 e 2015).  
 

Tabela 4 - Bioma Mata Atlântica no Brasil: decremento de mata identificados no período de 2013 - 2014 

no Estado de São Paulo (INPE e FSOSMA, p. 30, 2015).  
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Com esses dados, torna-se compreensível que a perda florestal deste bioma no 

estado é preocupante e a situação no Estado de São Paulo seja ainda de baixa cobertura 

florestal, na medida em que o índice atual de área florestal por habitante compreende 

aproximadamente 0,05ha/hab, ou seja, 500m²/hab. Estima-se que o Estado de São 

Paulo possua apenas 13,9% (2.378.985 hectares) da área total de mata original 

observada coberta por vegetação antiga remanescente da Mata Atlântica. Contudo, há 

resultados que apontam índices que vão de 13,9% até 15,3% caso sejam somadas às 

áreas florestais as restingas e os mangues (KRONKA, 2001; VICTOR, 2005; SIFESP, 2012; 

IBGE, 2014; INPE e FSOSMA, 2015). No campo da conservação ambiental a Lei Federal 

nº 11.418, de 22 de dezembro de 2006 (Lei da Mata Atlântica) trouxe em específico os 

objetivos que buscam a salvaguarda da saúde humana e ambiental, além da preservação 

do regime hídrico e conservação da biodiversidade, por seus valores paisagísticos, 

estéticos, turísticos e culturais, que contribuem com a estabilidade social e econômica 

das atividades produtivas desde que respeitado o uso sustentável deste bioma (Artigos 

6º e 7º)19.  

 

Em termos de proteção ambiental ou utilização dos recursos ambientais da Mata 

Atlântica, a norma estabelece que merecem ser observados os princípios da função 

socioambiental da propriedade e primordialmente a equidade intergeracional. Assim, 

proteger os serviços ambientais prestados pela mata em pé às presentes e futuras 

gerações resulta em garantir o acesso constante aos serviços ecossistêmicos que dela 

provem e que são indispensáveis à sadia qualidade de vida e ao desenvolvimento 

socioeconômico de forma sustentável. Necessita-se, portanto, contar com a 

participação dos detentores de propriedades rurais descentralizando-se as ações e 

políticas de conservação de áreas de interesse de hidrológico. (DEAN, 1996; SOARES, 

2005; LIMA, 2012; NOBRE, 2014, SFB, 2014; INPE, 2015; SOSMA, 2015). 

                                                 
19 Art. 6º - A proteção e a utilização do Bioma Mata Atlântica têm por objetivo geral o desenvolvimento 
sustentável e, por objetivos específicos, a salvaguarda da biodiversidade, da saúde humana, dos valores 
paisagísticos, estéticos e turísticos, do regime hídrico e da estabilidade social.  
Parágrafo único.  Na proteção e na utilização do Bioma Mata Atlântica, serão observados os princípios 
da função socioambiental da propriedade, da eqüidade intergeracional, da prevenção, da precaução, do 
usuário-pagador, da transparência das informações e atos, da gestão democrática, da celeridade 
procedimental, da gratuidade dos serviços administrativos prestados ao pequeno produtor rural e às 
populações tradicionais e do respeito ao direito de propriedade.  
 
Art. 7º - A proteção e a utilização do Bioma Mata Atlântica far-se-ão dentro de condições que 
assegurem:  
I - a manutenção e a recuperação da biodiversidade, vegetação, fauna e regime hídrico do Bioma Mata 
Atlântica para as presentes e futuras gerações;  
II - o estímulo à pesquisa, à difusão de tecnologias de manejo sustentável da vegetação e à formação de 
uma consciência pública sobre a necessidade de recuperação e manutenção dos ecossistemas; 
III - o fomento de atividades públicas e privadas compatíveis com a manutenção do equilíbrio ecológico; 
IV - o disciplinamento da ocupação rural e urbana, de forma a harmonizar o crescimento econômico com 
a manutenção do equilíbrio ecológico.  
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Em função da presente situação, a preocupação com a restauração ecossistêmica 

advinda da necessidade de regulação do regime hídrico, que passa pela requalificação 

ambiental das bacias hidrográficas pelo aumento da cobertura de Mata Atlântica no 

Estado de São Paulo demonstra a relevância que as políticas de pagamentos por serviços 

ambientais possuem para contribuir com metas mais ousadas de restauração, e que 

venham a conquistar um dia a ocorrência da Teoria da Transição Florestal (TTF) (RUDEL, 

1998; FARINACI, 2012).  

 

A mudança nas características de uso da terra de um período de constante 

redução da cobertura florestal para outro em que predomina a expansão das florestas 

vem sendo chamada de Transição Florestal (RUDEL, 1998), cujo termo foi cunhado no 

início da década de 1990 pelo geógrafo e historiador Alexander Mather. Estudos em 

diferentes partes do mundo, sobretudo em países da Europa e América do Norte, têm 

posto em evidência este fenômeno (RUDEL, 1998; RUDEL, et al. 2005; MATHER e 

NEEDLE, 1998; MATHER et al., 1999)  
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CAPÍTULO 3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

 

Conforme leciona Rudel (1998), a Teoria da Transição Florestal (TTF) se encontra 

diretamente relacionada ao crescimento econômico e a mudança do uso da terra. Em 

regra apresentam fatores como a migração do homem do campo para cidade, devido 

ao desinteresse econômico pela atividade produtiva rural trazidos pelas oportunidades 

da industrialização e a consequente urbanização, ou mesmo pela mudança de uso da 

terra destinando-a à conservação ambiental. Assim, tais forças socioeconômicas e o 

emprego de políticas incentivadoras de comportamentos sustentáveis, como no caso do 

PSA-hídrico, passam a caracterizar ou estimular a mudança do uso da terra para uma 

destinação conservacionista, em troca de outras atividades que não venham impactar o 

incremento florestal (RUDEL, 1998; FARINACI, 2012). De fato, parte das terras 

abandonadas ou que passam a tomar nova vocação na propriedade rural sustentável, 

via PSA-Hídrico ou TTF, convertem-se em florestas por meio de regeneração 

espontânea, plantio direto ou adensamento de remanescentes, sendo que em algum 

momento o aumento da cobertura florestal supera as perdas por desflorestamento, 

caracterizando-se, portanto, o ponto crítico em que se verifica a Teoria da Transição 

Florestal (TTF) - (Figura 22). Nessa toada, é possível que A TTF, portanto, possa subsidiar 

a implementação de novas legislações de proteção e recuperação de florestas 

empregadas no contexto da restauração dos processos ecossistêmicos para produção 

de água, prestados dentro do bioma Mata Atlântica (RUDEL,1998; DURIGAN et.al., 2001; 

KAGEYAMA, 2003; BARBOSA, 2003; FARINACI, p. 2, 2012). 

 
Figura 22 – Gráfico ilustrativo da curva da Teoria da Transição florestal (TTF) (RUDEL et al., 2005), onde 

T1 é o ponto de inflexão da curva, a partir do qual o ganho em florestas secundárias excede as perdas 

de florestas primárias. Nesta figura, a razão entre a recuperação e a perda de cobertura florestal a partir 

de T1 é de 2:1 (RUDEL et al., 2005; FARINACI, p.2, 2012).  
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Já em relação as demais políticas públicas que objetivem a restauração dos 

processos ecossistêmicos ou hidrológicos, como ocorre com as políticas que envolvem 

Mudanças Climáticas e Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) em execução no 

Estado de São Paulo, devem se considerar a Lei Federal nº 11.418, de 22 de dezembro 

de 2006 (Lei da Mata Atlântica como o norte das restaurações ambientais, objetivando-

se a recuperação de sua área original em razão de que a proteção dessa vegetação nativa 

tem por objetivo geral, garantido pela norma, o próprio desenvolvimento sustentável 

da sociedade (DEAN, 1996; VICTOR et al., 2005; SOARES, 2005; LIMA, 2012; NOBRE, 

2014, SFB, 2014; INPE, 2015; SOSMA, 2015). Neste aspecto, as matas ciliares e sua 

vegetação ripária (LIMA, 2012), adjacente a flora vegetal circundante (CATHARINO, 

1989), são as que têm recebido maior atenção dos pesquisadores em razão da sua 

importância ecossistêmica e ecológica.  

 

Nota-se que estas são indispensáveis à manutenção da saúde ambiental, bem 

como da qualidade e disponibilidade de recursos hídricos, regulando o regime hídrico e 

a proteção dos cursos d´água e das zonas úmidas, possibilitando a conservação da 

biodiversidade, em razão de desempenharem importante papel na formação de 

corredores ecológicos e conservação de refúgios e locais de nidificação da fauna 

(DURIGAN e NOGUEIRA, 1990; BARBOSA, 1999; DURIGAN et al., 2001; TUNDISI, 2009; 

LIMA, 2012).  No atual cenário de escassez de recursos hídricos no Estado de São Paulo 

(2014-2015) trata-se de novo momento ou uma nova oportunidade relevante de se 

repensar a forma de ampliar e implementar programas dessa natureza, de forma a 

contribuir na implementação de ações de mitigação e adaptação às mudanças 

climáticas, em especial na preservação e conservação de recursos hídricos, com 

instituição do Comitê de Crise Hídrica, pelo Decreto nº 61.111, de 03 de fevereiro de 

20015.   

 

De fato, no que tange ao abastecimento de água, o Relatório de Situação dos 

Recursos Hídricos de 2010 demonstrava franca ocorrência de dificuldades na obtenção 

de água em quantidade e qualidade para captação e destinação, após tratamento, ao 

abastecimento público. Se buscarmos compatibilizar esses eventos de estiagem com o 

crescimento demográfico em determinadas regiões metropolitanas do Estado de São 

Paulo (RSRHi, 2010), como no caso da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte, a tarefa torna-se ainda mais desafiadora. Pressões exercidas pelo adensamento 

demográfico provocaram a necessidade de maiores investimentos na captação de água, 

que invariavelmente ocorre cada vez com maior distância dos pontos de demanda, 

implicando em obras dispendiosas, como a transposição de água entre bacias 

hidrográfica, como a noticiada transposição do Rio Paraíba do Sul, o que em si contraria 

os princípios do desenvolvimento sustentável (ONU, 1992; RSRHi, 2010; SEADE, 2013; 

IBGE, 2013).  
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Na fase terrestre do ciclo hidrológico, o papel da floresta em pé como reguladora 

do regime hídrico permite conceituar que os serviços ambientais prestados na produção 

e conservação de água trazem à tona a necessidade de se valorar as áreas verdes de 

interesse hidrológico e seus processos ecossistêmicos, notadamente em busca de 

critérios de eleição que quais áreas são realmente prioritárias à conservação (COSTANZA 

et al., 1997a; DAILY, 1997; BURKHARD et al., 2012).  

 

Tundisi (2009, p. 116) aponta ainda, citando McAliister et al. (1997) e Barbosa 

(1994), que: “As causas das pressões sobre a biodiversidade dos ecossistemas aquáticos 

estão relacionadas com a superexploração da pesca, a construção de represas, os 

impactos de substâncias tóxicas, a poluição da água em geral e a invasão de espécies 

exóticas, além da superexplotação da água para uso agrícola, urbano e industrial (Mc. 

Aliister et al, 1997; Barbosa, 1994)”. Entretanto, poucos legisladores se recordam que 

para lidar com essas externalidades a natureza evoluiu por alguns milênios para prestar 

gratuitamente os serviços ambientais de que tanto necessitamos ao desenvolvimento 

sustentável, para continuar vivendo em sociedade e tendo acesso de forma sustentável 

aos recursos ambientais (RODRIGUES, 1999; NOBRE, 2012; LIMA, 2012).   

 

Tradicionalmente, o Direito classifica como bens públicos ou privados da seguinte 

forma: os bens públicos consistem naqueles de propriedade das pessoas jurídicas de 

direito público interno, como a União, os Estados e os Municípios, ao passo que os bens 

privados pertenciam somente às pessoas jurídicas de direito privado ou às pessoas 

físicas (SILVA, 1998; ANTUNES, 2002; FIORILLO, 2009). 

 

Entretanto, por decorrência do processo industrial e civilizatório que possuem 

características relevantes de ocupação desordenada do território e uso intensivo de 

recursos naturais, culminou-se no atual cenário de acentuada antropização do meio 

ambiente natural, e consequentemente, um cenário de perda de acesso ou plena 

escassez de recursos hídricos. A cultura da abundância que industrialização induziu 

acerca do uso das matérias-primas, de onde frutificou a ideia de que o desenvolvimento 

econômico em si era a resposta para todas nossas vicissitudes, inclusive nas perdas ou 

passivos ambientais, caiu por terra ao observa os primeiros limite impostos pela 

natureza àquilo que observou da então formação da denominada sociedade de massa 

ou, modernamente conhecida por sociedade de consumo do século XXI (MILARÉ, 2007; 

FIORILLO, 2009; LIMA, 2012; RODRIGUES, 2012). 

 

Nesse novo contexto escassez frente de uso irrestrito de recursos naturais, a 

atividade antrópica acarretou impactos profundos no meio ambiente e na manutenção 

dos serviços ecossistêmicos. Por decorrência, atualmente a população possuir pouco 

acesso sobre alguns bens básicos ou de recursos naturais, destacando-se que a água 
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como o maior limitador ao desenvolvimento econômico sustentável (MILARÉ, 2007; 

FIORILLO, 2009; TUNDISI, 2009; DOWBOR, 2012; LIMA, 2012; RODRIGUES, 2012).  Assim, 

sobrevieram as primeiras políticas públicas próprias que tratavam o tema água e floreta 

de forma interdisciplinar, buscando-se salvaguardar esses recursos naturais, dando-lhe 

inclusive tratamento especial, onde a água passa a ser um bem público e de natureza 

difusa, destinada por lei ao uso comum do povo, podendo ser desfrutada por toda e 

qualquer pessoa dentro dos limites normativos (MILARÉ, 2007; FIORILLO, 2009; 

TUNDISI, 2009; DOWBOR, 2012; LIMA, 2012; RODRIGUES, 2012). 

 

Nessa toada, a natureza difusa que cerca a água tem respaldo no surgimento da 

Teoria dos Interesses Transindividuais (TIT), proposta por Grinover (1978), acerca da 

preocupação com a "questão social" decorrente do surgimento da "sociedade de 

massa", sobre a qual a maioria das relações econômicas e políticas começam a 

demonstrar o desaparecimento da individualidade do ser humano (direitos humanos 

individuais e coletivos), diante da padronização dos comportamentos e das regras 

correspondentes para uma esfera de direitos transpessoais, ou seja, direitos que se 

abarcam acima da individualidade ou de uma dada coletividade, pois tratam de 

questões de natureza fundamental a vida humana, com características de 

indivisibilidade e cujos titulares desse direito são indeterminados.  Aqui o direito 

ambiental, ou o direito à água, passa a ser um direito difuso pois seu titular é 

humanidade como um todo (direitos transindividuais) (ANDRÉ, 2011, MILARÉ, 2012).  

 

Neste passo, passam os direitos ou interesses transindividuais, “lato sensu”, a 

serem dessa forma denominados em razão de “pertencerem a grupos, classes ou 

categorias mais ou menos extensas de pessoas, por vezes indetermináveis (como a 

coletividade), e por não serem passíveis de apropriação e disposição individuais” 

(ANDRADE, p. 18, 2011).  Transportando o conceito à esfera do direito ambiental, acerca 

do preceito do Art. 225, da Constituição da República Federativa do Brasil20, onde todos 

                                                 
20 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas;   
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;   
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade;   
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possuímos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e que deve ser 

preservado para as presentes e futuras gerações, traz em si um exemplo categórico de 

direito difuso, pois dentro do conceito de direito transgeracional (presentes e futuras 

gerações) existem titulares desse direito que nem ao mundo vieram ainda (GRINOVER, 

1978; MILARÉ, 2012). Desse modo, não se trata de um direito coletivo daqueles que se 

encontram presente na época de sua fruição, mas de um direito transindividual que se 

caracteriza por “um direito que assiste a cada brasileiro, segundo convenções e 

declarações internacionais” (ANDRADE, p. 20, 2011).   

 

Interessante notar que em meados de 1981, conforme previsto pelo Artigo 3º, 

incisos IV e V, da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, com nova redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989), foram traçadas as 

premissas acerca da defesa ambiental dos recursos naturais. Nascia assim o princípio do 

poluidor-pagador (IV), e uma definição mais abrangente ao conceito recursos naturais, 

ao passo que tratava as águas interiores, quer sejam superficiais e subterrâneas, os 

estuários, o mar territorial, o solo e os elementos da biosfera a fauna e a flora, como 

recursos ambientais (V), ou seja, uma forma embrionária do conceito bens ambientais, 

passíveis de incentivos ambientais e econômicos trazidos por novas políticas públicas 

especialmente desenvolvidas para conservação dos serviços ecossistêmicos (MILARÉ, 

2007; FIORILLO, 2009; LIMA, 2012; RODRIGUES, 2012). 

 

Deste ponto em diante, o acesso aos recursos ambientais, ou atualmente 

denominados bens ambientais, entram atualmente na mesma lógica da lei da oferta e 

demanda, motivo pelo qual sua proteção trouxe em si a questão da valoração do bens 

ambientais e dos serviços ecossistêmicos em si, ora no contexto das Políticas de PSA-

                                                 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;   
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 
físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 
danos causados. 
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a 
Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições 
que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.   
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, 
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o 
que não poderão ser instaladas. 
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Hídrico, onde a água passou a incorporar a natureza jurídica de bem ambiental, sendo 

aquele que tem por característica intrínseca mais relevante a de ser essencial à sadia 

qualidade de vida (MILARÉ, 2007; FIORILLO, 2009; LIMA, 2012; RODRIGUES, 2012). 

 

Importante aqui salientar o conceito de norma jurídica definido nas palavras de 

Reale (2009) onde: “o que efetivamente caracteriza uma norma jurídica, de qualquer 

espécie, é o fato de ser uma estrutura proposicional enunciativa de uma forma de 

organização ou de conduta, que deve ser seguida de maneira objetiva e obrigatória”. 

Assim, na geração das primeiras políticas que tratavam sobre o PSA-Hídrico há uma nova 

abordagem sobre a definição jurídica da água com bem ambiental, advinda do que se 

conceituava na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938, de 31 de 

agosto de 198121), como recursos naturais ou recursos ambientais (FIORILLO, 2009; 

MILARÉ, 2010; MACHADO, 2012). 

                                                 
21 LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 
fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 
Art. 1º - Esta lei, com fundamento nos incisos VI e VII do art. 23 e no art. 235 da Constituição, estabelece 
a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o 
Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e institui o Cadastro de Defesa Ambiental. (Redação dada 
pela Lei nº 8.028, de 1990) 
DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 
Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-
econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos 
os seguintes princípios: 
I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um 
patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; 
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 
III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 
V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; 
VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos 
recursos ambientais; 
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 
VIII - recuperação de áreas degradadas; (Regulamento) 
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 
X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando 
capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. 
Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas; 
II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente; 
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 
indiretamente: 
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.938-1981?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art225
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8028.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8028.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D97632.htm
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Nessa “mudança de paradigma” coube então a lógica do desenvolvimento 

econômico ser revertida à conservação ambiental econômica, que modernamente deu 

a estrutura do que conhecemos por desenvolvimento sustentável. Objetiva-se assim, a 

redução dos custos produtivos e a máxima eficiência no uso de recursos naturais em 

seus processos agrícolas e industriais, sem se olvidar da compensação a ser prestada em 

vista da melhoria das condições ambientais ou da restauração natural dos processos 

ecológicos por alguns indivíduos detentores de áreas prioritárias à conservação, de 

modo a garantir a fruição dos serviços ecossistêmicos por toda coletividade, como 

ocorreu no contexto das políticas de PSA-Hídrico. (FIORILLO, 2009; LIMA, 2012; 

TRUCOST, 2013; COSTANZA, 2012). Justamente para enfrentar essas considerações 

implícitas no uso e conservação da água, as políticas de PSA-Hídrico reconhecem 

nos serviços ecossistêmicos a possibilidade de gerar ganhos econômicos e 

socioambientais, além de criarem a massa crítica necessária para que estes serviços 

ambientais sejam preservados ao longo do tempo e tragam novos aderentes às políticas 

conservacionistas (FIORILLO, 2009; LIMA, 2012; TRUCOST, 2013; COSTANZA, 2012). 

 

                                                 
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou 
indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; 
V - recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar 
territorial, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera. 
V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar 
territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.  (Redação dada pela Lei nº 
7.804, de 1989) 
DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 
Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio 
ambiente e do equilíbrio ecológico; 
II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, 
atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; 
III - ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e 
manejo de recursos ambientais; 
IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de 
recursos ambientais; 
V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e informações 
ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade 
ambiental e do equilíbrio ecológico; 
VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e 
disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida; 
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos 
causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 
Art 5º - As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão formuladas em normas e planos, 
destinados a orientar a ação dos Governos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 
dos Municípios no que se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e manutenção do 
equilíbrio ecológico, observados os princípios estabelecidos no art. 2º desta Lei. 
Parágrafo único - As atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em consonância com 
as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente. 
 

http://www.p22on.com.br/2015/10/02/dicionario-curiosidades-leituras-afins/#Serviços Ecossistêmicos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7804.htm#art1ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7804.htm#art1ii
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Portanto, se houver uma mudança na forma como valoramos os custos ambientais 

e produtivos, substituindo-se as práticas ostensivas de obras dispendiosas e uso 

indiscriminado e intensivo do solo para produção agropastoril, superando-se ainda a 

falta de interesse político na substituição dessa forma de gestão por obras de 

saneamento, sem se sopesar a necessidade de se requalificar ambientalmente as bacias 

hidrográficas, de modo a regular e incentivar economicamente a preservação, fruição e 

produção dos serviços ambientais, temos que como o Bioma Mata Atlântica, 

devidamente restaurado podem ser os mesmos que venham nos ajudar a lidar com a 

crise hídrica que enfrentamos no Estado de São Paulo (2014-2015) e garantir, portanto, 

melhores índices saúde ambiental e conservação da qualidade e disponibilidade de água 

aos habitantes paulistas (MILARÉ, 2007; FIORILLO, 2009; TUNDISI, 2009; LIMA, 2012; 

RODRIGUES, 2012). 

 

Logo, se houver uma mudança na forma como valorarmos os custos ambientais e 

produtivos, e substituirmos as práticas ostensivas de obras dispendiosas, uso 

indiscriminado do solo para produção agropastoril, superando-se ainda a falta de 

interesse político na substituição dessa forma de gestão hídrica obsoleta promovida por 

obras de saneamento sem sopesar a necessidade de se recuperar ambiental das bacias 

hidrográficas, de modo a regular e incentivar economicamente a preservação, fruição e 

produção dos serviços ambientais, temos que estes bens ambientais devidamente 

restaurados, como no caso do Bioma Mata Atlântica e preservação da floresta para 

efeitos de produção e conservação de recursos hídricos, possam ser os mesmos que 

venham nos ajudar a lidar com a crise hídrica que enfrentamos no Estado de São Paulo 

(2014-2015) e garantir, portanto, melhores índices saúde ambiental, além da 

conservação da qualidade e disponibilidade de água aos habitantes paulistas (MILARÉ, 

2007; FIORILLO, 2009; TUNDISI, 2009; LIMA, 2012; RODRIGUES, 2012). 

 

Em relação à água, enquanto bem ambiental escasso e de acesso ainda difícil, 

necessitam ser traçadas políticas públicas inovadoras que venham a tomar parte dos 

mecanismos de decisão do uso da terra, de forma a desempenharmos nossas atividades 

econômicas como o menor custo ambiental possível à sociedade e ao meio ambiente, 

onde se fundamento o conceito real do desenvolvimento sustentável (DURIGAN et al., 

2001; TUNDISI, 2009; LIMA, 2012).  

 

Nesse novo enfoque, a cultura do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) traz 

para a gestão dos recursos hídricos uma forma de aliar boas práticas rurais em relação 

à destinação do uso da terra, conservação do solo e restauração florestal para produção 

de água, contando ainda com ações específicas e interdisciplinares de saneamento 

básico da propriedade rural e educação ambiental comunitária (ANA, 2009).  
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Neste campo, os protocolos previstos determinam que estes serviços ambientais 

podem ser gerados de uma determinada forma de utilização ou proteção dos solos e 

das águas (práticas de conservação do solo), aliadas as atividades de reflorestamento 

para recuperação das matas ciliares e proteção dos cursos d´água e “produção de água” 

em meio rural, com emprego de outras práticas relativas especificamente à saúde 

ambiental, como o saneamento rural local com emprego de biodigestores em troca das 

obsoletas fossas negras (VEIGA NETO, 2008; JARDIM, 2010; LIMA 2012).  

 

De fato, a perenidade na manutenção dos serviços ecossistêmicos prestados pela 

floresta em pé é essencial à sobrevivência da sociedade e de todas as espécies da fauna 

e flora que dela depende. Além dos serviços de regulação do regime hídrico na vazão 

dos cursos d´água, a floresta presta ao ciclo hidrológico superficial e subterrâneo 

serviços essências ao seu equilíbrio e resiliência, garantindo inclusive aos meios 

produtivos rurais os insumos que lhe são primordiais, água e solo, os quais dependem 

intrinsecamente da conservação e recuperação ambiental das áreas verdes de interesse 

hidrológico, e não o contrário (SOARES, 2005). 

 

Assim sendo, a implementação de boas práticas de conservação de solo e água na 

propriedade rural, visando minimizar os impactos das ações antrópicas sobre o 

ambiente constituem-se no ponto focal das Políticas de Pagamentos por Serviços 

Ambientais em Recursos Hídricos, notadamente, na preservação das áreas verdes de 

interesse hidrológico, definida pelo Grupo de Trabalho previsto na Resolução SSRH nº 

9, de 28 de junho de 2013, decorrente do Processo Administrativo SSRH nº 614/2012, 

nas folhas 1035 a 1039 dos autos, como: “as áreas rurais ou urbanas, formadas por 

elementos hidrogeológicos constitutivos da paisagem, como a geomorfologia, 

pedologia, geologia, declividade, zonas ripárias e áreas de saturação hídrica e úmidas, 

encontradas principalmente ao longo das margens dos cursos d’água e nas cabeceiras 

contributivas da rede de drenagem, que desempenham função hidrológica por 

processos de escoamento, infiltração, afloramento (recarga) ou armazenagem de 

recursos hídricos, contribuindo com a gestão e o manejo integrado da microbacia e suas 

áreas hidrologicamente sensíveis” (SOARES, 2005). 

 

Por isso, a abordagem da restauração ambiental de serviços prestados pela 

floresta em pé em benefício local do usuário da política (produtor rural), bem como em 

prol da sociedade, traduz que essas políticas buscam induzir uma mudança de 

paradigma no manejo da propriedade rural pensando-se no aporte de recursos naturais, 

ao confronto da necessidade de expansão da fronteira agrícola por áreas produtivas. 

Logo, em contraponto à necessidade de destinação do uso da terra voltado para 

conservação ambiental, objetiva-se o aproveitamento dos processos hidrológicos para 
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contribuir na tomada de decisão rumo ao manejo sustentável e uso econômico viável 

da propriedade rural (SOARES, 2005). 

 

No campo das mudanças climáticas e em relação aos tipos de serviços ambientais, 

os efeitos que são perceptíveis com maior incidência afetam diretamente os serviços de 

provisão ou produção de recursos naturais. Desta feita, a atividade antrópica e os efeitos 

das mudanças climáticas afetaram diretamente a manutenção dos serviços ambientais 

de suporte ao meio biótico, tais como a produção de oxigênio atmosférico, formação e 

retenção de solo e sua ciclagem de nutrientes, ciclo hidrológico e regime hídrico dos 

cursos d´água, entre outros, os quais são necessários para a produção dos serviços 

ambientais necessários ao desenvolvimento sustentável (ANDRADE, 2009; ROMERO, 

2009).  

 

3.1. MUDANÇAS CLIMÁTICAS, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, SAÚDE AMBINETAL 

E A RELAÇÃO DIRETA QUE POSSUEM COM A FLORESTA EM PÉ 

 

Embora a degradação dos recursos naturais tenha se intensificado devido ao 

aperfeiçoamento dos modos de produção rural e pela expansão das cidades e estradas 

no interior de São Paulo, registra-se que a má utilização destes ou mesmo a passividade 

do poder público em à relação degradação ambiental, somente modificou e tomou 

corpo após a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(ECO – 92), com a assinatura da Agenda 21 Global. Historicamente, o desenvolvimento 

sustentável passou a ser tratado como um novo paradigma para o desenvolvimento 

econômico (KUHN, 1962), constituindo-se na grande meta global a ser alcançada pela 

atual sociedade (BOSSEL, 1999). O conceito foi melhor dimensionado em 1987 com o 

advento do Relatório Brundtland (ONU, 1987). Porém, somente após 1992 o tema 

ganhou consensualmente ampla divulgação, passando a permear as agendas 

governamentais e empresariais. O primeiro grande movimento social para inserção do 

desenvolvimento sustentável veio durante a elaboração da chamada Agenda 21, 

prevendo-se a formação de um planejamento global e local, com ações mais concretas 

e internacionalmente aceitas e avalizadas pelos países membros (ONU, 1992). 

 

Definida como um instrumento de planejamento para construção de sociedades 

sustentáveis, a Agenda 21 Global consiste até hoje em um protocolo a ser seguido pela 

governança ambiental, pública ou privada. Nela são conciliados métodos de proteção 

ao meio ambiente, sua conservação e regeneração, bem como a busca de maior justiça 

e equidade social, com eficiência econômica. Desdobrada na Agenda 21 Nacional e a 

Agenda 21 Local, em suma, tratam dos mesmos instrumentos de planejamento para o 

desenvolvimento sustentável do país, cidades e instituições públicas ou privadas, 

prevendo-se a constituição de um Fórum Local (BRASÍLIA, 2004; NOVAES, 2000). A 
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Agenda 21 Local caracteriza-se pela definição de meios de implantação de suas diretivas, 

responsabilidades governamentais e de demais setores sociais na sua implementação, 

acompanhamento e revisão de suas proposições (SÃO PAULO – AGENDA 21 - PMSP, 

1996, p. 135). 

 

No tocante aos recursos hídricos, a Agenda 21 brasileira dedicou seu capítulo 18 à 

“Proteção da Qualidade e do Abastecimento dos Recursos Hídricos: Aplicação de 

Critérios Integrados no Desenvolvimento, Manejo e Uso dos Recursos Hídricos” 

(BRASÍLIA, 2004). Conforme disciplinado na Constituição Federal (BRASIL, 1988), 

compete à União legislar privativamente sobre águas (art. 22, IV), porém garante sua 

dominialidade e entre os Estados-membros e a União (art. 26, I e art. 20, I, III, IV,VI, VII, 

VIII). Portanto, cada ente deverá exercer sobre seus respectivos bens o seu poder de 

polícia administrativa e gestão. Adverte-se que a competência da União para "legislar 

privativamente sobre águas" não se confunde com legislar sobre a “gestão dos recursos 

hídricos” estaduais, que é atribuição do ente federativo detentor do bem, ou exceções 

sobre rios interestaduais. Por conseguinte, a União somente deve legislar sobre a 

administração das águas de seu domínio (rios fronteiriços ou que atravessam mais de 

um Estado-membro), restando os demais ao interesse e competência exclusiva dos 

Estados-membros, nos termos consignados na Carta Magna. Assim, verifica-se que há 

um limite constitucional imposto no tocante ao poder de legislar sobre águas e 

administrar os respectivos recursos hídricos (BRASIL, 1988). 

 

Conforme leciona Benjamim, (1999) a história da legislação ambiental no Brasil 

pode ser dividida em três fases, ou momentos distintos: uma fase da exploração 

desregrada, a fase fragmentária e a fase holística. Neste mesmo passo seguiu-se a 

evolução da proteção legal dos recursos hídricos no Estado de São Paulo. O Estado de 

São Paulo, em 1991, foi o primeiro a possuir uma política de recursos hídricos que 

estabeleceu normas de orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH), bem 

como um Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH) para 

gestão ambiental da água.  

 

Assim, dar aplicabilidade a Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos 

(Brasil: Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997; São Paulo: Lei nº 7.663, de 30 de 

dezembro de 1991), com enfoque no desenvolvimento sustentável, passa 

necessariamente pela integração destas às demais políticas públicas que promovem a 

recuperação ambiental dos corpos d´água e da sua cobertura natural de vegetação. 

Registre-se que nas fases cronológicas que marcam o histórico legal da proteção aos 

recursos hídricos e sua gestão nas esferas nacional e estadual, foi precursora a política 

paulista (ALMEIDA, 2010; FARIAS, 2009).  
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Neste passo, na cidade de São Paulo e Região Metropolitana, a Agenda 21 Local, 

no que tange a estrutura administrativa do Estado, prescreve em suas bases de ação ao 

planejamento urbano dizendo que: “Diante dos problemas expostos, é urgente que o 

Poder Público em parceria com a iniciativa privada e com a participação efetiva da 

população, elabore e execute ações no sentido de melhorar a qualidade de vida urbana 

no que se refere a transporte, educação, cultura, moradia e demais serviços públicos. 

Assim como, é fundamental, no atual contexto, buscar aumentar a eficiência econômica 

da cidade, de forma a ampliar os benefícios sociais e reduzir os custos operacionais e de 

investimentos dos setores públicos e privados” (SÃO PAULO –AGENDA 21 - PMSP, 1996, 

p. 135). 

 

Prevê ainda, quanto ao acesso à informação de qualidade, o “4. Estabelecimento 

de mecanismos dinâmicos e práticos para a transferência de informações produzidas 

pelos vários setores do Poder Público para os organismos descentralizados de 

planejamento e consequentemente para a população, e vice-versa”, tratando da 

importância do “5. Desenvolvimento de um elenco de indicadores de qualidade de vida 

que permita o monitoramento, a avaliação e o contínuo aperfeiçoamento do próprio 

Sistema de Planejamento e da Política de Desenvolvimento Urbano e seus 

instrumentos” (SÃO PAULO – AGENDA 21 - PMSP, 1996, p. 135). 

 

Em 2012, a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, trouxe nova luz sobre as 

disposições legais de proteção à vegetação nativa, revogando-se Lei nº 4.771 de 1965 e 

atualizando-se o conteúdo normativo das Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, 

de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006, e dando novo 

regramento a proteção da cobertura florestal protetora dos recursos hídricos.  

 

De fato, veio para estabelecer normas gerais sobre a proteção da vegetação, Áreas 

de Preservação Permanente e de Reserva Legal, regulando-se a exploração florestal, o 

suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o 

controle e prevenção dos incêndios florestais. Previu ainda os instrumentos econômicos 

e financeiros para o alcance de seus objetivos, tendo por objeto o desenvolvimento 

sustentável e o estabelecimento de princípios jurídicos de meio ambiente, conforme Lei 

nº 12.727, de 2012.22 

                                                 
22 A afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas florestas e demais 
formas de vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade 
do sistema climático, para o bem estar das gerações presentes e futuras; a reafirmação da importância 
da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação 
nativa na sustentabilidade, no crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da população 
brasileira e na presença do País nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia; a ação 
governamental de proteção e uso sustentável de florestas, consagrando o compromisso do País com a 
compatibilização e harmonização entre o uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo e da 
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Assim, começa a se consolidar na administração pública nacional e estadual um 

sistema de gestão sobre recursos hídricos e recuperação de biomas, que pressupõe 

desde seu início uma gestão compartilhada e participação paritária, descentralizada e 

democrática, mas que ainda pende de integração efetiva entre as políticas para sua 

expansão e consolidação de resultados expressivos na recuperação de biomas e seus 

recursos naturais.  

 

Embora as políticas possuam legitimidade nos seus sistemas decisórios e 

orientadores da gestão sobre recursos naturais, em contraponto aos sistemas 

administrativos centralizados e hierárquicos, invariavelmente, acarretam na 

sobreposição de decisões incoerentes e conflitantes (DOWBOR et al., 2005).  

 

Entretanto, o modelo de gestão de recursos hídricos e conservação florestal 

adotados no Estado de São Paulo constituem-se em políticas promissoras, em termos 

de modernização e democratização da administração pública. A gestão de bacias 

hidrográficas no contexto do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos (SIGRH) 

encontrou destaque na agenda pública, em razão dos efeitos da degradação ambiental 

sobre a disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos e para garantir seus usos 

múltiplos. 

 

A inovação trazida pelo sistema mudou o paradigma sobre as práticas 

profundamente arraigadas no planejamento burocrático e de alcance discutível, dando-

se espaço ao surgimento de uma nova perspectiva de se construir uma política pública 

de forma participativa e legitimada pelos diversos interessados no seio do poder público 

e da sociedade civil. Tanto é verdade, que após 25 anos da Política Estadual de Recursos 

Hídricos operacionalizada, o sistema completou a instalação dos 21 Comitês de Bacias 

Hidrográficas, que atendem as 22 Unidades Geográficas de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos do Estado de São Paulo (UGRHI´s – Mapa 9), contando atualmente com 05 

Fundações Agência de Bacia instaladas em seu território (SSRH/CRHi, 2011).23 

                                                 
vegetação; a responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em colaboração 
com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de 
suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais; o fomento à pesquisa científica e 
tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo e da água, a recuperação e a 
preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa; a criação e mobilização de incentivos 
econômicos para fomentar a preservação e a recuperação da vegetação nativa e para promover o 
desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. 
23CBH´s: ALPA - Alto Paranapanema; AP - Aguapeí e Peixe; AT - Alto Tietê; BPG - Baixo Pardo/Grande; BS 
- Baixada Santista; BT - Baixo Tietê; LN - Litoral Norte; MOGI - Mogi Guaçú; MP - Médio Paranapanema; 
PARDO - Pardo; PCJ – Piracicaba, Capivari e Jundiaí; PP - Pontal do Paranapanema; PS - Paraíba do Sul; 
RB - Ribeira de Iguape e Litoral Sul; SJD - São José dos Dourados; SM - Serra da Mantiqueira; SMG - 

http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=APRESENTACAO&COLEGIADO=CRH/CBH-ALPA&lwgactw=629435
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=APRESENTACAO&COLEGIADO=CRH/CBH-AP&lwgactw=379000
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=APRESENTACAO&COLEGIADO=CRH/CBH-AT&lwgactw=128565
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=APRESENTACAO&COLEGIADO=CRH/CBH-BPG&lwgactw=749887
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=APRESENTACAO&COLEGIADO=CRH/CBH-BS&lwgactw=527694
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=APRESENTACAO&COLEGIADO=CRH/CBH-BS&lwgactw=527694
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=APRESENTACAO&COLEGIADO=CRH/CBH-BT&lwgactw=305501
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=APRESENTACAO&COLEGIADO=CRH/CBH-LN&lwgactw=955065
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=APRESENTACAO&COLEGIADO=CRH/CBH-MOGI&lwgactw=676388
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=APRESENTACAO&COLEGIADO=CRH/CBH-MP&lwgactw=397711
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=APRESENTACAO&COLEGIADO=CRH/CBH-PARDO&lwgactw=119034
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=APRESENTACAO&COLEGIADO=CRH/CBH-PCJ&lwgactw=348712
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=APRESENTACAO&COLEGIADO=CRH/CBH-PP&lwgactw=998276
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=APRESENTACAO&COLEGIADO=CRH/CBH-PS&lwgactw=719599
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=APRESENTACAO&COLEGIADO=CRH/CBH-RB&lwgactw=582132
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=APRESENTACAO&COLEGIADO=CRH/CBH-SJD&lwgactw=359939
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=APRESENTACAO&COLEGIADO=CRH/CBH-SM&lwgactw=109504
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=APRESENTACAO&COLEGIADO=CRH/CBH-SMG&lwgactw=702584
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Suas atribuições caracterizam-se em três categorias: a primeira relacionada à 

constituição de mecanismos de gestão para seu funcionamento; a segunda, relativa aos 

planos e programas, promoção de estudos e debates, previstos na política estadual e 

nacional de recursos hídricos; e, a terceira, quanto aos recursos financeiros para a 

execução de ações, programas anuais e plurianuais de aplicação de recursos financeiros, 

para projetos, planos, serviços e obras de interesse público. Dowbor et al. (2005, p. 82) 

descreve que “a lógica do colegiado permite que os atores envolvidos atuem, em 

princípio, tendo um referencial sobre seu rol, responsabilidades e atribuições no intuito 

de neutralizar práticas predatórias orientadas por interesses econômicos ou permeável 

no relacionamento entre diferentes atores envolvidos - governamentais, empresariais e 

usuários. (...) O maior problema com qual se têm defrontado muitos comitês é o fato de 

os diversos atores envolvidos na dinâmica territorial terem visões do processo e dos 

objetivos que, por serem divergentes, dificultam a busca de soluções que aparecem 

mais equitativas.” Objetiva-se, contudo, a mudança desse paradigma para se efetivar a 

gestão tripartite, de forma descentralizada, integrada, colegiada e participativa.” 

 

Para a transição nessa nova forma de gestão dos recursos hídricos, dando-se 

abertura à dinâmica do colegiado, há que se facilitar a transparência e a permeabilidade 

nas relações entre a comunidade, instituições públicas e privadas, em especial as ações 

de recuperação ambiental de áreas verdes propostas pelo poder público ou mesmo pelo 

terceiro setor, para se garantir a efetividade da proteção desses recursos naturais e a 

eficiência das políticas setoriais. 

 

A participação da sociedade civil organizada, nesse sentido, busca apresentar 

importantes contribuições ao estabelecimento de condições cooperativas, objetivando 

a abertura de espaço na gestão dos recursos hídricos e da biodiversidade, motivando-se 

colocar o texto desta minuta sob análise popular, por audiência pública. 

 

Conforme Dowbor et al. (2005, p. 84 e 88), “a melhora no acesso à informação e 

a participação social têm promovido mudanças de atitude que favorecem o 

desenvolvimento de uma consciência ambiental coletiva, um importante passo na 

direção da consolidação da cidadania. Existe o desafio de superar a excessiva setorização 

das políticas públicas e garantir a integração setorial. (...) Assim, é preciso pensar sobre 

a questão da sustentabilidade para solidificar políticas socioambientais que se articulem 

com as outras esferas governamentais e possibilitem a transversalidade, reforçando a 

necessidade de formular políticas ambientais pautadas pela dimensão dos problemas 

                                                 
Sapucaí-Mirim/Grande; SMT - Sorocaba e Médio Tietê; TB - Tietê-Batalha; TG - Turvo Grande; e, TJ - 
Tietê-Jacaré. 
 

http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=APRESENTACAO&COLEGIADO=CRH/CBH-SMG&lwgactw=702584
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=APRESENTACAO&COLEGIADO=CRH/CBH-SMT&lwgactw=423907
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=APRESENTACAO&COLEGIADO=CRH/CBH-TB&lwgactw=173472
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=APRESENTACAO&COLEGIADO=CRH/CBH-TG&lwgactw=794794
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=APRESENTACAO&COLEGIADO=CRH/CBH-TJ&lwgactw=487875
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=APRESENTACAO&COLEGIADO=CRH/CBH-TJ&lwgactw=487875
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no âmbito metropolitano, intensificando a contribuição que área ambiental tem na 

articulação com políticas de emprego, renda e desenvolvimento econômico e, 

principalmente, reforçando a importância de uma gestão compartilhada com ênfase na 

cor-responsabilização na gestão do espaço público e na qualidade de vida urbana”. Tais 

inovações que preservam os usos múltiplos da água para as atuais e futuras gerações 

levam-nos à análise dos modos de interação entre os segmentos sociais interessados e 

a real oferta hídrica disponível. De fato, obrigam assim à rediscussão das relações de 

poder envolvidas na consecução de novas políticas descentralizadoras, devolvendo-se à 

sociedade seu papel na manutenção no equilíbrio ecológico e uso racional de recursos 

naturais, numa ótica conservacionista-devolutiva.  

 

Dowbor et al. (2005, p. 89) afirmam que “É consenso que os problemas relativos 

à gestão da água espelham algumas das questões mais amplas e complexas de cada 

sociedade, não tendo origem apenas nas definições hidrológicas, ecológicas ou da 

engenharia. Espelham os conflitos de interesses, os jogos e a dinâmica de forças políticas 

e econômicas, bem como a legitimidade dos governos e das instituições diante das 

populações por elas governadas. Estão em jogo, na gestão da água, as questões mais 

candentes relativas ao poder econômico, ao acesso a recursos naturais, à centralização 

e à delegação do poder político, à capacidade de mobilização dos diferentes setores 

sociais na defesa de seus interesses e na manutenção dos processos abrangentes e 

inclusivos de democracia.”  

 

De outro lado, as ações governamentais, dissociadas dos esforços de controle 

ambiental com participação dos atores envolvidos, geralmente buscando enveredar 

normas de cunho protetivo-repressivas, não serviram a contento para consolidar a 

política de meio ambiente e recursos hídricos, e tampouco atraíram os proprietários 

para participarem do desenvolvimento sustentável.  

 

Assim, há que se repensar esse modelo para trazer os usuários de recursos hídricos 

e detentores de terras numa nova concepção de participar de sua conservação. A 

mudança de paradigma aqui se restringe a dar espaço e condições de igualdade à 

sociedade, para que venha tomar parte em políticas sustentáveis, objetivando-se, 

mudar aquilo que mencionam Dowbor et al. (2005, p. 91), sobre as políticas repressivas: 

“Essa ação gerava programas que mesclavam conceitos de organização do território e 

de planejamento do espaço com o discurso ambientalista, expressão reiterada do desejo 

de um mundo idealmente harmônico. Esses programas desenvolviam um esforço 

continuadamente inútil de normatizar o uso do solo, bem como de estabelecer 

prioridades e orientações para a implantação de atividades econômicas em territórios 

considerados sensíveis.”  
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Enfim, objetivavam incriminar os usos inadequados e deixam de lado a 

possibilidade política de se promover educação ambiental, boas práticas ambientais e 

agropecuárias, assim como o uso dos incentivos ambientais (PSA) para compensação 

econômica aos proprietários, pela integração popular nas políticas conservacionistas. 

Conforme Aubel (2000), as avaliações de políticas públicas representam uma 

oportunidade para que os programas examinem a qualidade de suas atividades e se 

atingem seus fins. Para isso, pode-se medir o progresso na obtenção de resultados e 

reformulando as lições aprendidas. Em ampla perspectiva, servem para determinar se 

as estratégias do programa são realmente apropriadas e a política em última análise, se 

este se consolidou. 

 

Garay (2006) menciona que a inter-institucionalidade e a participação comunitária 

no modelo de conservação ambiental resultam tanto da avaliação contínua dos 

participantes, como do controle recíprocos entre eles, porque as ações 

progressivamente definidas exigem uma dinâmica interativa que integra diversos 

interesses institucionais e pessoais, com variados enfoques epistemológicos, ou seja, 

formas de saber e conhecimentos. Nesse contexto, a importância da democracia 

participativa na gestão descentralizada constitui-se em modelo de construção do 

desenvolvimento sustentável, devolvendo-se à sociedade sua responsabilidade nas 

dimensões socioambientais perante o meio ambiente e o ciclo ecossistêmico de seus 

recursos naturais, assim como para aperfeiçoar a função socioambiental que integra a 

propriedade rural (FREIRE, 1983; DEMO, 1994). 

 

Nessas oportunidades de avanços das políticas setoriais deve o Estado buscar, 

acima de tudo, melhorias no conceito de função social da propriedade rumo ao da 

função socioambiental da propriedade rural e urbana, contribuindo-se com a interface 

da sustentabilidade com saúde ambiental e conservação de recursos naturais.  Dentre 

fatores importantes que contribuíram no atual quadro de mudanças climáticas, cujo 

foco historicamente sempre se manteve na queima de combustíveis fósseis como uma 

das causas do aumento da temperatura global, pouco se fala da agropecuária e no uso 

intensivo de recursos ambientais para manutenção da cadeia de carne bovina, pautado 

na expansão da fronteira agrícola para pasto e produção de alimentos destinado ao 

consumo bovino (FAO, 2006; STEINFELD et al., 2006; THORNTON e HERRERO, 2009). 

 

De fato, o impacto da cadeia de carne bovina é muito superior ao dos combustíveis 

fósseis na emissão de gases do efeito estufa, conforme apontou Thornton, et al. (2010) 

que estimou que a produção de carne é responsável globalmente por um índice de 18% 

das emissões de gases de efeito estufa, o que em si superam em 38% todas as emissões 

advindas dos combustíveis fósseis utilizados em conjunto nas áreas dos transportes 

viário, marítima, ferroviária e área combinados, atualmente estimadas em 13% das 
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emissões de gases do efeituo estufa (FAO, 2006; STEINFELD et al., 2006; THORNTON e 

HERRERO, 2009).  

 

Importante relembrar também o conceito de desenvolvimento sustentável de 

uma bacia hidrográfica requalificada ambientalmente, aplicado na prática em relação à 

captação de água para abastecimento público, segundo proposto por Tundisi (2009, p. 

159), ao concluir que: “o problema dos custos de tratamento para produção de águas 

de abastecimento está relacionado à qualidade da água, e não somente à quantidade. 

Se os mananciais estiverem em excelente estado de conservação e a qualidade da água 

for boa, apenas poucas intervenções serão necessárias para produzir suprimento de 

água adequado. Neste caso, os custos de tratamento são muito baixos. Em municípios 

brasileiros, com mananciais bem conservados e florestas ripárias mantidas com pouco 

ou nenhum grau de contaminação agrícola, o custo do tratamento da água é de R$0,50 

a R$0,80/1000 m³. Em águas com mananciais deteriorados contaminação química ou 

degradação pela decomposição de biomassa, aumento da toxicidade por florescimento 

de cianofíceas e liberação de toxinas, os custos de tratamento podem atingir de R$ 35,00 

a R$40,00/1000m³. Portanto, os custos de tratamento estão diretamente relacionados 

à qualidade da água dos mananciais e das fontes de abastecimento.”   

 

Gonçalves (2004) menciona sobre a necessidade de estudos relativos ao clima 

urbano e vegetação, como forma de impacto positivo sobre a saúde humana, devendo 

ser considerados em seu planejamento urbano e rural e no desenvolvimento 

sustentável de um município. A melhoria da saúde ambiental de uma comunidade está 

diretamente vinculada à criação de espaços ambientais saudáveis que devem ser 

contemplados no planejamento municipal e inseridos nos programas de promoção da 

saúde (KRINGS e ROSSIN, 2008).   

 

Na promoção do desenvolvimento sustentável, cabe ainda serem enfrentadas 

propostas antagônicas, que ora abrem caminho a uma nova abordagem de que as 

atividades públicas ou concedidas (ex.: energia, saneamento, abastecimento de água, 

manejo sustentável, etc.), dependem da não degradação de áreas frágeis aos recursos 

naturais (água e solo), ou de relevância ecológica para o equilíbrio dos sistemas naturais 

(biodiversidade), demonstrando-se a necessidade de se prestar serviços ou produção de 

bens, com o menor custo econômico e a maior eficiência ambiental possível. Passando-

se à análise da pressão antrópica sobre os recursos naturais, e em especial sobre os 

recursos hídricos, a política nacional e estadual do setor não foca apenas a poluição dos 

corpos d’água, mas inclusive a degradação ambiental da cobertura vegetal que os 

protegem, para melhoria da produção de água de qualidade e em disponibilidade, do 

afloramento (recarga) de aquíferos e lençóis freáticos, bem como da manutenção do 

equilíbrio do ciclo hidrológico como um todo, Lima (2002) considera que uma estratégia 
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consistente de restauração da biodiversidade e da hidrologia de ecossistemas 

degradados deve se basear no conceito de integridade do ecossistema ripário e áreas 

úmidas com foco na escala da microbacia hidrográfica. De fato, a perda da zona ripária 

e áreas de vegetação de interesse hidrológico, incluindo-se nelas as APP´s e Reserva 

Legal, promovem diretamente a perda de recursos hídricos (COSTANZA, 2012; 

TRUCOST, 2013).  

 

Estima-se que será necessário recuperar 01 (um) milhão de hectares em matas 

ciliares para se minimizarem os efeitos nocivos do desmatamento sobre a 

disponibilidade e qualidade da água. O pesquisador ainda confirma que as zonas ripárias 

caracterizam-se principalmente pelas margens e as cabeceiras dos cursos d’água, com 

ciclo e dinâmica temporais suportadas pela vegetação ripária e o conjunto das 

interações entre os componentes bióticos e abióticos. Nesse contexto, desempenham 

um dos mais importantes serviços ambientais que é a manutenção da disponibilidade e 

qualidade da água, assim como do equilíbrio ecossistêmico aquático e edáfico que a 

serve (LIMA, 2002). 

 

Para se concretizarem, as políticas conservacionistas necessitam de uma 

perspectiva de atuação descentralizada e de forma integrada entre as diversas políticas 

setoriais, e que sejam compartilhadas entre os diferentes níveis sociais e de governo, 

tornando-a legítima e eficiente na manutenção dos recursos naturais (BERKES, 2002; 

LIMA 2002). Assim, torna-se imprescindível à efetividade de políticas de recuperação 

ambiental, que se garantam condições de acesso aos diversos atores envolvidos, em 

especial, dos mais vulneráveis, pois somente a participação e engajamento social 

contribuem na construção de uma nova relação entre sociedade e exploração do meio 

ambiente, reforçando-se a eficácia das políticas socioambientais, sua transversalidade e 

fortalecimento de sua formulação. 

 

Lombardo (1990) leciona que na influência positiva das áreas verdes, em relação 

à dinâmica ambiental urbana, são apontadas características relevantes quanto à função 

ecossistêmica que presta na purificação do ar atmosférico, fixando materiais 

particulados e residuais e na sua filtragem através dos mecanismos fotossintéticos. 

Prestam-se à fixação de gases tóxicos e a depuração bacteriana e de micro-organismos. 

Em relação aos efeitos de “ilha de calor”, podem adequar luminosidade e temperatura, 

filtrando a radiação solar e suavizando temperaturas extremas e eventos climáticos 

indesejados, na medida em que conservam a umidade relativa do ar e temperatura e 

umidade do solo, reduzindo a temperatura e influenciando o balanço hídrico local. 

Reduzem ainda a velocidade do vento e mantém as propriedades do solo, como 

permeabilidade e fertilidade, fornecendo abrigo à fauna e flora existente. A cobertura 

vegetal possibilita o equilíbrio solo-clima-vegetação e sua utilização como amortecedor 
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dos resíduos e desconforto sonoros em meio às grandes cidades, melhorando o nível de 

ruído e aumento o bem estar do seu entorno (RODRIGUES et al., 1999; SOARES, 2005; 

WUNDER, 2005; FAO, 2007; ISA, 2007; WUNDER, 2008 a e b; TUNDISI, 2009; LIMA, 

2012). 

  

A participação e o engajamento podem contribuir na construção de uma nova 

relação entre sociedade e poder público na conservação e exploração sustentável do 

meio ambiente. A recuperação da Mata Atlântica pode contribuir no importante papel 

da conservação e produção de recursos hídricos, reforçando-se a eficácia das políticas 

socioambientais, sua transversalidade e fortalecimento de sua formulação. Nessas 

oportunidades de avanços das políticas setoriais deve o Estado buscar, acima de tudo, 

melhorias no conceito de função social da propriedade rumo ao da função 

socioambiental da propriedade rural e urbana, contribuindo-se com a interface da 

sustentabilidade com saúde ambiental e conservação de recursos naturais. Cabe 

também enfrentar propostas antagônicas, que ora abrem caminho a uma nova 

abordagem de que as atividades públicas ou concedidas (ex.: energia, saneamento, 

abastecimento de água, manejo sustentável, etc.), dependem da não degradação de 

áreas frágeis aos recursos naturais (água e solo), ou de relevância ecológica para o 

equilíbrio dos sistemas naturais (biodiversidade), demonstrando-se a necessidade de se 

prestar serviços ou produção de bens, com o menor custo econômico e a maior 

eficiência ambiental possível (RODRIGUES et al., 1999; SOARES, 2005; WUNDER, 2005; 

FAO, 2007; ISA, 2007; WUNDER, 2008 a e b; TUNDISI, 2009; LIMA, 2012). 

   

Reduzir o custo de operação nos serviços de abastecimento público e garantir 

acesso de água no meio rural e urbano, buscando-se resiliência em razão do tempo de 

ciclagem dos recursos naturais e garantia de melhor qualidade e disponibilidade de água 

na captação, dependem de  políticas próprias que modifiquem o estado atual da política 

de comando e controle em gestão ambiental, para o novo panorama dos mecanismos 

de recompensa e incentivos ambientais por ações sustentáveis, o que em última análise 

se traduz em preservar a água em sua fundamental importância ao desenvolvimento 

sustentável (MILARÉ, 2007; FIORILLO, 2009; TUNDISI, 2009; LIMA, 2012; COSTANZA, 

2012; TRUCOST, 2013). 

 

Neste aspecto é que a restauração ambiental desse patrimônio natural-

paisagístico denominado Bioma Mata Atlântica pode trazer novos modelos de 

desenvolvimento, e reforçar outras atividades econômicas rentáveis, sem 

necessariamente serem impactantes ao meio ambiente. Nisto se engloba, mudança de 

vocação econômica de localidade que basicamente exploram a pecuária e agricultura 

familiar de baixa rentabilidade, para vertentes como turismo ecológico e roteiros 

gastronômicos, culturais e religiosos. Nesse panorama é que as políticas de PSA-H 
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passam a falar a mesma língua da conservação da “nossa casa”, com o surgimento de 

uma consciência sobre economia-ecológica (ECO = OIKOS, do grego que significa casa) 

(FIORILLO, 2009, LIMA, 2012; TRUCOST, 2013; COSTANZA, 2012).  

 

A noção de desenvolvimento sustentável não emergiu como o resultado de um 

processo de evolução do ambientalismo em si, tendo de fato o conflito e as disputas de 

interesse e poder, vinculadas aos limites ou escassez de recursos naturais, trazido a 

tonas as contradições que a problemática ambiental coloca à expansão do capitalismo, 

em especial à oferta ou acesso à água (MACHADO, 2006). O desenvolvimento 

econômico e urbano acarretou não só a degradação social e ecológica, mas nos colocou 

de fronte nestas últimas décadas as questões ambientais que passaram a ser 

insustentáveis e constituíram ao atual quadro que levaram à identificação da 

denominada crise ambiental, delineada primordialmente pelos efeitos trazidos pelas 

mudanças climáticas, ocasionada pela devastação das florestas tropicais e consequente 

redução da biodiversidade, pela exaustão, degradação ou contaminações dá água, do 

solo e dos mares, ocasionando extinções de inúmeras espécies relacionadas em alguma 

medida com o aumento dos desastres socioambientais, adensamento demográfico, 

urbanização desordenada e uso de energias não renováveis (FREITAS et al., 2012). 

 

Neste contexto atual, nasce o que se denominou como economia ecológica, sendo 

um campo de estudo transdisciplinar que reconheceu a interdependência fundamental 

entre a economia e os ecossistemas naturais de uma dada localidade em função do 

tempo de fruição dos bens ambientais, distinguindo-se do conceito de economia 

ambiental, que se baseava exclusivamente na teoria da economia neoclássica.  

 

A economia ecológica se diferencia, portanto, da economia ambiental 

neoclássica, sendo esta considerada a corrente prevalente, com base nos seguintes 

critérios: a) a economia é um subsistema da natureza e não o contrário; b) em razão da 

finitude dos bens ambientais, o crescimento econômico e de seu produto (PIB) possuem 

limites biofísicos e não podem ser incrementado indefinidamente; c) considerados os 

limites biofísicos, a humanidade só poderá se desenvolver dentro de uma escala ótima 

e sustentável; d) as necessidades intergeracionais devem obter uma distribuição justa 

de recursos torna-se imprescindível, já que existem limites ao crescimento indefinido da 

economia e de seus produto (PIB); e, principalmente, e) os bens e serviços e 

ecossistêmicos são muitas vezes públicos mas se encontram em propriedade privada, 

são não-rivais e/ou não exclusivos, bem como os mecanismos de livre mercado não são 

suficientes para geri-los adequadamente (COSTANZA, 1989; DALY et al., 2004; ROPKE; 

2004). 
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No contexto em que a economia e a ecologia tornam-se aliadas na conservação 

dos bens ambientais permitindo-se um modelo sustentável de crescimento econômico, 

mostra-se que tais políticas de PSA-H começam a gerar um ciclo virtuoso, cujo escopo 

reside na manutenção dos processos ecossistêmicos essenciais à vida em sociedade e 

da saúde ambiental, garantindo-se o aproveitamento dos processos ecossistêmicos à 

uma oferta sustentável de água para o consumo da sociedade. No caso da preservação 

do regime hidrológico para obtenção de água para abastecimento público, 

investimentos públicos e privados são necessários para que o meio ambiente se torne 

resiliente e sejam reduzidos os riscos às atividades econômicas e sociais, atraindo 

investimentos e colaboração no desenvolvimento dessas atividades (TUNDISI, 2009; 

NOBRE, 2010; LIMA, 2012).  

 

De fato, a natureza sempre prestou os serviços ecossistêmicos que foram 

impactados por uma lógica de domínio da natureza por atividades rurais e surgimento 

ou adensamento urbano, dispensando a necessidade de mais obras ou intervenções no 

meio natural para fruição desses bens. Em suma, essa lógica de dominação ambiental 

serviu a uma determinada época em que expansão econômica não se preocupava na 

manutenção do equilíbrio ecológico (TUNDISI, 2009; NOBRE, 2010; LIMA, 2012). 

 

Nas políticas de PSA-H a mudança de paradigma reside na participação dos 

detentores de propriedades rurais como agentes na transformação rumo ao 

desenvolvimento sustentável, mudando o uso da terra para a conservação ambiental, 

com foco nos serviços ecossistêmicos prestados pela natureza, tanto em benefício 

próprio e como da coletividade.  Portanto, os incentivos ambientais na forma de PSA-H 

ora consistem em instrumento de política ambiental considerado como o mais eficaz em 

situações de recuperação ou preservação de serviços ecossistêmicos, como a regulação 

do regime hídrico das bacias hidrográficas, além da restauração de processos 

hidrológicos essenciais ao bem-estar e saúde ambiental da sociedade (LIMA, 2012; 

NOBRE, 2010).  

 

O reconhecimento de que esta atividade seja de alguma forma recompensada pela 

coletividade e poder público, mediante políticas próprias, imbuiu a conservação 

ambiental e a restauração dos serviços ecossistêmicos na condição de ativo ambiental. 

De fato, era perceptível que os mesmos já serviam como benefício de toda uma 

coletividade. Porém, agora dentro do conceito de bem-estar e saúde ambiental 

passaram a gerar incentivos econômicos ambientais por sua preservação individual em 

terras privadas, como no caso da “produção de água” por reflorestamento de matas 

ciliares, delineada pelo Programa Produtor de Água da Agência Nacional de Água (ANA) 

(ANA, 2009; NOBRE, 2010; LIMA, 2012).  
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Notoriamente, o tema da recuperação ambiental de Áreas de Preservação 

Permanente (APP) e Reserva Legal (RL) (Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012) 

tratado especificamente como ação de recuperação da qualidade e disponibilidade dos 

recursos da hídricos sofreu significativo retrocesso na nova política ambiental durante 

seu processo legislativo, o que será abordado ainda nesse estudo.  Frise-se que a Política 

Estadual de Recursos Hídricos (Lei Estadual nº 7.663, de 30 de dezembro de 199124) e a 

Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 199725) 

                                                 
24 LEI Nº 7.663, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991. Estabelece normas de orientação à Política Estadual de 
Recursos Hídricos bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  
TÍTULO I - Da Política Estadual de Recursos Hídricos  
CAPÍTULO I - Objetivos e Princípios SEÇÃO I Das Disposições Preliminares  
Art. 1º - A Política Estadual de Recursos Hídricos desenvolver-se-á de acordo com os critérios e princípios 
adotados por esta Lei.  
Art. 2º - A Política Estadual de Recursos Hídricos tem por objetivo assegurar que a água, recurso natural 
essencial à vida, ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar social, possa ser controlada e utilizada, 
em padrões de qualidade satisfatórios, por seus usuários atuais e pelas gerações futuras, em todo 
território do Estado de São Paulo.  
Art. 3º - A Política Estadual de Recursos Hídricos atenderá aos seguintes princípios:  
I - gerenciamento descentralizado, participativo e integrado, sem dissociação dos aspectos quantitativos 
e qualitativos e das fases meteórica, superficial e subterrânea do ciclo hidrológico;  
II - adoção da bacia hidrográfica como unidade físico-territorial de planejamento e gerenciamento;  
III - reconhecimento do recurso hídrico como um bem público, de valor econômico, cuja utilização deve 
ser cobrada, observados os aspectos de quantidade, qualidade e as peculiaridades das bacias 
hidrográficas; 
IV - rateio do custo das obras de aproveitamento múltiplo de interesse comum ou coletivo, entre os 
beneficiados;  
V - combate e prevenção das causas e dos efeitos adversos da poluição, das inundações, das estiagens, 
da erosão do solo e do assoreamento dos corpos d'água; 
VI - compensação aos municípios afetados por áreas inundadas resultantes da implantação de 
reservatórios e por restrições impostas pelas leis de proteção de recursos hídricos;  
VII - compatibilização do gerenciamento dos recursos hídricos com o desenvolvimento regional e com a 
proteção do meio ambiente. 
 
25 LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 
7.990, de 28 de dezembro de 1989. 
TÍTULO I - DA POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
CAPÍTULO I - DOS FUNDAMENTOS 
Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 
I - a água é um bem de domínio público; 
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a 
dessedentação de animais; 
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; 
V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder 
Público, dos usuários e das comunidades. 
CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.433-1997?OpenDocument
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conjuntamente já tratavam a água como um recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico, essencial à vida e ao desenvolvimento sustentável, o que reforça ainda mais 

o contexto de economia ecológica em que estão inseridas as políticas de pagamentos 

por serviços ambientais (COSTANZA, 1989; DALY et al., 2004; ROPKE; 2004; TUNDISI, 

2009; NOBRE, 2010; LIMA, 2012).  

 

Dentre outros princípios previstos nesta lei federal, destacam-se aqueles basilares 

ao direito ambiental como os princípios da prevenção e da precaução, princípios do 

usuário-pagador e poluidor-pagador, e o atualmente em voga na política de PSA, o 

novo princípio do protetor-recebedor. Justamente aqui, no princípio do protetor-

recebedor, tomamos novo rumo ao modelo do disciplinamento da ocupação rural e 

urbana com a utilização das políticas de pagamentos por serviços ambientais, mudando-

se o eixo da gestão ambiental por políticas de comando e controle, rumo aos incentivos 

destinados ao comportamento ambiental sustentável rural e urbano, denominado 

provedor-recebedor (COSTANZA, 1989; DALY et al., 2004; ROPKE; 2004; TUNDISI, 2009; 

NOBRE, 2010; LIMA, 2012; DOWBOR, 2012). 

 

Busca-se nessa atual conjuntura harmonizar o crescimento econômico às posturas 

ou disciplinamento da ocupação social do território, ora com vistas à manutenção do 

equilíbrio ecológico e dos serviços ecossistêmicos providos pela floresta em pé, aliando-

se as práticas de preservação dos recursos naturais e manutenção dos processos 

hidrológicos para as presentes e futuras gerações, juntamente com ações de 

saneamento ambiental, também vieram pautadas no acesso aos serviços de 

saneamento rural (TUNDISI, 2009; NOBRE, 2010; LIMA, 2012; DOWBOR, 2012). 

                                                 
Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 
I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de 
qualidade adequados aos respectivos usos; 
II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas 
ao desenvolvimento sustentável; 
III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso 
inadequado dos recursos naturais. 
CAPÍTULO III 
DAS DIRETRIZES GERAIS DE AÇÃO 
Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos: 
I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade; 
II - a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, 
econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País; 
III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; 
IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com os 
planejamentos regional, estadual e nacional; 
V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo; 
VI - a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras. 
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Com base no fundamento teórico trazido por essas premissas, esta pesquisa tem 

por foco avaliar além das questões socioambientais, a forma como se deu a 

implementação de políticas de incentivo ao comportamento sustentável que possam 

colaborar na conservação dos recursos hídricos (PSA-hídrico), bem como a aderência e 

percepção dos usuários em relação ao desenvolvimento sustentável das propriedades 

rurais, dentro do conceito de valoração dos serviços ambientais prestados pela 

recuperação do Bioma Mata Atlântica (TUNDISI, 2009; LIMA, 2012).  

 

3.2. A LÓGICA DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 
 

Os impactos negativos das ações antrópicas afetam os chamados serviços 

ecossistêmicos, entendidos como os benefícios propiciados pelos ecossistemas que são 

imprescindíveis para a manutenção de condições necessárias à vida e que podem ser o 

objeto dos serviços ambientais, que por sua vez, favorecem a conservação, a 

manutenção, a ampliação ou a recuperação de serviços ecossistêmicos (WUNDER, 

2005). A noção de pagamentos por serviços ambientais vem recebendo atenção 

crescente com algumas experiências bem sucedidas como as da recuperação da 

cobertura florestal devastada ao longo de décadas pela agricultura predatória na Costa 

Rica e na proteção dos rios que abastecem de água que abastece a cidade de Nova York. 

 

Há um crescente reconhecimento de que a economia e meio ambiente não são 

mundos distintos, mas que o bem estar da sociedade humana depende diretamente da 

capacidade dos ecossistemas de proverem serviços ambientais. O estudo do economista 

inglês Nicholas Stern (2006) recentemente divulgado mostra que é mais barato mitigar 

os impactos das mudanças climáticas agora do que não fazer nada e pagar pelos 

prejuízos das catástrofes que já estão acontecendo em maior intensidade e frequência. 

 

O atual modo de produzir e consumir, fortemente embasada na matriz energética 

de origem fóssil vem gerando gases de efeito estufa responsáveis pelo aquecimento 

global, alterando o funcionamento dos ecossistemas. É o que comprova definitivamente 

o último relatório do IPCC (2007), que, junto com os estudos de Stern, vem provocando 

alterações estratégicas nas relações econômicas internacionais.  

 

Outra forma expressar esta realidade é o reconhecimento do valor dos 

ecossistemas e dado que grande parte dos valiosos serviços ambientais são 

gratuitamente acessíveis na natureza, e portanto, não sancionados pelo mercado. Há 

uma imensa riqueza contida numa floresta em pé (biodiversidade, estoque de carbono), 

mas não entra na contabilidade nacional como tal. Há alguns ensaios de contabilização 

do que se chama de capital natural proposta por acadêmicos (COSTANZA et al., 2004), 

construindo um índice computando a variação do inventário natural denominado Índice 
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de Progresso Genuíno (GPI). Em adição ao Produto Interno Bruto (PIB) em valores da 

paridade do poder de compra (PPC), o Produto de Serviço Ecossistêmico ou Ambiental 

(PSE) dá uma dimensão da variação do valor do estoque de recursos naturais.  

 

Sutton e Costanza (2002) calcularam este índice para todos os países do mundo e 

o resultado para o Brasil apontou o produto ambiental 2,5 vezes maior que o PIB, num 

total de US$ 3.561,66 bilhões. Com o desmatamento e queimadas, o manejo predador 

da terra que produzem perdas de serviços ambientais, esta conta diminui e a cada vez 

que esforços são feitos para recuperar áreas degradadas com reflorestamento, boas 

práticas agrícolas, esta conta aumenta. 

 

Os pagamentos por serviços ambientais nada mais são do que mecanismos de 

compensação econômica aos provedores, isto é, aqueles que fazem aumentar a 

capacidade dos ecossistemas de restaurar ou melhorar suas funções. O conceito de 

serviços ambientais ou ecossistêmicos mais aceito e internacionalmente utilizado é o 

oferecido pela Avaliação Ecossistêmica do Milênio (2003), ou MA (Millenium 

Assesment) classifica-os como em Serviços de Suporte, Aprovisionamento, de Regulação 

e Culturais, conforme - Quadro 2 abaixo. Ecossistema, segundo o MA, significa uma 

dinâmica complexa de comunidades de planta, animal e microorganismos e seu 

ambiente não vivo interagindo como uma unidade funcional. Ecossistemas variam 

daqueles relativamente não alterado, como as florestas naturais, as zonas costeiras, a 

paisagens com padrões mistos de uso humano e ecossistemas que são intensamente 

manejados e modificados pelos homens, tais como terras agrícolas e áreas urbanas. 

 

Os serviços ecossistêmicos ou ambientais são os benefícios que as pessoas obtêm 

dos ecossistemas. Estes incluem os serviços de aprovisionamento tais como alimento, 

água, madeira e fibra; serviços de regulação que afetam o clima (sequestro de carbono), 

enchentes, doença, dejetos e qualidade da água; serviços culturais que provêem 

benefícios recreacionais, estéticos e espirituais; e serviços de suporte tais como a 

formação do solo, fotossíntese e ciclagem de nutrientes. São funções de um ecossistema 

que provêm valores diretos ao bem-estar dos humanos, por meio da manutenção de 

um meio ambiente saudável. Os pagamentos por serviços ambientais nada mais são do 

que mecanismos de compensação econômica aos provedores, isto é, aqueles que fazem 

aumentar a capacidade dos ecossistemas de restaurar ou melhorar suas funções. O 

conceito de serviços ambientais ou ecossistêmicos mais aceito e internacionalmente 

utilizado é o oferecido pela Avaliação Ecossistêmica do Milênio (2003), que os classifica 

em Serviços de Suporte, Aprovisionamento, de Regulação e Culturais, conforme Quadro 

abaixo. 
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Quadro 2 – Serviços Ambientais segundo a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (Millenium Ecossystem 

Assesment, 2003). 

 

 
 

 

Note-se que dentre os benefícios estão produtos tangíveis e valorizados, 

mercadorias transacionadas e consumidas sob diversas formas conforme a 

disponibilidade e capacidade de tecnologia e investimentos produtivos. Daily e Ellison 

(2002) notam que os serviços ecossistêmicos fornecem, não somente alimento, mas 

limpam o ar e a água da Terra, protegem os elementos e oferecem serenidade para os 

espíritos humanos. 

 

As florestas purificam a água e reduzem os riscos potenciais de enchentes, seca e 

deslizamentos. Estas mesmas florestas abrigam pessoas das tempestades do inverno e 

o calor do verão e provê casas para muitos dos seus outros habitantes. Mais ainda, 

ajudam a estabilizar o clima absorvendo dióxido de carbono da atmosfera.  

 

As terras úmidas provem outros serviços valiosos: os rios pantanosos reduzem o 

fluxo de água, protege as casas e estradas de inundação. Nas zonas costeiras, habitats 

semelhantes alimentam peixes jovens, ostras, e outros alimentos marinhos. Os recifes 

de corais oferecem beleza rara e oportunidades recreacionais enquanto suprem os 

povos com 10% dos peixes consumidos globalmente. Nas regiões agrícolas, as cercas 

vivas e os remanescentes dos habitats nativos dão abrigo a abelhas e outros insetos que 

polinizam as culturas. Cerca de 1/3 das colheitas de cerca de 1 em cada 3 culturas é 

possível graças ao trabalho dos polinizadores.  
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Todos os ecossistemas abrigam diversidade biológica, mantendo uma “biblioteca” 

de genes com valores ainda a ser descobertos para futuros produtos farmacêuticos e 

industriais. Eles mantêm a biodiversidade e a produção de bens ecossistêmicos, tais 

como alimentos do mar, forragem, madeira, combustíveis de biomassa, fibras naturais 

e muitos produtos farmacêuticos, industriais e seus precursores (Daily, 1997). Esta 

definição de serviços como função é contestada por Klyne (2007) e Boyd e Banzhaf 

(2006), ao considerar a função ou processo ecossistêmico distinto do serviço, que seria 

também o produto final do processo. Assim, “Serviços ecossistêmicos seriam resultados 

específicos destes processos que seja diretamente diretamente sustenta e melhora a 

qualidade de vida (como faz a proteção natural dos raios ultravioleta do sol) ou mantém 

a qualidade dos bens ecossistêmicos (como a purificação da água pela floresta mantém 

a qualidade da água dos rios). Por exemplo, as forças do vento e da água, tornada 

possível pela energia solar e gravidade, produz o serviço que chamamos de 

‘translocação de nutrientes’. De modo semelhante, micro-organismos no solo e rio, 

procurando preservar suas condições próprias de preservação da vida, remove 

contaminantes da água, produzindo o serviço de ‘purificação da água’” (Klyne, 2007). 

 

Bishop e Landell-Mills (2006), por exemplo, partem do reconhecimento de que as 

florestas provêem uma gama de benefícios ambientais e incluem a proteção de bacias 

hidrográficas, que permitiriam serviços como: 

 

a) regulação do fluxo da água – isto é, a manutenção do fluxo no período das 

secas e o controle das enchentes; 

 

b) manutenção da qualidade da água – isto é, a minimização das cargas de 

sedimentos, cargas de nutrientes, de químicos e salinidade; 

 
c) controle da erosão do solo e do assoreamento; 

 
d) redução da salinidade do solo e/ou regulação dos níveis de lençol freático; 

 
e) a manutenção dos habitats aquáticos (a redução da temperatura aquática por 

meio do sombreamento dos rios e córregos); 

 
f) a redução da perda da diversidade biológica e cultural causada principalmente 

pela perda dos habitats; 

 
g) o seqüestro de carbono pela floresta, removendo da atmosfera o gás de efeito 

estufa, através de atividades de florestamento e reflorestamento; 
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h) a redução de emissões de GEE pela substituição de combustíveis fósseis por 

combustíveis oriundos da biomassa; 

 
i) as emissões evitadas pela conservação da floresta em pé. 

 
 

O conceito de PSA requer ainda a definição do que é pagamento, quem provê e 

quem recebe por estes serviços. Estes são os elementos básicos para a criação de um 

mercado que ainda incipiente mas de rápido crescimento, estimulado pela ratificação 

do Protocolo de Quioto, em 2006.  

 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo vem permitindo os países de fora do 

Anexo I, como o Brasil, a participar do mercado global de carbono. Este mercado tem 

favorecido os serviços de redução de emissões de gases de efeito estufa pela queima de 

metano dos aterros sanitários, pela substituição de fontes de energia fóssil por 

renováveis. O MDL se junta ao mercado formal de serviços ambientais como um 

instrumento econômico adicional, sobretudo no setor energético e de saneamento 

básico.  

 

 A caracterização do mercado de pagamento por serviços ambientais (PSA) é feita 

pela existência de uma transação contratual entre um comprador e um vendedor por 

um ou um conjunto de serviços ambientais, ou uma prática de manejo/uso da terra 

passível de assegurar tais serviços. O agente econômico vendedor ou recebedor do 

pagamento pelo serviço ambiental é denominado de provedor ou prestador do serviço. 

Para uma melhor transparência na transação, pode-se distinguir: a) o serviço ambiental 

como produto final, cujo provedor é a técnica humana aliada aos serviços 

ecossistêmicos que a natureza ou o ecossistema prestam; e, b) os serviços e processos 

ecossistêmicos que por sua essência são prestados pela natureza em razão de um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado.  

 
No caso do provedor de serviços ambientais, os produtos podem se apresentar 

sob a forma de bens (alimentos, fibras, essências, óleos), ou sob a forma de serviços 

propriamente ditos (água limpa, a redução do risco de enchente, do risco de fogo na 

floresta, etc). Surge aqui o agente econômico beneficiário do serviço ambiental que 

dentro do mecanismo de desenvolvimento do mercado, se transforma num pagador. 

Daí a necessidade de estabelecer o princípio do beneficiário-pagador (também usuário-

pagador) hoje usufruem destes serviços como um bem comum. Este é o principal campo 

de negociação dos serviços ambientais, primeiro no campo político do reconhecimento, 

e depois no campo econômico, do pagamento em si.  
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3.2.1. Os beneficiários dos serviços ambientais  

 

Para a melhor compreensão e formulação de estratégia de negociação, é útil 

separar os serviços ambientais pela abrangência do benefício. Assim, os serviços podem 

ser globais, quando os benefícios atingem a todos no planeta, como é o caso da 

regulação do clima pelo sequestro de carbono atmosférico e a conservação da 

biodiversidade, cujo legado é para as gerações atuais e futuras do planeta. O fato de o 

Brasil ter a maior floresta contínua do planeta em extensão e riqueza biológica faz com 

que este potencial de reconhecimento e valorização o torne um poderoso negociador 

no cenário global, como é o caso da proposta brasileira de floresta em pé, na Convenção 

Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. No âmbito desta convenção, o 

Protocolo de Quioto já estabelece um mecanismo apropriado de mercado para valorizar 

o serviço ambiental de redução de emissões de gases de efeito estufa. Neste mercado, 

com a ratificação pelo Brasil do Protocolo e pela adoção das regras, as negociações estão 

ocorrendo normalmente, e o Brasil é o terceiro maior ofertante de carbono. Os serviços 

ambientais globais devem ser reconhecidos e fundamentados como base para 

negociação da compensação internacional aos países provedores.  Outros benefícios dos 

serviços ambientais têm alcance local ou regional. Exemplos de benefícios dos serviços 

providos incluem: 

 

a) água limpa provida por florestas protegidas em propriedades rurais a 

montante de um rio que abastece um município a jusante; 

  

b) a redução do assoreamento de reservatórios de usinas hidrelétricas prestados 

por agricultores a montante pela manutenção de suas matas ciliares; 

 

c) a melhoria ou manutenção da produtividade agrícola pelo trabalho dos insetos 

polinizadores de plantas de interesse dos agricultores comerciais ou 

produtores de subsistência; 

 

d) a melhoria da produtividade agrícola pela recuperação de solos degradados, 

que aumentam a biodiversidade, melhoram a capacidade de ciclagem de 

nutrientes e condições da vida edáfica (no solo) 

 
e) aumento de oferta de bens ambientais alimentares ou industriais pelo 

reflorestamento de espécies nativas 

 
f) contemplação da beleza natural, religiosa, a locação cultural e tradição locais 

pelos provedores de serviços de turismo ecológico, religioso e de aventura; 
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g) a manutenção da produtividade natural das espécies marinhas alimentares 

pela proteção de manguezais; 

 

Evidentemente, estes benefícios locais se misturam também com as de benefícios 

globais, como a de conservação da biodiversidade e regulação do clima global. Cabe aos 

promotores deste mercado a proposta do melhor desenho do projeto, diante do 

interesse de possíveis demandadores e o custo de transação que podem estar 

envolvidos. 

 

A Organização das Nações para a Agricultura e Alimentação (FAO) ilustrou um 

conjunto de opções de gestão ambiental das explorações agrícolas e das paisagens 

rurais, classificadas em 3 grandes categorias de serviços ambientais. 

 

Os serviços de absorção de carbono e redução de emissões de gases de efeito 

estufa são os que contam com mecanismos de mercado mais bem regulados (MDL) 

embora o seu desenho e implementação contem com dificuldades devido à 

complexidade de medição e verificação, o que eleva o custo de transação a níveis 

impraticáveis em pequena escala. 

 

Os serviços de proteção de água contam com mecanismos de gestão já em 

operação no Brasil, como o programa de produção de água da ANA/SRHU/MMA, e 

constituem um mercado bastante promissor devido a demanda cada vez maior de água 

limpa. 

 

3.2.2. Valoração dos serviços ambientais 
 

A valoração econômica de serviços ambientais é necessária para orientar as 

decisões políticas quanto às prioridades para conservação e uso sustentável. Os valores 

são associados a atributos distintos de cada ecossistema: ambientais, sociais, culturais 

e econômicos. As dimensões de escassez ou abundância de determinado bem e a 

demanda por este bem, afetam o valor a ser auferido em determinado momento. Como 

bens e serviços transacionados no mercado, o seu valor é sancionado pelo preço nos 

seus diferentes mercados. São valores estimados com base em demandas correntes, são 

valores de uso ou de utilidade imediata para a sociedade. 

 

No entanto, muitos serviços ambientais não dispõem de mercado e, portanto 

requerem métodos próprios de estimação do seu valor, monetário ou não monetário 

dos benefícios imediatos ou futuros gerados por estes serviços. O mercado não 

reconhece as demandas ou as necessidades vitais de gerações futuras. A literatura 
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denomina de valor de opção aquele que se baseia na possibilidade de uso direto ou 

indireto no futuro. 

 

Em muitos casos, o valor de cada serviço ambiental não é percebido pelos 

potenciais provedores e portanto, fazem uso alternativo dos ecossistemas porque 

trazem benefícios econômicos imediatos. Os agricultores, por exemplo, derrubam a 

mata nativa e desenvolvem atividades agrícolas porque elas vão trazer maior bem-estar 

do que a mata conservada que lhes poderia estar fornecendo produtos extrativos 

(madeira, alimentos, resinas, óleos medicinais), água limpa, absorção de carbono, entre 

outros serviços. A diferença entre o benefício monetário e consumptivo que a atividade 

agrícola proporciona e o benefício da conservação da mata pode ser considerado o custo 

de oportunidade do provimento de serviços ambientais. 

 

Esta noção de custo de oportunidade é fundamental para definir o valor do 

pagamento que vai estimular o provimento dos serviços ambientais. Estudos da FAO 

(2007) mostram que quanto menor o custo de oportunidade ou mesmo quando este 

custo é nulo, é maior a chance de sucesso de um programa de pagamentos por serviços 

ambientais. 

 

3.2.3. Mecanismos de Pagamentos por Serviço ambiental 

 

Entende-se por mecanismo de pagamento por serviço ambiental um conjunto de 

instrumentos e regras de procedimento para a criação de um mercado de serviços 

ambientais. O mecanismo mais conhecido e mais rigorosamente regulado é o 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), criado e desenvolvido no âmbito da 

Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (UNFCCC).  

 

Este mecanismo deu um impulso muito grande ao mercado de carbono e o Brasil 

se tornou um dos países exportadores mais promissores neste comércio. Este 

mecanismo pode funcionar na sua plenitude no Brasil porque é signatária do Protocolo 

de Quioto e Membro não-Anexo 1, da Convenção e adotou as regras do PQ baixando as 

Resoluções, da Comissão Interministerial de Mudanças Climáticas, a Autoridade 

Nacional Designada para o MDL no Brasil. No entanto, a redução dos gases de efeito 

estufa é um dos serviços ambientais que apresenta potencial de mercado. Na 

Convenção de Mudanças Climáticas já se pensa em outro mecanismo fora do Protocolo 

de Quioto, de pagamento por redução do desmatamento, que é a forma de uso da terra 

que mais contribui para a emissão de gases de efeito estufa no Brasil. Pelo inventário 

brasileiro, ¾ das emissões tem esta origem.  
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Para os demais serviços ambientais, como a conservação da biodiversidade, 

apesar do reconhecimento internacional do alto valor inerente para a atual e para as 

futuras gerações, não existe um mecanismo semelhante, de mercado ou não. As 

medidas de incentivo positivo multilateral que estão sendo discutidos na Convenção de 

Diversidade Biológica (CBD) estão longe de um desfecho operacional.  

 

No plano nacional, existe um esforço governamental para o estabelecimento de 

um marco legal conceitual para permitir que o poder público possa fazer investimentos 

em conservação e recuperação dos serviços ambientais. Tal iniciativa se justifica pela 

enorme demanda por serviços ambientais e a insuficiência dos instrumentos de 

fiscalização e orientação técnica para conter o desmatamento, a erosão do solo, a perda 

de fertilidade, a poluição hídrica e outras formas de uso inadequado do solo. A 

deterioração dos serviços ambientais é também fonte de agravamento da pobreza, pela 

queda de produtividade dos ecossistemas. 

 

No entanto, com um mercado de reduções certificadas de emissões relativamente 

aquecido e com financiamentos disponíveis, com projetos de proteção da água possíveis 

a partir mecanismos de cobrança permitidos pela lei 9344/1997, esquemas privados de 

“neutralização de carbono das empresas, estão disponíveis as condições para se 

desenhar programas e projetos de pagamentos por serviços ambientais de sucesso. O 

esquema abaixo, desenhado pela FAO apresenta exemplos de como pode funcionar um 

programa para os agricultores. 

 

A implementação do Programa requer articulação de vários instrumentos de 

política como a assistência técnica, crédito rural diferenciado, compras públicas (PAA), 

apoio institucional a projetos ambientais que devem ser integrados na unidade regional. 

Esta é a ação real exercida pelo Ministério do Meio Ambiente. A principal lacuna e o 

grande desafio do MMA para o funcionamento do esquema do Proambiente é a 

definição de um marco legal conceitual e a viabilização de uma fonte de financiamento 

dos pagamentos por serviços ambientais. Em síntese, um mecanismo de pagamentos 

por serviços ambientais (PSA) pode se constituir num instrumento bastante eficaz de 

conservação do solo e água, com possibilidade de implementação dentro de programas 

de microbacias hidrográficas e outros programas socioambientais. Acerca dos objetivos 

propostos na Política Estadual de Recursos Hídricos, contidos no Artigo 7º da Lei n° 

7.663/1991, nota-se que eventuais desdobramentos da política de PSA, demonstram a 

necessidade de integração com as políticas de gestão e proteção dos recursos hídricos26.  

                                                 
26 Art. 7º - O Estado realizará programas conjuntos com os municípios, mediante convênios de mútua 
cooperação, assistência técnica e econômico-financeira, com vistas a: 
I - instituição de áreas de proteção e conservação das águas utilizáveis para abastecimento das 
populações; 
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O Decreto paulista n° 55.947/2010, que regulamenta a Política de Mudanças 

Climáticas, estabelece distinção entre os serviços ecossistêmicos e os serviços 

ambientais. Os primeiros são conceituados como “benefícios que as pessoas obtêm dos 

ecossistemas”, enquanto os segundos são definidos como “serviços ecossistêmicos que 

têm impactos positivos além da área em que foram gerados”.  

 

De forma básica, os serviços ambientais podem ser categorizados tanto como “de 

valor econômico direto”, que são àqueles relacionados a capacidade dos ecossistemas 

em prover bens, como a água, alimentos, fibras, fitofármacos, recursos genéticos, entre 

outros, como “de valor de uso indireto”, necessários para que os outros serviços 

existam, os quais se referem àqueles relativos ao suporte da natureza, compreendendo 

a manutenção do volume e da qualidade dos recursos hídricos, a ciclagem de nutrientes, 

a formação de solos, o fluxo de genes, entre outros (BENJAMIN, 2001).  

 

No presente trabalho, a terminologia “serviços ambientais” se referirá tanto aos 

serviços proporcionados ao ser humano por ecossistemas naturais, quanto os providos 

por ecossistemas manejados ativamente pelo homem (BRASIL, 2011).  Dessa forma, a 

destruição de ecossistemas e por consequência a perda dos benefícios oriundos de sua 

preservação, enseja a necessidade de soluções para a disponibilização dos serviços 

ambientais mediante um grande aporte de recursos financeiros públicos e privados, 

buscando a reprodução dos serviços oferecidos gratuitamente pela natureza. (NUSDEO, 

2012).  

 

Nesse cenário, os serviços ambientais ganham espaço na discussão e no 

desenvolvimento de políticas públicas de preservação e de sua conciliação com a 

presença humana em áreas ambientalmente relevantes. Surgem então como proposta 

para a mitigação dos impactos ambientais negativos os Pagamentos por Serviços 

Ambientais (PSA), identificados como instrumentos econômicos, os quais consistem na 

promoção de estímulos para comportamentos desejados pelas políticas ambientais, 

através de medidas de menor custo aos provedores de serviços e aos administradores 

(NUSDEO, 2012).  

 

                                                 
II - implantação, conservação e recuperação das áreas de proteção permanente e obrigatória; 
III - zoneamento das áreas inundáveis, com restrições a usos incompatíveis nas áreas sujeitas a 
inundações freqüentes e manutenção da capacidade de infiltração do solo; 
IV - implantação de sistemas de alerta e defesa civil para garantir a segurança e a saúde públicas, 
quando de eventos hidrológicos indesejáveis; 
V - racionalização do uso das águas destinadas ao abastecimento urbano, industrial e à irrigação; 
VI - combate e prevenção das inundações e da erosão; 
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Os instrumentos econômicos, conforme Seroa da Motta (2006), atuam no sentido 

de alterar o custo de utilização de um recurso ambiental ao incentivar a redução da 

demanda, gerando custos menores para o usuário realizar as reduções, pois permite a 

internalização das externalidades, de modo a tornar menor o custo total de controle da 

destruição do capital natural e suas consequências para a sociedade. No Brasil, alguns 

instrumentos econômicos já vêm sendo aplicados na área ambiental, como o ICMS 

Ecológico, a cobrança pelo uso da água, entre outros.  

 

Nesse mérito, as externalidades correspondem aos custos ou benefícios cujos 

ônus ou vantagens recaem sobre terceiros, podendo ser negativas, como a poluição, ou 

positivas, como a preservação das florestas (BRASIL, 2011). Logo, os Pagamentos por 

Serviços Ambientais como instrumento econômico podem vir a propiciar receitas 

financeiras às práticas conservacionistas, o que implica na redução dos custos daqueles 

que preservam devido a internalização das externalidades positivas. Estes 

complementam os fundamentais, porém insuficientes, instrumentos de comando e 

controle, que se caracterizam por fixar normas, regras procedimentos e padrões 

determinados para as atividades econômicas e ao direito a propriedade, visando 

assegurar os objetivos da preservação ambiental (NUSDEO, 2012).  

 

A adoção dos instrumentos de comando e controle em um contexto nacional 

implica na impunidade, que somada à falta de incentivos, gera inevitavelmente a 

degradação do meio ambiente (ANDRADE & FASIABEN, 2009). Logo, o PSA surge como 

instrumento potencial de políticas públicas ambientais e não ocorre em um vácuo 

institucional, ou seja, depende de regulamentação, fator determinante para definição 

do desenho institucional, dos agentes que terão acesso, do orçamento e dos incentivos 

para a inserção das comunidades abrangidas, de modo a permitir compensações pelos 

ônus financeiros da preservação (MURADIAN et al., 2009).  

 

A possibilidade de transações sobre serviços ambientais, portanto, exige o 

surgimento de provedores e compradores identificados, dispostos a estabelecer a 

relação de fornecimento e pagamento, respectivamente. Tal relação consiste na 

remuneração, em dinheiro ou por outros meios, aos provedores responsáveis pela 

prestação de um determinado serviço ambiental, como forma de internalização. Sendo 

assim, um sistema de PSA depende: de um comprador que demanda o serviço, podendo 

ser por interesse voluntário, por governos e por regulamentações ambientais; de um 

provedor que oferte o seu comprometimento em manter os serviços ambientais; e da 

transação, que consiste em todo o processo de gestão necessário à execução da 

compensação financeira, mediante contratação e definição de compromissos entre as 

partes (BRASIL, 2011).  
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A relação proposta pelo PSA é, na maioria dos casos, voluntária, e permite 

possibilidades de negociação para que atividades de uso da terra se tornem mais 

competitivas que as tradicionalmente dominantes, que provém menos serviços ou até 

mesmo causam danos ao meio ambiente. Logo, o objetivo do PSA é influenciar a adoção 

de atividades que proporcionam serviços ambientais, se tornando economicamente 

mais atrativas que as alternativas dominantes (PAGIOLA e PLATAIS, 2007; BRASIL, 2011). 

 

Wunder (2005) esclarece que haverá condições para uma negociação caso o custo 

de prover o serviço somado aos custos de transação em realizar o negócio, forem 

menores do que o benefício socioambiental obtido conjuntamente pelos compradores 

(sejam locais ou globais). Além disso, o ganho econômico deve compensar o custo de 

oportunidades ao provedor. Conforme definido por Moraes (2012), em um processo 

produtivo de bens ou serviços ambientais, o custo de oportunidade corresponde ao 

melhor ganho que se poderia obter utilizando determinado recurso ambiental em vez 

de outra atividade que não seja a produção, ou seja, é o valor atribuído à melhor 

alternativa econômica que o proprietário do recurso terá que “abrir mão” para fins de 

proteção ao meio ambiente. Como exemplo, o custo de oportunidade de não desmatar 

uma reserva de preservação ambiental para a agricultura ou pastagem seria o que se 

deixa de ganhar com a atividade renunciada, decorrendo correlação existente no 

Modelo Lógico de PSA (Figura – 23). 

 
Figura 23 – Modelo Lógico do Pagamento por Serviços Ambientais. Adaptado de (PAGIOLA e PLATAIS, 

2007, p. 21)27:  

 

                                                 
27 Disponível em: < http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.540.9338&rep=rep1& 
type=pdf>. Designing Payments for Environmental Services in Theory and Practice: An Overview of the 
Issues. Acesso em: 29/10/2015. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.540.9338&rep=rep1&
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Outros aspectos importantes inerentes ao PSA são os conceitos de 

condicionalidade e de adicionalidade. O primeiro se refere a execução do pagamento 

quando verificado que o provedor executou determinada ação antecipadamente 

firmada entre as partes, necessária à provisão dos serviços ambientais, ao passo que o 

segundo diz respeito ao aumento na provisão dos serviços quando comparado ao 

cenário de uma linha de base, ou seja, quando avaliado em relação a um cenário onde 

não há a transação (BRASIL, 2011).  Alguns trabalhos inclusive sinalizam que para a 

maximização dos efeitos positivos do PSA, estes devem priorizar as terras mais 

seriamente degradadas, garantindo a adicionalidade (ENGEL, PAGIOLA & WUNDER, 

2008), enquanto outros destacam que atividades que já vem sendo adotadas e vêm 

provendo serviços podem ser remuneradas com prioridade.  

 

Nesse quesito, todo o sistema de PSA demanda, por parte dos compradores, o 

monitoramento tanto dos impactos diretos, por exemplo, a proteção de uma nascente 

contra a erosão, como os impactos indiretos, que estão relacionados aos objetivos finais 

de um sistema de PSA, por exemplo, a melhora da qualidade da água em uma bacia 

hidrográfica. Ambos impactos positivos demandam de tempo (longo prazo) para serem 

sentidos e implicam em aumento nos custos de transação, podendo até tornar o PSA 

desinteressante. Logo, sabendo que os impactos positivos dificilmente irão variar em 

curto prazo, o monitoramento não deve ficar limitado a simples verificação do 

cumprimento dos compromissos assumidos pelos provedores, mas sim, a avaliação dos 

ganhos ambientais e sociais, inclusive por razões econômicas, a partir de uma linha de 

base que possa ser comparada no futuro (BRASIL, 2011).  

 

Para finalizar, destaca-se que MURADIAN et al. (2010), argumentam que os 

incentivos exclusivamente financeiros podem ter impactos limitados sobre a 

participação dos provedores e sugerem a complementação com outros incentivos como 

a implementação de serviços à comunidade, a assistência técnica, políticas específicas 

para o desenvolvimento sustentável, entre outros.  

 

3.3. NORMAS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (HÍDRICOS) E OS 
PRINCÍPIOS NORTEADORES DO DIREITO AMBIENTAL EM RECURSOS HÍDRICOS. 

 

Sob a visão técnica do direito, levando em consideração que as referências são em 

grande maioria de projetos piloto de PSA, surgem questões como: a consideração do 

direito de propriedade já vigente; a qualidade do gasto público; a essencial definição das 

condições para a classificação das externalidades como positivas e negativas; a 

regulamentação dos mecanismos de pagamento, de financiamento, de monitoramento 

e de verificação da efetiva provisão; a adicionalidade ao serviço ambiental; a questão da 

escala de abrangência; e a priorização social dos projetos (SHIKI & SHIKI, 2011).  
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De acordo com Jodas (2010), o PSA compreende basicamente dois princípios 

jurídicos orientadores: o da prevenção e o do poluidor-pagador. Através do primeiro 

busca-se “evitar o colapso dos biomas que fornecem os serviços ambientais”; enquanto 

que o segundo configura “uma medida pedagógica que intui evitar o desperdício e 

promover a prevenção”. Com relação a Constituição Federal de 1988, o PSA encontra 

respaldo no artigo 225 e em demais sistemas jurídicos modernos que consideram o meio 

ambiente como direito fundamental e lhe atribuem valor intrínseco.  Mesmo antes do 

advento da Carta Magna, dois princípios previstos na infraconstitucional Política 

Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal n.º 6938/81) estão intimamente relacionados 

com a presente discussão, são eles:  

 
a) Novamente o princípio do poluidor-pagador, que tem como ideia central a 

proposta de internalização de externalidades negativas, ou seja, não é correto 
pagar para poluir, mas sim, investir no controle e/ou eliminação das fontes 
poluidoras; e  
 

b) O princípio do usuário-pagador, que estabelece que os usuários de recursos 
ambientais devem remunerar aqueles que prestam serviços ambientais, 
mediante a internalização das externalidades positivas.  
 

Em um claro esforço por mudanças e aplicação dos princípios destacados, surge o 

conceito de “protetor-recebedor”, que recomenda que aqueles que efetivamente 

contribuem para a preservação e conservação da natureza (e dos serviços ambientais, 

consequentemente) sejam retribuídos, compensados de forma justa e equânime. No 

entanto, o conceito de “protetor-recebedor” ainda não constitui um novo princípio do 

direito ambiental (ALTMANN, 2008), apesar de sua lógica estar intimamente relacionada 

aos objetivos do PSA. Apesar de consensos em algumas temáticas, persistem muitas 

dúvidas ainda a respeito dos fundamentos jurídicos do sistema de Pagamento por 

Serviços Ambientais (ANDRADE & FASIABEN, 2009). Destacam-se, por exemplo, quais os 

critérios relativos às externalidades negativas que transformam um antigo degradador 

em um “protetor-recebedor”, ou seja, há quanto tempo e em que condições foram 

produzidas as externalidades negativas? Além disso, quais as normas respeitadas na 

definição das externalidades negativas ou positivas, sob pena da indução do desrespeito 

generalizado à legislação vigente e aos princípios fundamentais? (HECKEN & 

BASTIAENSEN, 2010). Pondera-se ainda que “a prestação de serviços ambientais envolve 

um grau de incerteza quanto à efetiva provisão do serviço e do seu volume”, assim como 

existe o “risco de que a contrapartida ao pagamento não seja prestada, na falta ou falha 

de sistema de monitoramento”. Dessa forma, uma tradução normativa na formulação e 

implementação de operações e políticas de PSA, é fundamental (NUSDEO, 2012).  
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Contudo, partindo-se da suposição que o provedor de serviços ambientais poderá 

ser apenas quem demonstra domínio sobre o serviço ambiental, sendo capaz de garantir 

sua linear provisão durante determinado período, os Pagamentos por Serviços 

Ambientais (PSA) revelam-se ferramentas compatíveis e razoáveis em busca da 

efetivação de políticas públicas correlatas, como por exemplo, a concretização, 

entendimento e respeito dos agricultores familiares para com o Código Florestal 

Brasileiro (JODAS, 2010). De acordo com Nusdeo (2012), diante da insuficiência do 

mercado para atingir os objetivos da proteção ambiental e da equidade, os arranjos 

jurídicos, além da possibilidade de corrigir falhas no mercado, “tem a capacidade de 

produzir resultados que o mercado não obteria sozinho”, garantindo uma melhor 

inclusão e integração dos grupos de população menos favorecida, ligados à terra e ao 

meio ambiente natural, assim como definindo como essa integração se dará. Tal 

complexidade e relativa novidade do assunto demandam que o direito ambiental 

brasileiro auxilie a estruturação dos sistemas de PSA, de maneira que os mesmos não se 

tornem, por exemplo, instrumentos meramente de assistência que não favorecem a 

condição de equilíbrio ecológico constitucionalmente estipulada (ALTMANN, 2008). 

 

Há no Brasil alguma referência legislativa consolidada em relação ao PSA nos 

artigos 47 e 48 da Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema 

Nacional de Unidade de Conservação – SNUC28.  Atualmente, encontram-se em processo 

legislativo dois projetos de lei federal onde se prevê a futura criação da Política Nacional 

Pagamento por Serviços Ambientais, que tramitam atualmente na Câmara dos 

Deputados do Congresso Nacional, identificado como Projeto de Lei nº 312/2015, no 

qual foi apensado para trâmite conjunto o anterior Projeto de Lei nº 792/2007 (BRASIL, 

2015).  

 

Embora esses projetos de lei federal em andamento proponham inovações sobre 

alguns conceitos previstos na normas estadual paulista  atualmente vigentes em alguns 

município do Estado, tratando de conceituar localmente do Pagamento por Serviços 

Ambientais (PSA-hídrico), como ocorre com o Programa Produtor de Água de 

                                                 
28 Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000 (SNUC): 
 
Artigo 47. O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pelo abastecimento de água ou que faça 
uso de recursos hídricos, beneficiário da proteção proporcionada por uma unidade de conservação, deve 
contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto em 
regulamentação específica. 
  
Artigo 48. O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pela geração e distribuição de energia 
elétrica, beneficiário da proteção oferecida por uma unidade de conservação, deve contribuir 
financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto em 
regulamentação específica.  
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Guaratinguetá, ainda é certo que do lado do proprietário rural as pressões exercidas 

pela cultura tradicional voltada à pecuária extensiva e agricultura familiar, além do custo 

de oportunidade da terra, ainda se constituem em entraves ao aumento de áreas 

destinadas à recuperação ambiental de áreas verdes de interesse hidrológico, em razão 

da suposta limitação do uso econômico da propriedade com a cobertura florestal 

(SOARES, 2005; LIMA, 2012; RODRIGUES, 2012).  

 

Diante das divergências e polêmicas, sobretudo na esfera econômica, legisladores 

convergem sobre a necessidade de aprovar um marco legal nacional para o Pagamento 

por Serviços Ambientais. Alguns aspectos que geram discussão envolvem a questão da 

“desburocratização” dos pagamentos, visando o estabelecimento de condições mínimas 

para que esse tipo de benefício seja estimulado, assim como a inclusão de relações de 

privados ou da própria sociedade, além dos pagamentos com recursos públicos. Discute-

se ainda sobre o custo-benefício do PSA e se esse instrumento econômico é lucrativo 

para o país (BRASIL, 2011).  

 

De maneira geral, as discussões vêm sendo feitas com uma boa participação da 

sociedade civil e das instituições que participam da implementação do PSA no país. Já 

surgiram pontos importantes, tais como: a isenção fiscal para PSA; a possibilidade de 

recebimento de pagamentos, mesmo em áreas de proteção legal; e a possibilidade de 

vinculação dos contratos à terra e não ao indivíduo, aumentando a segurança jurídica 

para contratos de longo prazo (BRASIL, 2011). São sete os estados brasileiros que 

possuem legislação sobre PSA aprovada, sem que haja um marco regulatório nacional. 

No Estado de São Paulo, no âmbito do Programa de Remanescentes Florestais criado 

pela Política Estadual de Mudanças Climáticas (Lei nº 13.798/2009), o Decreto 

regulamentador n° 55.947/2010, institui o PSA para proprietários rurais (artigo 63) e 

garante que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente estabeleça, através de normas 

próprias e reconhecendo os princípios, diretrizes e critérios estabelecidos pela lei, os 

projetos de PSA e suas respectivas ações, arranjos de implementação, critérios de 

elegibilidade, de habilitação e de contratação.  

 

O Decreto paulista ainda estabelece que as operações financeiras serão efetuadas 

pelo Fundo Estadual de Controle e Prevenção da Poluição - FECOP, assim como 

estabelece que as faixas de valor a serem pagos, no artigo 65 da Política Estadual de 

Mudanças Climáticas (Lei nº 13.798/2009)29. O Decreto ainda define as categorias de 

                                                 
29 Artigo 65 - Os valores a serem pagos aos provedores de serviços ambientais deverão ser 
proporcionais aos serviços prestados considerando a extensão e características da área envolvida, os 
custos de oportunidade e as ações efetivamente realizadas, não podendo exceder a 100 UFESP’s por 
hectare por ano e 5.000 UFESP’s por participante por ano.  
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produtores que podem se beneficiar, no seu artigo 3º30. Com efeito, a intenção e a 

estratégia do estado de São Paulo demonstram-se promissoras no sentido de 

estabelecer ordenamento jurídico para viabilizar o PSA e implementá-lo como política 

pública voltada ao alcance dos objetivos socioambientais da Política Nacional do Meio 

Ambiente, buscando valorizar os proprietários rurais e as possibilidades de 

desenvolvimento sustentável, inclusive no que diz respeito a viabilidade ao atendimento 

da legislação, destaca-se o Código Florestal Brasileiro.  

 

Diante das perspectivas atreladas aos conceitos e dispositivos jurídicos 

preconizados pelo PSA, surge um questionamento: como lidar com a tendência ao sobre 

uso dos recursos ambientais e com a sub-oferta de serviços ambientais? O caminho para 

a resposta está intimamente relacionado com as opções de gestão a serem utilizadas 

para se atingir os objetivos almejados nas políticas de PSA.  Sob a ótica do 

desenvolvimento sustentável, Nusdeo (2012) aponta para os seguintes objetivos de uma 

política de PSA:  

 
a) Objetivos ambientais: garantir a efetividade da prestação do serviço sob uma 

perspectiva ampla relacionada ao equilíbrio ecológico da região, ou território, 
em que estão localizadas as áreas prestadoras dos serviços;  
 

b) Objetivos sociais: criar alternativas de geração de renda compatíveis com a 
preservação ambiental e com os estilos de vida próprios de determinadas 
comunidades, garantindo a manutenção de valores culturais e a valorização 
desses grupos, com destaque aos de menor renda, perante a sociedade;  
 

c) Objetivos econômicos: conceber os objetivos ambientais e sociais para que a 
geração de renda se torne um objetivo na medida em que apresenta como 
contrapartida ao alcance dos objetivos da preservação ou conservação.  

 
Uma problemática econômica relacionada a formação de oferta e demanda ao 

PSA, é que muitos serviços ambientais ainda são entendidos como bens públicos, que 

são caracterizados pela “não exclusividade” e “não rivalidade”. O primeiro implica em 

altos custos, ou até mesmo na impossibilidade, de excluir alguém do uso ou dos 

benefícios de um externalidade positiva, ao passo que o segundo significa a falta de 

competitividade, ou seja, “o montante fornecido do bem para um indivíduo não reduz 

o montante disponível para o outro”. O problema nessa situação é que os benefícios dos 

serviços ambientais são obtidos por muitos, alguns podendo pegar carona nos esforços 

                                                 
30 Artigo 3º, inciso IV - proprietários rurais conservacionistas: pessoas físicas ou jurídicas que realizam 
ações em sua propriedade rural que conservem a diversidade biológica, protejam os recursos hídricos, 
protejam a paisagem natural e mitiguem os efeitos das mudanças climáticas por meio de recuperação e 
conservação florestal, manejo sustentável de sistemas de produção agrícola, agroflorestal e silvopastoril. 
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dos outros, instigando, assim, pouco incentivo em contribuir para projetos de PSA 

(BRASIL, 2011). Além disso, tal condição implica, inclusive, na ausência de incentivos 

para que o mercado privado proveja os serviços ambientais, uma vez indivíduos e 

empresa “relutam em pagar por um serviço que será usufruído no mesmo montante por 

aqueles que não pagaram por eles” (NUSDEO, 2012). 

 

Há de se ressaltar ainda que como todo mecanismo econômico, há limitações 

inerentes às dificuldades relativas a existência e a identificação da demanda, 

qualificação, quantificação e precificação dos serviços ecossistêmicos (SHIKI & SHIKI, 

2011). Nesse sentido, diversos estudos pelo mundo vêm buscando aprofundar os 

conhecimentos sobre os valores dos serviços ambientais, visando esclarecer os valores 

da biodiversidade e os impactos de sua perda (BRASIL, 2011). Discute-se também que 

apesar do potencial da remuneração por tais serviços, o PSA, por carrear em sua gênese 

a mercantilização dos recursos naturais, apresenta o risco de reforçar a postura 

utilitarista que é o cerne da superexploração dos serviços ecossistêmicos (SHIKI & SHIKI, 

2011).  

Além disso, o fato de pagar alguns produtores rurais por seus serviços prestados 

pode sugerir que os outros todos que não receberem não são obrigados a se comportar 

corretamente. Outro risco é a sugestão de que quem começa com o PSA e depois deixa 

de receber, a qualquer momento tem direito de destruir (JODAS, 2010). Entre tais 

questões, emergem as fundamentais relativas à ética. Nesse sentido, Sawyer (2011) 

questiona se seria correto pagar alguém para não degradar ou se as externalidades 

negativas devem ser naturalmente incorporadas pelos produtores, ou simplesmente 

serem repassadas aos contribuintes ou consumidores. Por outro lado, as externalidades 

positivas exigem remuneração? Em outro olhar, reforça-se que a utilização dos 

instrumentos econômicos vem se mostrando vantajosa no que diz respeito a viabilização 

da implantação de projetos na esfera governamental (GÓMEZ-BAGGETHUN et al., 

2009), além de ter-se apresentado mais efetiva e menos custosas, quando comparadas 

àquelas fundamentadas no comando e controle (MURADIAN et al., 2009).  

 

Por exemplo, o PSA implementado em Nova York na bacia de Catskill (POSTEL e 

THOMPSON JR, 2005) fornece água para a cidade e arredores, onde se verificou que a 

restauração da área economizaria 5 bilhões de dólares do que a instalação de uma usina 

de pré-tratamento da água, sem contar com sua manutenção ao longo do tempo e os 

custos operacionais. A partir do exemplo apresentado, destaca-se que devido as 

características de bem público dos serviços ambientais, o Poder Público vem sendo o 

principal comprador dos serviços em várias situações e, portanto, a implementação dos 

projetos públicos de PSA deverão enfrentar importantes desafios políticos, como:  
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a) Consolidar-se enquanto instrumento de gestão ambiental e não apenas como 
uma oportunidade de negócios para o provedor (SHIKI & SHIKI, 2011);  
 

b) Provar a sua importância como ferramenta de mitigação das mudanças 
climáticas e de escassez de água (VATN, 2010).  

 
A partir daí, alguns formatos de pagamento ocorrem quando a remuneração é 

promovida por meio dos Governos, ou seja, quando o Estado assume as 

responsabilidades, através do pagamento diretamente aos provedores, ou do repasse 

para intermediários, como os municípios (VEIGA & MAY, 2010). Nesse cenário, 

questiona-se até quando os serviços serão prestados e quanto se pagará quando 

atingirmos os limites dos ecossistemas? Será que efetuar pagamentos em determinadas 

áreas “para degradar e não recuperar outras” é sustentável, se a demanda por recursos 

continuar a ser insustentável? Até quando conseguiremos manter áreas protegidas se a 

demanda por tais recursos aumentar? E se a demanda aumentar, até quando será 

economicamente viável o PSA?  

 

Como outro exemplo, pode-se determinar com relativa facilidade os gastos 

necessários para tratar a água contaminada do município de São Paulo. No entanto, 

ainda que existam tecnologias para tratar a água com custos que a sociedade possa 

pagar, é muito mais complicado estimar os prejuízos causados pela perda de serviços 

prestados pelas áreas úmidas, como o controle de enchentes e os habitats para a fauna 

e flora aquática (WHATELY & HERCOWITZ, 2008).  

 

Diante de tantos questionamentos, a gestão ambiental precisa levar em 

consideração o conceito de capacidade de suporte, que relaciona os sistemas 

econômico e ecológico, ou os limites da interferência humana nos ciclos naturais, onde 

as intervenções acima destes limites podem causar mudanças imprevisíveis nos 

ecossistemas, para as quais muitas vezes não existe tecnologia capaz de revertê-las, ou, 

se existem, resultam em um significativo custo monetário.  

 

Logo, a gestão ambiental deve ser capaz de analisar não apenas o impacto 

imediatista das ações implementadas pelo PSA, como a remuneração propriamente 

dita, mas também suas consequências ecológicas e sociais (BRASIL, 2011). Sendo assim, 

elevando os ensinamentos de Nusdeo (2012), é fundamental destacar que ainda que a 

compreensão sobre a dinâmica e a complexidade dos ecossistemas nos seus valores 

ecológicos, econômicos e socioculturais esteja em permanente avanço, é de extrema 

importância a compensação pelos ônus financeiros da preservação. Afinal, mais áreas 

preservadas implicam em menor produção econômica, o que corrobora para o PSA 

voltado à equidade social.  
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A partir da conceituação apresentada, sabe-se que uma série de serviços 

ambientais ocorre nos territórios dos entes federativos como, por exemplo, aqueles 

associados a práticas de conservação do solo e de conservação e restauração florestal 

para a proteção de recursos hídricos nas propriedades rurais, permitindo o abatimento 

da erosão e a infiltração de água. Neste caso, observando-se a bacia hidrográfica como 

unidade de planejamento, o aumento ou a manutenção de tais serviços, através da 

implantação de um esquema de PSA-Água, demanda que este esteja adaptado à 

realidade local em seus diversos aspectos e ao arranjo institucional e financeiro 

relacionado à gestão dos recursos ambientais em ecossistemas naturais, notadamente 

florestais. No Brasil, com relação aos sistemas de PSA voltados à proteção de recursos 

hídricos, destacam-se o Programa Produtor de Água da Agência Nacional das Águas 

(ANA), seguido das políticas de caráter estadual e outras iniciativas. Predominam 

arranjos institucionais de no mínimo duas partes, com fonte de recursos dos orçamentos 

públicos, dos Comitês de Bacia Hidrográfica, de pessoas jurídicas relacionadas aos 

serviços de saneamento básico e de fundações e institutos. (BRASIL, 2011). Tal cenário 

demonstra que o instrumento PSA vem sendo reconhecido como uma importante 

ferramenta de gestão ambiental compartilhada em áreas estratégicas para a produção 

de água. Diversos autores (WUNDER, 2005; ENGEL, PAGIOLA & WUNDER, 2008) 

convergem acerca dos requisitos a serem observados para a implementação e 

funcionamento de um esquema de pagamento por serviços ambientais em bacias 

hidrográficas, destacando-se os seguintes:  

 
a) Instituição do marco legal prevendo o pagamento por serviços ambientais;  

 
b) Identificação do serviço a ser considerado e a sua região de abrangência; e 

 
c) Identificação dos usuários e beneficiários do serviço ambiental.  

 
De uma forma mais detalhada, para a identificação e sistematização dos passos e 

fases necessárias ao estabelecimento de sistemas de PSA-Água, a organização de 

conservação ambiental The Nature Conservancy (TNC) propõe uma cadeia de resultados 

visando avaliar as iniciativas de PSA para a conservação de recursos hídricos na Mata 

Atlântica, que contempla: a definição dos arranjos institucionais, envolvendo a 

articulação e formação de parcerias; a prospecção das alternativas, que visa o 

levantamento de demandas e fontes de recursos; a fase de desenvolvimento, que 

contempla os diagnósticos socioeconômicos ambientais, as análises econômicas, a 

definição dos pagamentos e o formato de contribuição dos parceiros; a implementação 

propriamente dita, que envolve o engajamento dos proprietários rurais, a contratação, 

a execução das ações de conservação e os pagamentos; o monitoramento, que busca 
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verificar os efeitos na qualidade e quantidade de água; e a replicação e alavancagem, 

que tem como intuito o ganho de escala dos projetos piloto (VEIGA, 2010).   

 

O autor ainda destaca as rotas de PSA-Água, que visam identificar os possíveis 

indutores dos sistemas, quais sejam: os Comitês de Bacias Hidrográficas, que possuem 

como fonte de recurso em potencial a cobrança pelo uso da água; a criação de um 

arcabouço legal, conforme já apresentado; os compradores voluntários com 

pagamentos diretamente aos provedores; e os grandes usuários, que representam as 

iniciativas corporativas que possam dar suporte ao PSA-Água (VEIGA, 2010). 

 

 Diante do exposto, vale destacar os trabalhos de Medeiros et al. (2011), que 

demonstrou que 38,4% dos empreendimentos de geração de energia elétrica no Brasil 

ficam à jusante de áreas protegidas, representando um dos principais fatores de custo 

no processo de geração de energia elétrica. Ressalta-se ainda que muitos dos 

reservatórios são responsáveis pelo abastecimento público. No que diz respeito aos 

desafios a serem superados para a obtenção de sucesso e de ganho de escala aos 

sistemas de PSA-Água, Veiga (2010), destaca:  

 

a) Do ponto de vista econômico: a disponibilização de recursos futuros e contínuos, 

inclusive pelos produtores rurais para o atendimento das  condicionalidades; os 

altos custos associados à restauração florestal e consequente assistência técnica; 

os altos custos de transação para a elaboração dos projetos, definição de áreas 

prioritárias, negociação e monitoramento dos contratos individuais com cada 

provedor; dificuldades na identificação dos custos totais dos projetos, inclusive 

devido as contrapartidas não-monetárias; e a necessidade de implementação 

caso a caso;  

 

b) Do ponto de vista técnico: baixa capacidade técnica para a gestão dos projetos e 

condução dos processos de restauração florestal; processos de monitoramento 

ausentes, deficientes ou em fase de implementação;  

 

c) Do ponto de vista institucional e legal: inexistência ou falta de regulamentação 

do arcabouço legal para garantir segurança jurídica; indefinição de regras fiscais; 

dificuldade na execução dos recursos públicos, devido aos processos 

burocráticos para contratação; desconhecimento por parte dos proprietários.  

 

Devido ao Princípio da Ubiquidade o Poder Público busca realizar e executar suas 

ações e políticas públicas de gestão ambiental de forma a atender a equidade e a justiça 

social, considerando-se o meio ambiente como um todo indivisível e seus cidadãos como 

parte integrante na sua conservação e equilíbrio ecossistêmico.  
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Nessa ótica, tanto o Estado, quanto os cidadãos e a iniciativa privada são 

detentores de direitos e responsabilidades ambientais em relação aos impactos de 

consumo aos recursos naturais gerados. Dessa forma as atividades humanas e a 

prosperidade social dependem da capacidade de suporte e resiliência do meio ambiente 

e seus recursos naturais, e não o contrário.  

 

Dentre esses, encontramos os Princípios da Prevenção e Precaução Ambiental, 

em razão da capacidade de limitação ou promoção do desenvolvimento econômico e 

social em plena capacidade de suporte do meio, ou sua vedação, como por exemplo, 

ocorre na oferta e disponibilidade de recursos hídricos, como limitador do crescimento 

econômico.  

 

Para incentivar, compensar ou vedar comportamentos e seus impactos aos 

recursos hídricos há outros princípios, como no caso do usuário-pagador e protetor-

recebedor, em função dos impactos ou externalidades que as atividades antrópicas 

provocam aos recursos naturais, o que fundamentou especialmente a cobrança pelo uso 

da água.  

 

Assim, é juridicamente relevante que estes princípios que permeiam as políticas 

setoriais existentes contribuam ao norteamento das novas políticas propostas, 

objetivando-se a evolução do princípio da função socioambiental da propriedade rural 

e urbana, em busca da garantia do uso racional da água e a conservação dos recursos 

hídricos em sua integralidade. Considerando-se a atual situação dos projetos de PSA que 

se encontram em fase de implementação e o monitoramento ainda deficitário, a Figura 

24 apresenta a cadeia de impactos e benefícios advindos a avaliação da implementação 

de um projeto de PSA-Hídrico. 
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Figura 24 – Modelo de impactos positivos do Pagamento por Serviços Ambientais para melhoria da 

qualidade e disponibilidade de recursos hídricos. Adaptado de (PAGIOLA e PLATAIS, 2007, p. 21; BRASIL 

2011). 

 
 

Sobre a utilização e proteção da vegetação nativa desse bioma, estabeleceram os 

Artigos. 6º, 7º e 33, da Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 (Lei da Mata 

Atlântica), no campo da gestão ambiental de recursos hídricos, qual é o intuito na 

preservação da água e promoção do desenvolvimento sustentável31.  

                                                 
31 CAPÍTULO II - OS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DO REGIME JURÍDICO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA 
Art. 6º -  A proteção e a utilização do Bioma Mata Atlântica têm por objetivo geral o desenvolvimento 
sustentável e, por objetivos específicos, a salvaguarda da biodiversidade, da saúde humana, dos valores 
paisagísticos, estéticos e turísticos, do regime hídrico e da estabilidade social.  
Parágrafo único.  Na proteção e na utilização do Bioma Mata Atlântica, serão observados os princípios 
da função socioambiental da propriedade, da eqüidade intergeracional, da prevenção, da precaução, do 
usuário-pagador, da transparência das informações e atos, da gestão democrática, da celeridade 
procedimental, da gratuidade dos serviços administrativos prestados ao pequeno produtor rural e às 
populações tradicionais e do respeito ao direito de propriedade.  
Art. 7º - A proteção e a utilização do Bioma Mata Atlântica far-se-ão dentro de condições que 
assegurem:  
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Atualmente, a política pretende dar cunho programático às ações de governança, 

em busca de iniciativas sustentáveis de proteção e recuperação de recursos hídricos, 

mediante a formação de corredores ecológicos e a restauração ambiental de APP´s e 

RL´s, como modelo de proteção desses biomas e das áreas de interesse hidrológico, para 

conservação e produção de água. Embora tais iniciativas não sejam recentes e 

apresentem dificuldades de implementação (Política Estadual de Recursos Hídricos – Lei 

nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991; Política Estadual de Mudanças Climáticas - Lei n 

º 13.798, de 09 de novembro de 2009, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 55.947, 

de 24 de junho de 2010), em suma, têm evoluído a contento e rumam para uma 

consolidação de seus instrumentos, em cumprimento ao Plano Estadual de Recursos 

Hídricos e demais ações e programas de governo traçados setorialmente. 

 

Constitucionalmente, tanto os Recursos Hídricos e outros recursos naturais, 

quanto os biomas Mata Atlântica e o Cerrado, que predominam no território paulista, 

são especialmente protegidos pelo Artigo 196, dentre outros fundamentos contidos 

nos Artigos 191 e 213, da Constituição do Estado de São Paulo, de 05 de outubro de 

1989 (atualizada até a Emenda nº 39, de 28/01/2014)32. 

                                                 
I - a manutenção e a recuperação da biodiversidade, vegetação, fauna e regime hídrico do Bioma Mata 
Atlântica para as presentes e futuras gerações;  
II - o estímulo à pesquisa, à difusão de tecnologias de manejo sustentável da vegetação e à formação de 
uma consciência pública sobre a necessidade de recuperação e manutenção dos ecossistemas;  
III - o fomento de atividades públicas e privadas compatíveis com a manutenção do equilíbrio ecológico;  
IV - o disciplinamento da ocupação rural e urbana, de forma a harmonizar o crescimento econômico com 
a manutenção do equilíbrio ecológico.  
Art. 33.  O poder público, sem prejuízo das obrigações dos proprietários e posseiros estabelecidas na 
legislação ambiental, estimulará, com incentivos econômicos, a proteção e o uso sustentável do Bioma 
Mata Atlântica.  
§ 1º -  Na regulamentação dos incentivos econômicos ambientais, serão observadas as seguintes 
características da área beneficiada: 
I - a importância e representatividade ambientais do ecossistema e da gleba;  
II - a existência de espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção;  
III - a relevância dos recursos hídricos;  
IV - o valor paisagístico, estético e turístico;  
V - o respeito às obrigações impostas pela legislação ambiental;  
VI - a capacidade de uso real e sua produtividade atual.  
§ 2º - Os incentivos de que trata este Título não excluem ou restringem outros benefícios, abatimentos e 
deduções em vigor, em especial as doações a entidades de utilidade pública efetuadas por pessoas 
físicas ou jurídicas.  
 
32CAPÍTULO IV -Do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais e do Saneamento 
SEÇÃO I -Do Meio Ambiente 
Artigo 191 - O Estado e os Municípios providenciarão, com a participação da coletividade, a preservação, 
conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, 
atendidas as peculiaridades regionais e locais e em harmonia com o desenvolvimento social e 
econômico. 
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Artigo 192 - A execução de obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos e a exploração 
de recursos naturais de qualquer espécie, quer pelo setor público, quer pelo privado, serão admitidas se 
houver resguardo do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
§ 1º - A outorga de licença ambiental, por órgão, ou entidade governamental competente, integrante de 
sistema unificado para esse efeito, será feita com observância dos critérios gerais fixados em lei, além de 
normas e padrões estabelecidos pelo Poder Público e em conformidade com o planejamento e 
zoneamento ambientais. 
§ 2º - A licença ambiental, renovável na forma da lei, para a execução e a exploração mencionadas no 
"caput" deste artigo, quando potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, 
será sempre precedida, conforme critérios que a legislação especificar, da aprovação do Estudo Prévio de 
Impacto Ambiental e respectivo relatório a que se dará prévia publicidade, garantida a realização de 
audiências públicas. 
Artigo 196 - A Mata Atlântica, a Serra do Mar, a Zona Costeira, o Complexo Estuarino Lagunar entre 
Iguape e Cananéia, os Vales dos Rios Paraíba, Ribeira, Tietê e Paranapanema e as unidades de 
conservação do Estado são espaços territoriais especialmente protegidos e sua utilização far-se-á na 
forma da lei, dependendo de prévia autorização e dentro de condições que assegurem a preservação do 
meio ambiente. 
Artigo 197 - São áreas de proteção permanente: 
I - os manguezais; 
II - as nascentes, os mananciais e matas ciliares; 
III - as áreas que abriguem exemplares raros da fauna e da flora, bem como aquelas que sirvam como 
local de pouso ou reprodução de migratórios; 
IV - as áreas estuarinas; 
V - as paisagens notáveis; 
VI - as cavidades naturais subterrâneas. 
Artigo 198 - O Estado estabelecerá, mediante lei, os espaços definidos no inciso V do artigo anterior, a 
serem implantados como especialmente protegidos, bem como as restrições ao uso e ocupação desses 
espaços, considerando os seguintes princípios: 
I - preservação e proteção da integridade de amostras de toda a diversidade de ecossistemas; 
II - proteção do processo evolutivo das espécies; 
III - preservação e proteção dos recursos naturais. 
Artigo 199 - O Poder Público estimulará a criação e manutenção de unidades privadas de conservação. 
Artigo 200 - O Poder Público Estadual, mediante lei, criará mecanismos de compensação financeira para 
Municípios que sofrerem restrições por força de instituição de espaços territoriais especialmente 
protegidos pelo Estado. 
Artigo 201 - O Estado apoiará a formação de consórcios entre os Municípios, objetivando a solução de 
problemas comuns relativos à proteção ambiental, em particular à preservação dos recursos hídricos e 
ao uso equilibrado dos recursos naturais. 
Artigo 202 - As áreas declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, objetivando a 
implantação de unidades de conservação ambiental, serão consideradas espaços territoriais, 
especialmente protegidos, não sendo nelas permitidas atividades que degradem o meio ambiente ou 
que, por qualquer forma, possam comprometer a integridade das condições ambientais que motivaram 
a expropriação. 
Artigo 203 - São indisponíveis as terras devolutas estaduais apuradas em ações discriminatórias e 
arrecadadas pelo Poder Público, inseridas em unidades de preservação ou necessárias à proteção dos 
ecossistemas naturais. 
Artigo 204 - Fica proibida a caça, sob qualquer pretexto, em todo o Estado. 
SEÇÃO II - Dos Recursos Hídricos 
Artigo 205 - O Estado instituirá, por lei, sistema integrado de gerenciamento dos recursos hídricos, 
congregando órgãos estaduais e municipais e a sociedade civil, e assegurará meios financeiros e 
institucionais para: 
I - a utilização racional das águas superficiais e subterrâneas e sua prioridade para abastecimento às 
populações; 
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II - o aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos e o rateio dos custos das respectivas obras, na forma 
da lei; 
III - a proteção das águas contra ações que possam comprometer o seu uso atual e futuro; 
IV - a defesa contra eventos críticos, que ofereçam riscos à saúde e segurança públicas e prejuízos 
econômicos ou sociais; 
V - a celebração de convênios com os Municípios, para a gestão, por estes, das águas de interesse 
exclusivamente local; 
VI - a gestão descentralizada, participativa e integrada em relação aos demais recursos naturais e às 
peculiaridades da respectiva bacia hidrográfica 
VII - o desenvolvimento do transporte hidroviário e seu aproveitamento econômico. 
Artigo 206 - As águas subterrâneas, reservas estratégicas para o desenvolvimento econômico-social e 
valiosas para o suprimento de água às populações, deverão ter programa permanente de conservação e 
proteção contra poluição e superexploração, com diretrizes em lei. 
Artigo 207 - O Poder Público, mediante mecanismos próprios, definidos em lei, contribuíra para o 
desenvolvimento dos Municípios em cujos territórios se localizarem reservatórios hídricos e naqueles que 
recebam o impacto deles. 
Artigo 208 - Fica vedado o lançamento de efluentes e esgotos urbanos e industriais, sem o devido 
tratamento, em qualquer corpo de água. 
Artigo 209 - O Estado adotará medidas para controle da erosão, estabelecendo-se normas de 
conservação do solo em áreas agrícolas e urbanas. 
Artigo 210 - Para proteger e conservar as águas e prevenir seus efeitos adversos, o Estado incentivará a 
adoção, pelos Municípios, de medidas no sentido: 
I - da instituição de áreas de preservação das águas utilizáveis para abastecimento às populações e da 
implantação, conservação e recuperação de matas ciliares; 
II - do zoneamento de áreas inundáveis, com restrições a usos incompatíveis nas sujeitas a inundações 
freqüentes e da manutenção da capacidade de infiltração do solo; 
III - da implantação de sistemas de alerta e defesa civil, para garantir a segurança e a saúde públicas, 
quando de eventos hidrológicos indesejáveis; 
IV - do condicionamento, à aprovação prévia por organismos estaduais de controle ambiental e de 
gestão de recursos hídricos, na forma da lei, dos atos de outorga de direitos que possam influir na 
qualidade ou quantidade das águas superficiais e subterrâneas; 
V - da instituição de programas permanentes de racionalização do uso das águas destinadas ao 
abastecimento público e industrial e à irrigação, assim como de combate às inundações e à erosão. 
Parágrafo único - A lei estabelecerá incentivos para os Municípios que aplicarem, prioritariamente, o 
produto da participação no resultado da exploração dos potenciais energéticos em seu território, ou da 
compensação financeira, nas ações previstas neste artigo e no tratamento de águas residuárias. 
Artigo 211 - Para garantir as ações previstas no artigo 205, a utilização dos recursos hídricos será 
cobrada segundo as peculiaridades de cada bacia hidrográfica, na forma da lei, e o produto aplicado nos 
serviços e obras referidos no inciso I, do parágrafo único, deste artigo. 
Parágrafo único - O produto da participação do Estado no resultado da exploração de potenciais 
hidroenergéticos em seu território, ou da compensação financeira, será aplicado, prioritariamente: 
1 - em serviços e obras hidráulicas e de saneamento de interesse comum, previstos nos planos estaduais 
de recursos hídricos e de saneamento básico; 
2 - na compensação, na forma da lei, aos Municípios afetados por inundações decorrentes de 
reservatórios de água implantados pelo Estado, ou que tenham restrições ao seu desenvolvimento em 
razão de leis de proteção de mananciais. 
Artigo 212 - Na articulação com a União, quando da exploração dos serviços e instalações de energia 
elétrica, e do aproveitamento energético dos cursos de água em seu território, o Estado levará em conta 
os usos múltiplos e o controle das águas, a drenagem, a correta utilização das várzeas, a flora e a fauna 
aquáticas e a preservação do meio ambiente. 
Artigo 213 - A proteção da quantidade e da qualidade das águas será obrigatoriamente levada em conta 
quando da elaboração de normas legais relativas a florestas, caça, pesca, fauna, conservação da 
natureza, defesa do solo e demais recursos naturais e ao meio ambiente. 
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Portanto, podem ser avaliados a qualidade e do equilíbrio do ciclo hidrológico pelo 

plano de bacia, a fim de orientarem-se as ações pretendidas no convênio, além da 

legislação estadual correlata sobre gestão e proteção ambiental em recursos hídricos, 

saneamento, saúde ambiental e meio ambiente. 

 

O novo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651, de 25/05/ 2012) tratou a 

preservação dos recursos hídricos e a conservação da biodiversidade de forma integrada 

entre si, no contexto dos corredores ecológicos como instrumento norteador dessa 

política. Fato notório é que traz instrumentos que versam sobre a vegetação nativa 

como colaboradora na proteção ecológica exatamente no local onde se encontra 

(recursos hídricos, fauna e flora). Ao mesmo tempo garante ainda a manutenção de 

zonas ripárias (úmidas), a produção de água e recarga de lençóis freáticos e aquíferos, 

possibilitando melhor infiltração e equilíbrio do ciclo hidrológico. Assim sendo, a 

manutenção da qualidade e disponibilidade de água repousa diretamente nos serviços 

ecossistêmicos que as florestas prestam à preservação e conservação natural dos corpos 

d'água, daí o surgimento do conceito de Áreas de Preservação Permanente.33 

                                                 
33  
Seção I - Da Delimitação das Áreas de Preservação Permanente 
Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta 
Lei: 
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, 
desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:       
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; 
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de 
largura; 
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de 
largura; 
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) 
metros de largura; 
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) 
metros; 
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de: 
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de 
superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; 
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento 
de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento;       
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação 
topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;       
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem por cento) na 
linha de maior declive; 
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 
VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 
100 (cem) metros em projeções horizontais; 
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e 
inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 



 

 

 

130 
 

 

                                                 
(dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano 
horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota 
do ponto de sela mais próximo da elevação; 
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação; 
XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, 
a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.       
§ 1º Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de reservatórios artificiais de água 
que não decorram de barramento ou represamento de cursos d’água naturais.       
§ 4º Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 (um) hectare, fica 
dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos II e III do caput, vedada nova supressão de 
áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente - Sisnama. 
§ 5º É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que trata o inciso V do art. 3o 
desta Lei, o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica 
exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde que não implique supressão de novas áreas de 
vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do solo e seja protegida a fauna silvestre. 
§ 6º Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é admitida, nas áreas de que tratam os 
incisos I e II do caput deste artigo, a prática da aquicultura e a infraestrutura física diretamente a ela 
associada, desde que: 
I - sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de recursos hídricos, garantindo sua 
qualidade e quantidade, de acordo com norma dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente; 
II - esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de recursos hídricos; 
III - seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente; 
IV - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural - CAR. 
V - não implique novas supressões de vegetação nativa.       
Art. 5º Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração de energia ou 
abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de servidão 
administrativa pelo empreendedor das Áreas de Preservação Permanente criadas em seu entorno, 
conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros 
e máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze) metros e máxima de 30 
(trinta) metros em área urbana.       
§ 1º Na implantação de reservatórios d’água artificiais de que trata o caput, o empreendedor, no âmbito 
do licenciamento ambiental, elaborará Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do 
Reservatório, em conformidade com termo de referência expedido pelo órgão competente do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - Sisnama, não podendo o uso exceder a 10% (dez por cento) do total da 
Área de Preservação Permanente. 
§ 2º O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial, para os 
empreendimentos licitados a partir da vigência desta Lei, deverá ser apresentado ao órgão ambiental 
concomitantemente com o Plano Básico Ambiental e aprovado até o início da operação do 
empreendimento, não constituindo a sua ausência impedimento para a expedição da licença de 
instalação. 
Art. 6º Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando declaradas de interesse social por ato 
do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas 
a uma ou mais das seguintes finalidades: 
I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de rocha; 
II - proteger as restingas ou veredas; 
III - proteger várzeas; 
IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; 
V - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico; 
VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 
VII - assegurar condições de bem-estar público;  
VIII - auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares. 
 IX - proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional.  
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Nesse escopo, o poder público deve considerar na iniciativa os demais 

fundamentos e parâmetros jurídicos previstos nas seguintes políticas estaduais: 

Constituição do Estado de São Paulo; Política Estadual de Recursos Hídricos; Política 

Estadual de Meio Ambiente; Lei da Mata Atlântica; Política Estadual de Mudanças 

Climáticas; e, Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável do Estado de São Paulo 

2020, sem prejuízo das demais legislações ambientais aplicáveis. O conceito parte da 

conclusão de pesquisadores que lecionam que a preservação e recuperação das áreas 

de interesse hidrológico (ex. zonas ripárias) estendem-se por uma área muito maior do 

que a legalmente determinada para proteção das demais APP´s, e por isso sua proteção 

somente pode se dar de forma voluntária e com participação social e apoio do terceiro 

setor para projetos de produção de água junto aos proprietários rurais. Da mesma 

forma, o manejo sustentável de bacias hidrográficas garante diretamente a qualidade e 

a disponibilidade de água, e promove a manutenção do microclima da região e a 

preservação da fauna silvestre, aquática e edáfica (LIMA, 2012).   

 

Nessa toada, o meio ambiente é uma unidade, e não há como se pensá-lo ou geri-

lo de forma compartimentada e sem levar em conta suas inter-relações fundamentais, 

                                                 
Seção II - Do Regime de Proteção das Áreas de Preservação Permanente 
Art. 7º A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário 
da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. 
§ 1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário 
da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, 
ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei. 
§ 2º A obrigação prevista no § 1o tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência 
de domínio ou posse do imóvel rural. 
§ 3º No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2008, é vedada a 
concessão de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto não cumpridas as obrigações 
previstas no § 1o. 
Art. 8º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente 
ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas 
nesta Lei. 
§ 1º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser 
autorizada em caso de utilidade pública. 
§ 2º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente de que 
tratam os incisos VI e VII do caput do art. 4o poderá ser autorizada, excepcionalmente, em locais onde a 
função ecológica do manguezal esteja comprometida, para execução de obras habitacionais e de 
urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas 
consolidadas ocupadas por população de baixa renda. 
§ 3º É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução, em caráter de 
urgência, de atividades de segurança nacional e obras de interesse da defesa civil destinadas à 
prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas. 
§ 4º Não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras intervenções ou supressões de 
vegetação nativa, além das previstas nesta Lei. 
Art. 9º É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Permanente para obtenção 
de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental. 
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de modo que as políticas públicas e órgãos de Estado devem operar em harmonia para 

obtenção dos resultados almejados com suas ações e instrumentos, sob pena de se 

ferirem os Princípios da Legalidade, Ubiquidade e do Desenvolvimento Sustentável 

(ANTUNES, 2002; MILARÉ, 2009). 

 

Portanto, no âmbito da política de PSA-H (Hídrico) há um novo enfoque legal e 

administrativo dado à recuperação ambiental de áreas de vegetação que protegem os 

recursos hídricos, devendo considerar o conceito das Áreas de Interesse Hidrológico 

(AIH) no aprimoramento de ações de gerenciamento de recursos hídricos, norteando-se 

assim as políticas estaduais de regularização ambiental das propriedades rurais do 

Estado, com foco na produção e preservação de recursos hídricos e garantia da 

preservação ambiental dos biomas paulistas. No presente estudo de caso, é 

fundamental reafirmar que a conservação e preservação dos recursos hídricos paulista 

possuem uma regulação fundamental do ponto de vista da gestão por bacia. Dessa 

forma, a natureza normativa deve prever que a restauração e recuperação ambiental 

das APP´s e Reserva Legal ocorram com a finalidade de melhoria in loco e regional da 

gestão e produção de água. 

 

 Busca-se, em última análise, a recarga dos reservatórios e cursos d´água de 

abastecimento das regiões rurais, urbanas e metropolitanas do Estado, bem como a 

manutenção da oferta de recursos hídricos em qualidade e disponibilidade objetivando-

se o equilíbrio do ciclo hidrológico, pela recuperação ambiental dessas áreas 

especialmente protegidas. Nessas ações deve ser priorizado o objetivo do 

Desenvolvimento Sustentável dos recursos hídricos em APP´s e RL´s paulistas, nos 

termos do Art. 1-A, da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 201234. 

                                                 
34CAPÍTULO I- DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1º- A.  Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação 
Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima 
florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e 
prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos.      
Parágrafo único.  Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta Lei atenderá aos seguintes 
princípios:     
I - afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas florestas e demais formas 
de vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade do 
sistema climático, para o bem estar das gerações presentes e futuras;       
II - reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas 
e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no crescimento econômico, na melhoria da 
qualidade de vida da população brasileira e na presença do País nos mercados nacional e internacional 
de alimentos e bioenergia;  
III - ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, consagrando o compromisso do País 
com a compatibilização e harmonização entre o uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo 
e da vegetação;  



 

 

 

133 
 

 

3.4. A CLASSIFICAÇÃO DE BENJAMIM (1999) E A PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
 

Benjamim (1999) traz uma classificação escalonada em três fases para definir a 

presença e evolução normativa da conservação ambiental das florestas, e em especial 

da Mata Atlântica, com enfoque na gestão de ambiental e de recursos hídricos.  

 

 A primeira, denominada fase desregrada, deduz que a exploração de recursos 

naturais de forma desregrada, que se desempenha desde o descobrimento até meados 

de 1930, configurada por sucessivos ciclos econômicos explorados de forma predatória, 

dentro do espírito do provérbio brasileiro criado à época, e bem relembrado por Dean 

(1996) em sua obra: “quem vier depois que se arranje” (BENJAMIN, 1999). 

 

Esse pensamento teve repercussão no modelo de exploração agropastoril até os 

dias atuais no Brasil. Na segunda é a fase fragmentária, caracterizada pelo nascimento 

do conceito mundial do pensamento ecológico e suas primeiras disposições protetivas, 

porém para uso da floresta exclusivamente interesse econômico e da água como insumo 

energético (BENJAMIM, 1999). Por fim na terceira, conhecida como fase holística, 

retoma-se a ideia de que o meio ambiente trata-se de um conjunto integrado, e que os 

ecossistemas como um organismo vivo e único (BENJAMIM, 1999). 

 

Almeida (2002, p. 48) menciona que “nesta fase, houve a solidificação do 

pensamento jurídico ambiental no sentido de preservação do meio ambiente como um 

sistema ecológico integrado (onde as partes – os bens ambientais – são protegidas a 

partir do todo) e com autonomia valorativa (por ser, em si mesmo, um bem jurídico). O 

bem jurídico, cuja tutela é visada, engloba um complexo conjunto de inter-relações, 

onde a proteção isolada de uma de suas parcelas não impede o desequilíbrio do todo e 

sua consequente degradação”. 

 

 

a) Fase Desregrada:  

 

Nesta faze o meio ambiente era totalmente relegado ao último plano. Tratava-se 

de dominar a floresta para não virar vítima do acaso de seus perigos. Havia o emprego 

                                                 
IV - responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em colaboração com a 
sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas 
funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais;  
V - fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo e da 
água, a recuperação e a preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa;       
VI - criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e a recuperação da 
vegetação nativa e para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. 
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contínuo e de forma pejorativa do termo “matagal”, como se fosse uma área inútil e que 

atrapalhava uma propriedade produtiva (BENJAMIN, 1999, p.38). 

 

O interesse exclusivo era a obtenção das riquezas coloniais produzidas e 

espoliação de recursos naturais, para comercialização com a coroa portuguesa. A 

proteção dos recursos naturais, fauna, flora e água era inexistente devido ao interesse 

comercial.  No entanto, havia normas de proteção à extração de algumas espécies 

lenhosas, com o objetivo exclusivo de assegurar interesses para a expansão ultramarina 

e a comercialização de insumos florestais e agrícolas somente pela coroa portuguesa 

(DEAN, 1996; FARIAS, 2009). 

 

Quanto à proteção das águas, durante o descobrimento a colônia se encontrava 

sob a égide das Ordenações Afonsinas em Portugal, dispondo de forma rarefeita sobre 

questões ambientais e sequer mencionando qualquer tutela aos recursos hídricos.   

 

Posteriormente em 1521, sobrevêm as Ordenações Manuelinas, que “a exemplo 

da proibição da comercialização das colmeias, sem a preservação das abelhas ou da caça 

dos animais como coelhos, lebres e perdizes, com instrumentos que pudessem denotar 

crueldade” introduzindo-se ainda o conceito de compensação ambiental econômica, ao 

passo que o valor da indenização para reparação do dano ecológico era previsto em 

função da avaliação no mercado comercial da espécie lenhosa.  

 

O primeiro momento onde se verifica alguma proteção voltada especialmente às 

águas ocorre nas “Ordenações Filipinas”, em que o Brasil se encontrava sob domínio 

espanhol, estabelecendo o conceito de poluição e uso inadequado de recursos hídricos, 

quando “proibiu a qualquer pessoa jogar material que pudesse matar os peixes e sua 

criação ou sujar as águas dos rios e das lagoas.” (ALMEIDA, 2002; FARIAS, 2009, p. 28). 

 

No século XVII, o Governador-Geral do Brasil Colônia edita um regimento 

contendo dispositivos de natureza ambiental, porém com foco na regulação do uso, 

ocupação e na distribuição de terras, de onde ocorre a extração de espécies lenhosas 

que interessavam à coroa, dentre elas o pau-brasil. No final do Século XVIII foram 

proibidas sesmarias nas terras litorâneas aos mares e rios, onde houvesse espécies 

lenhosas úteis à construção e usos diversos, cabendo à coroa portuguesa a propriedade 

das terras não ocupadas. Tomam lugar nessa época as primeiras disposições legais de 

proteção florestal, que atualmente denominamos como áreas de preservação 

permanente.  Assim, a Metrópole determina a expedição de cartas régias aos 

governadores das capitanias, ordenando-se a proteção da vegetação localizada perto 

dos mares ou nas margens dos rios, a demarcação e reforma administrativa das áreas 
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das matas de exploração florestal, assim como a criação de normas para prevenir 

procedimentos arbitrários sobre o corte indiscriminado de árvores (ALMEIDA, 2002). 

 

Com a independência do Brasil, veio a promulgação da Constituição Imperial em 

1824. Nela se determinava a edição de um Código Civil e um Código Criminal, devido as 

Ordenações Filipinas ainda vigorarem por inexistência de uma legislação pátria. Todavia, 

nada de novo foi trazido pela Constituição Imperial no que tange a tutela ambiental e 

em especial a proteção dos recursos hídricos (BENJAMIN, 1999). 

 

Porém, o Código Penal de 1890 previa a criminalização da poluição e 

contaminação da água, em seu Artigo 162, que dizia que aquele que corromper ou 

conspurcar a água potável de uso comum ou particular, tornando-a impossível de beber 

ou nociva à saúde. Pena: prisão celular de 1 (um) a 3 (três) anos (ALMEIDA, 2002). 

 

Em 1981, como a promulgação da Constituição Republicana não houve qualquer 

inovação sobre dispositivo que tratavam sobre recursos hídricos, verificando-se que 

durante essa fase a proteção ambiental e dos recursos naturais era de cunho 

exclusivamente econômico (BENJAMIN, 1999).  

  

b) Fase Fragmentária   

 

Somente na Constituição Federal de 1934 ocorreu a previsão de competência 

privativa à União para legislar sobre tema recursos hídricos. (Art. 5º, inciso XIX, alínea 

“j”), cujo interesse maior era tutelar a gestão dos recursos hídricos em razão da 

demanda por energia elétrica. Também nessa fase se destaca o marco legal da regulação 

das atividades econômicas de exploração de propriedades, quanto ao acesso aos 

recursos naturais.  O Código Civil de 1916 previa a regulação do direito de uso da água, 

porém resguardando-se os direitos de vizinhança e a sua utilização como um bem de 

domínio privado e de valor econômico limitado (BENJAMIN, 1999).  

 

Atualmente, a água é considerada bem de domínio público e gravada de valor 

econômico, para seu uso racional, consciente e conservação de seus usos múltiplos. 

Nesse contexto, foi criado o Código de Águas (Decreto Federal nº 24.643, de 10 de julho 

de 1934) conceituando os critérios de aproveitamento e domínio das águas, classificadas 

como águas públicas de uso comum, águas comuns e águas particulares, conforme suas 

peculiaridades. Regularam-se, assim, as questões de poluição e contaminação dos 

corpos hídricos, e considerando seus usos múltiplos, civis e industriais, prevendo ao 

Ministério da Agricultura a tutela dos recursos hídricos. Na época, devido à transição à 

era industrial no país, Milaré (2007) indica que o teor da norma buscava de fato tratá-la 

sobre o ponto de vista do aproveitamento industrial e das águas para geração energia 
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elétrica, e uso agrícola, até então concedidas aos Municípios e Estados (BENJAMIN, 

1999). 

 

A Constituição Brasileira de 1937, nada trouxe na proteção aos recursos hídricos, 

apenas repetindo o teor anterior da competência privativa da União para legislar sobre 

recursos hídricos e seu uso industrial, sem qualquer menção à conservação ambiental. 

Contudo, havia no direito penal, a proteção aos recursos hídricos quanto à incolumidade 

da saúde pública, prevendo pena para quem poluísse a água, tornando-a imprópria para 

o consumo ou nociva à saúde - art. 271 – CP 1940 (BENJAMIN, 1999). 

 

c) Fase Holística:  

 

Criado em 1968, o Clube de Roma colocou luz sobre a questão da necessidade de 

gestão das águas de forma sustentável tomou uma dimensão internacional, buscando a 

criação de critérios para utilização dos recursos hídricos e sua conservação com insumo 

de primeira necessidade. Na Conferência de Estocolmo (1972) registra-se o início da 

preocupação política com as questões ecológicas e pressões exercidas sobre os recursos 

naturais, consolidando-se o surgimento das agências estatais de meio ambiente e do 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Em 1977, em Mar Del Plata, no 

Uruguai, fincam-se as bases para a tomada de posição da comunidade internacional em 

relação aos recursos hídricos, com receio da poluição e pela iminente escassez de água 

derivada da expansão urbana e do intenso processo industrial (VARGAS, 2000). 

 

Em meados do ano 1981, promulga-se a Lei Federal nº 6.938, de 31.08.1981, 

instituindo-se a Política Nacional do Meio Ambiente e o Sistema Nacional de Meio 

Ambiente – SISNAMA, atribuindo-se aos órgãos federais, estaduais e municipais a 

responsabilidade pública mútua pela proteção ambiental. Assim, nasce o órgão superior 

desse Sistema, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que, entre outras 

atribuições, deve estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à 

manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos 

ambientais, principalmente os hídricos. O CONAMA edita a Resolução nº 20, de 

18.06.1986, constituindo-se o marco legal da gestão da qualidade das águas no país. 

Posteriormente, essa norma foi revogada pela nº 357 de 17 de março de 2005 

(BENJAMIN, 1999). A Resolução CONAMA nº 357/2005 classificou as águas e definiu os 

padrões de qualidade de cada uma dessas classes, conforme seus usos preponderantes 

e enquadramento dos corpos d’água nessas classes, por níveis de qualidade que devem 

possuir para efeitos de garantia seus usos múltiplos.  Até o advento da Política Estadual, 

e posteriormente da Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433, de 08 de 

janeiro de 1997), era a Resolução nº 20/1986 que disciplinava a dinâmica de utilização 

das águas. Em 1988, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil torna as 
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águas um bem exclusivamente público e de uso comum do povo, inclusive as 

subterrâneas, delimitado na forma da lei sua regulamentação e uso (BENJAMIN, 1999). 

 

A gestão de recursos hídricos e a dominialidade das águas entre a União, os 

Estados e Distrito Federal se tornou comum entre os entes federativos, porém 

mantendo-se a competência privativa à União para legislar sobre o domínio, sendo 

concorrente apenas na sua gestão, prevendo-se ainda a criação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos – SINGREH. Em 1991, seu processo de 

regulamentação se inicia com o encaminhamento do projeto de lei da Política Nacional 

de Recursos Hídricos, fundamentando-se as normas internas de gestão e conservação 

da água. A partir desse marco legal, a água passa a ser um recurso natural, limitado e 

dotado de valor econômico. Nesse momento, a água passa a ter sua gestão com foco no 

uso múltiplo das águas e tendo por referência a bacia hidrográfica como unidade 

territorial e a descentralização do setor para consecução da política.  Assim, a Lei 9.984, 

de 17.07.2000, institui a Agência Nacional de Águas – ANA, como entidade federal para 

coordenar a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Recursos 

Hídricos (BENJAMIN, 1999).  

 

3.5. A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DA PROTEÇÃO DAS ÁREAS DE 

INTERESSE HIDROLÓGICO (PSA – Hídrico)  

 

Antes da política nacional, o Estado de São Paulo desenvolveu uma legislação 

sistematizada e integrada sobre a proteção ambiental dos recursos hídricos, sendo 

especialmente pioneiro na discussão jurídica da questão e implementação da legislação 

específica.  A partir de 1970, com a edição dos Decretos Leis 195-A, de 19.02.1970 e 211, 

de 30.03.1970, são criadas as primeiras regras de combate à poluição e controle de 

abastecimento público de forma ordenada. Após longa discussão, promulga-se a Lei nº 

7.663, de 30 de dezembro de 1991. Nesta oportunidade consolidou-se a Política 

Estadual de Recursos Hídricos em razão da pressão demográfica e incremento das 

atividades agrícolas e industriais no Estado de São Paulo, de modo que o dispositivo 

constitucional relativo aos recursos hídricos foi regulamentado antes mesmo da União 

o fazer. Nela se encontra a previsão da descentralização da gestão de recursos hídricos, 

com a representação colegiada tripartite em sua constituição, contando com a presença 

do governo, prefeituras e sociedade civil para gerir forma democrática e participativa 

sobre seus rumos (BENJAMIN, 1999). 

 

O Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), criado pela Lei 7.663/91 e 

regulamentado pelos Decretos 37.300/93 e 43.204/98, objetiva dar suporte financeiro 

à Política Estadual de Recursos Hídricos e às ações correspondentes do Plano Estadual 

de Recursos Hídricos (PERH), consistente no instrumento técnico, estratégico e 
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econômico-financeiro para sua implantação e visa o desenvolvimento sustentável do 

setor. Os projetos financiados pelo FEHIDRO são enquadrados conforme as prioridades 

estabelecidas no PERH, e em acordo com os Programas de Duração Continuada (PDC´s) 

de onde partem as diretrizes, objetivos e metas para realização de projetos de proteção, 

recuperação, controle e conservação de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, e 

sobre a necessidade de proteção e recuperação da cobertura de vegetação que os 

protegem (TUNIDISI, 2009). 

 

Em 29 de março de 1993, o Governo de São Paulo cria a Secretaria de Estado de 

Recursos Hídricos, Saneamento e Obras, com atribuições estabelecidas na Lei Estadual 

nº 11.364/2003 (Art.2º) e no Decreto nº 47.906/2003, prevendo o planejamento e a 

execução das políticas estaduais de recursos hídricos e de saneamento básico.  O 

Decreto Estadual nº 56.635, de 1º de janeiro de 2011, transforma a Secretaria de 

Saneamento e Energia em Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos (SSRH) e 

transfere para a nova pasta Conselhos, o FEHIDRO e a Coordenadoria de Recursos 

Hídricos (CRHi), que estavam na Secretaria do Meio Ambiente. Após dois anos, a 

Constituição Estadual adota os princípios básicos da política estadual, incluindo em seu 

texto o gerenciamento integrado, descentralizado e participativo, e a adoção da bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento administrativo Assim, o sistema paulista 

colocou as bases que foram adotadas pelo próprio Governo Federal, pois somente após, 

a União passou instalar comitês de bacias nos rios de seu domínio, o que foi consolidado 

com a publicação da Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional 

de Recursos Hídricos, criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

e regulamentou o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal (TUNDISI, 2009). 

 

Como forma administrativa de proteção e reconhecimento da necessidade de seu 

uso sustentável, a Lei Nº 12.183, de dezembro de 2005, traz o conceito da cobrança pela 

utilização dos recursos hídricos, sob domínio público do Estado de São Paulo, conforme 

previa a Lei Estadual nº 7.663/91 e a Constituição Estadual, em seu artigo 211, trazendo 

uma nova sistemática à consolidação dessas políticas públicas.  Historicamente, quanto 

à gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos, destaca-se que no Estado 

de São Paulo um passo importante foi dado pelo Programa Estadual de Microbacias 

Hidrográficas (PEMH, 1993), realizado pela Coordenadoria de Assistência Técnica 

Integral (CATI), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), com recursos do 

Banco Mundial, cujo principal objetivo consiste em aplicar os planos de manejo em 

microbacias hidrográficas. Em 2011, foi criado o Projeto Microbacias II, do Estado de São 

Paulo, com financiamento parcial do Banco Mundial, que vem sendo executado pela 

Secretaria da Agricultura e Abastecimento, por intermédio da CATI, e da Secretaria do 

Meio Ambiente, por sua Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN), 
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com investimentos na ordem de R$260 milhões, para execução nos primeiros cinco anos 

(2011-2015).35  

 

O objetivo consiste em promover o desenvolvimento rural sustentável no Estado 

de São Paulo, ampliando-se tanto as oportunidades de emprego e renda, quanto à 

inclusão social da agricultura familiar, com a preservação dos recursos naturais e o bem-

estar da comunidade, pelo seu fortalecimento nas cadeias produtivas.  O Projeto tem 

como principais estratégias: aumentar a produtividade e melhoria da qualidade dos 

produtos; integrar melhores práticas de manejo do solo e da água e sistemas de 

produção mais competitivos e sustentáveis; fortalecer a capacidade organizacional e 

gerencial das organizações de produtores rurais; e, promover uma participação mais 

ativa dos agricultores familiares e suas organizações (associações, cooperativas) para se 

integrarem de forma competitiva nas cadeias produtivas, nas regiões onde há uma 

vantagem comparativa. Nesse sentido, a CATI tem exercido relevante papel na 

assistência técnica aos produtores que desejam desenvolver práticas sustentáveis e 

recuperação ambiental em suas propriedades. Em 2005, o Departamento de Projetos 

da Paisagem (DPP), da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, aprovou junto ao Global 

Environmental Facility (GEF - Banco Mundial) o Projeto de Recuperação de Matas 

Ciliares - PRMC (SÃO PAULO. SMA, 2004).  

 

Durante o período de 1995 a 2000, o Governo do Estado desenvolveu o Programa 

Guarapiranga com a finalidade de recuperar o controle sobre a qualidade das águas 

represadas para abastecimento público. Em sua consecução, favelas foram urbanizadas 

e removidas de locais vulneráveis, assim como obras de conjuntos habitacionais foram 

iniciadas e entregues à comunidade local, onde se implantaram sistemas de esgotos e 

infraestrutura básica urbana em diversos bairros. Nesse passo, no ano de 2008, o 

adensamento demográfico e o dinamismo da RMSP impuseram a necessidade de um 

conjunto contínuo de medidas para a preservação das represas, dando azo à criação do 

“Programa Guarapiranga”, que posteriormente foi sucedido pelo “Programa 

Mananciais”, para se abranger as áreas de mananciais da RMSP, o abastecimento por 

sistemas de distribuição. O intenso processo de expansão urbana na RMSP foi apontado 

como a principal causa da ocupação predatória sobre as áreas de mananciais. Estima-se 

que cerca de 2,4 milhões de habitantes se encontravam nessas áreas, causando 

impactos negativos sobre a qualidade de suas águas (SÃO PAULO. SSRH, 2008). 

 

Assim, o Governo do Estado de São Paulo lançou o programa para recuperar e 

proteger as represas, rios e córregos com finalidade para o abastecimento de água da 

RMSP, além de melhorar a qualidade de vida da população residente em áreas de 

                                                 
35 Disponível em: <http://www.cati.sp.gov.br/microbacias2/>. Acesso em: 12/05/2014. 

http://www.cati.sp.gov.br/microbacias2/
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mananciais (SÃO PAULO. SSRH, 2008). Em 2009, pela iniciativa coletiva, veio à tona o 

PACTO PELA RESTAURAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA, com meta de restauração florestal 

em 15 milhões de hectares até o ano de 2050, distribuídos em planos anuais aprovados 

por seu Conselho de Coordenação.  

 

A missão consiste em articular o poder público, instituições públicas e privadas, o 

empresariado e proprietários de terras, com o objetivo de integrar seus esforços e 

recursos para a geração de resultados em conservação da biodiversidade, trabalho e 

renda na cadeia produtiva da restauração, manutenção, valoração e pagamento de 

serviços ambientais, com a adequação legal das atividades agropecuárias nos 17 estados 

do bioma.36 Posteriormente, em 2010, laçam-se as primeiras iniciativas estaduais e 

municipais no diz respeito ao Pagamento por Serviços Ambientais, como o Projeto Mina 

D’agua, do Governo do Estado de São Paulo, por sua Secretaria de Meio Ambiente. O 

projeto foi instituído pelo Decreto Estadual nº 55.947/2010, que regulamenta a Política 

Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC). Os recursos são do Fundo Estadual de 

Prevenção e Controle da Poluição (FECOP) e serão repassados mediante convênios com 

as prefeituras (SÃO PAULO. SSRH, 2008). 

 

Houve necessidade de atualização para possibilitar a execução dos pagamentos 

por serviços ambientais. A Lei nº 14.350, de 22 de fevereiro de 2011, alterou a redação 

da lei nº 11.160, de 18 de junho de 2002, para permitir o pagamento e doações aos 

produtores de água.37  

                                                 
36Disponível em: <http://www.pactomataatlantica.org.br/missao-e-objetivo.aspx?lang=pt-br)>. Acesso 
em: Acesso em: 12/05/2014. 
 
37Artigo 1º - Ficam acrescentados à Lei nº 11.160, de 18 de junho de 2002, os seguintes dispositivos, 
com a redação que se segue: 
 
I - ao artigo 2º, os incisos IX, X e XI e o parágrafo único: 
 
“Artigo 2º (...) 
 
IX - multas impostas a infratores da legislação ambiental que forem convertidas em serviços de 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, nos termos previstos no § 4º do 
artigo 72 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e executados mediante custeio de ações e 
projetos de preservação, melhoria e recuperação ambiental, na forma a ser definida em regulamento; 
 
X - doações de pagadores de serviços ambientais, efetuadas com a finalidade específica de remunerar 
serviços ambientais no âmbito de projetos desenvolvidos pelo Poder Público; 
 
XI - remunerações pela fixação e sequestro de carbono em projetos desenvolvidos pelo Poder Público no 
âmbito do Programa Estadual de Remanescentes Florestais, instituído pela Lei nº 13.798, de 9 de 
novembro de 2009. 
Parágrafo único - O recebimento de doações de que trata o inciso X deste artigo ficará condicionado à 
prévia autorização do Poder Executivo.” 

http://www.pactomataatlantica.org.br/missao-e-objetivo.aspx?lang=pt-br)
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Prevê que sejam conciliadas as atividades de preservação à geração e 

redistribuição de renda no meio rural. Na fase piloto, os investimentos pelo são da 

ordem de R$ 3,15 milhões, com previsão de atendimento de 150 nascentes, por 

município, num total de 3.150. Há ainda a iniciativa do Comitê de Bacias do PCJ, na 

instalação do projeto piloto Produtor de Água, sendo o primeiro projeto que utiliza os 

recursos da cobrança pelo uso da água no pagamento por serviços ambientais, em 

andamento para implementação. Nesse mesmo contexto, no início de 2010, nasce o 

Projeto Corredor Ecológico do Vale do Paraíba, desenvolvido pela Associação Projeto 

Corredor Ecológico do Vale do Paraíba, objetivando reunir organizações do primeiro, 

segundo e terceiro setores, objetivando a restauração 150 mil hectares da Mata 

Atlântica na região, conectando-se remanescentes de áreas florestais isoladas para 

formação de corredores ecológicos. No projeto destacam-se ações para apoio à 

pesquisa na redução do aquecimento global, fomento à legislação e políticas públicas 

no pagamento de serviços ambientais, educação ambiental e atividades de valorização 

da cultura do Vale do Paraíba (SÃO PAULO. SSRH, 2008).  

 

Atualmente, o Governo do Estado de São Paulo, por sua Secretaria de Meio 

Ambiente firmou convênio em 13.05.2013, oriundo do Processo SMA nº 7.792/2011, 

conforme parecer jurídico CJ/SMA nº 1016/2012, com a Associação Projeto Corredor 

Ecológico do Vale do Paraíba, para desenvolver a restauração desse bioma nessa região. 

Entretanto, o foco primordial do Projeto Corredor Ecológico é a promoção de ações de 

educação ambiental e restauração florestal para gestão e preservação de recursos 

hídricos e proteção ambiental do ciclo hidrológico em sua fase superficial e subterrânea, 

que secundariamente servirá como abrigo e local de nidificação para fauna e zona de 

proteção da biodiversidade por consequência. Neste aspecto, é fundamental ressaltar 

que os convênios firmados entre a ACEVP, municipalidades e iniciativa privada visam, 

em última análise, a manutenção dessas áreas verdes em pé mediante políticas locais 

de Pagamentos por Serviços Ambientais, na modalidade PSA - PRODUTOR DE ÁGUA. 

(SÃO PAULO. SMA, 2013). 

 

                                                 
 
II - ao artigo 3º, o § 2º, renumerando-se o parágrafo único para § 1º: 
 
“Artigo 3º - (...) 
 
§ 2º - Os recursos do FECOP poderão ser aplicados a fundo perdido quando o tomador for pessoa física 
ou jurídica de direito privado, no caso de pagamentos por serviços ambientais no âmbito do Programa 
Estadual de Remanescentes Florestais, instituído pela Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, nos 
termos e condições que forem fixados pelo Conselho de Orientação.”  
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Já em 27 de fevereiro de 2013, por meio da Secretaria de Saneamento e Recursos 

Hídricos, ajustou-se novo Protocolo de Intenções com a ACEVP, oriundo do Processo 

SSRH nº 614/ 2012, com fundamento no parecer jurídico CJ/SSRH nº 337/2012, ora 

objetivando-se a realização de estudos e elaboração de plano de trabalho para 

implementação do projeto de recuperação de áreas de interesse hidrológico degradas 

na região do Vale do Paraíba, e recuperação ambiental da cobertura florestal com 

enfoque na conservação de recursos hídricos. (SÃO PAULO. SSRH, 2013).  

 

Dentre outros objetivos, destaque-se que pela Resolução SSRH nº 009, de 28 de 

junho de 2013, foi criado um Grupo de Trabalho para elaboração de um conceito 

científico de Áreas de Interesse Hidrológico (AIH) e identificação destas na Região do 

Vale do Paraíba, além da formação do plano de trabalho para se firmar futuramente 

convênio com a associação. A ideia consistia em recuperar as matas ciliares e áreas de 

mananciais utilizando-se metodologia e critério de priorização na cobertura vegetação 

que protege a água para abastecimento público e usos múltiplos, com escopo na 

melhoria da infiltração local e no afloramento (recarga) de aquíferos e lençóis freáticos, 

recuperação ambiental dos rios e córregos, assim como a preservação da 

disponibilidade e qualidade hídricas dos demais corpos d’água voltados ao 

abastecimento público. A estratégia fundamenta-se na educação ambiental e 

conscientização dos proprietários para se tornarem sujeitos ativos do desenvolvimento 

sustentável.  

 

Verifica-se a presença de um modelo de conservação da biodiversidade, 

caracterizado por buscar a solução do problema público-social em conjunto à sociedade, 

na medida em que são constitucionalmente corresponsáveis pelas ações que assegurem 

a conservação e preservação do meio ambiente, e em especial, dos recursos hídricos e 

da biodiversidade local.  Embora os mecanismos legais de participação tenham sido 

incrementados, ainda são tímidas as diferenças na situação das políticas sobre a 

preservação dos recursos hídricos e recuperação da cobertura de vegetação que os 

protegem, coma requalificação ambiental de micro bacias hidrográficas prioritárias ao 

abastecimento público. Assim, na análise de novas políticas de conservação ambiental 

deve se estabelecer uma agenda e as condições necessárias para que se atinja a 

governabilidade da água, o que significa em última análise desenvolver a capacidade 

sociopolítica e ambiental para descentralizar as ações de recuperação e regularização 

ambiental de modo produtivo e eficiente. A tarefa que ora cabe consiste em integrar o 

desenvolvimento sustentável às políticas de recursos hídricos e conservação ambiental, 

justamente em relação às lacunas e imperfeições legislativas que apresentadas pelo 

advento do Novo Código Florestal, na Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012, com 

as alterações da Lei Federal nº 12.727, de 17 de outubro de 2012 (SÃO PAULO. SSRH, 

2008). 
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3.6 – IMPACTOS NA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS COM A APROVAÇÃO 

DO CÓDIGO FLORESTAL: A HISTÓRIA DO INSTITUTO LEGAL DAS ÁREAS DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP´s) E DA RESERVA LEGAL (RL)  

 

As APP´s foram historicamente delimitadas com o objetivo se de preservar no 

ambiente as características e combinações essenciais de fatores bióticos e abióticos que 

são fundamentais para o equilíbrio ecológico da região e manutenção do ciclo 

hidrológico nas bacias hidrográficas do Estado, tornando-se especialmente protegidas 

por lei constitucional, e possuem as mesmas dimensões legais para todo o território 

nacional. Servem para garantir o escoamento hídrico e proteção dos cursos e qualidade 

da água, pois se constituem em zonas prioritárias à preservação e de suas áreas de 

afloramento (recarga). Incluem-se as margens de rios, áreas de mananciais e 

reservatórios, topo de morros e declividades, zonas úmidas e divisores de águas, que 

em geral contribuem com o processo de infiltração e manutenção do ciclo hidrológico. 

Prestam serviços ecossistêmicos relevantes na proteção de recursos hídricos, da 

paisagem, do fluxo gênico e da fauna e flora, no combate aos processos erosivos e de 

assoreamento, promoção da saúde ambiental e bem-estar manutenção da qualidade do 

solo e do ar (KRINGS e ROSSIN, 2008; SPAROVEK, 2010).  

 

O conceito Hotspots foi revelado em 1988 pelo ecólogo inglês Myers et al. (2000) 

para resolver um dos maiores dilemas conservacionistas: quais áreas são mais 

importantes à preservação da biodiversidade na Terra? Ao observar que a 

biodiversidade não se encontrava igualmente distribuída no planeta procurou 

identificar as regiões que concentravam os maiores níveis de biodiversidade e onde as 

ações de conservação fossem prioritárias, denominando-as de Hotspots. A definição 

técnica de hotspot consiste em: toda área prioritária à conservação de  biodiversidade 

expressiva e ameaçada de degradação ou extinção, incluindo-se no conceito áreas com 

pelo menos 1.500 espécies endêmicas de plantas e que tenha perdido mais de 3/4 de 

sua vegetação original (MYERS et al., 2000).  

 

No Brasil há dois Hotspots: a Mata Atlântica e o Cerrado. Para estabelecer 

estratégias de conservação dessas áreas, a Conservação Internacional do Brasil (CI-

Brasil) colaborou com o Projeto de Ações Prioritárias para a Conservação da 

Biodiversidade dos Biomas Brasileiros, junto ao Ministério do Meio Ambiente. A ação 

contou inúmeros especialistas que identificaram as áreas prioritárias para a conservação 

do Cerrado (em 1998) e da Mata Atlântica (em 1999). Nesse sentido as Reservas Legais 

servem para garantir a existência desses locais de extrema importância a conservação 

ambiental biótica e abiótica.  
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Em relação as APP´s também se evidencia a função conservacionista que possuem 

nas características de vital importância a biodiversidade que abriga, além das funções 

ecológicas que geram serviços ecossistêmicos. Em detida análise, são a fonte de melhor 

acesso aos recursos naturais e manutenção do equilíbrio ecossistêmico e natural do 

meio ambiente. Localmente, são consideradas “hotspots” na natureza, devido a 

concentrarem água necessária para dessedentação de animais e plantas, incluindo 

locais de nidificação e refúgio da fauna silvestre e edáfica (MYERS et al., 2000).  

 

Em 1988, identificaram-se 10 hotspots mundiais. Já nos anos de 1996-1999, o co-

autor Mittermeier ampliou o trabalho de Myers com uma pesquisa que incrementou 

para 25 as áreas no planeta assim consideradas. Juntas, elas cobriam apenas 1,4% da 

superfície terrestre e abrigavam mais de 60% de toda a diversidade animal e vegetal do 

planeta (MYERS et al., 2000). Em 2005, atualiza-se a análise dos hotspots identificando-

se 34 regiões que cobriam o hábitat de 75% dos mamíferos, aves e anfíbios mais 

ameaçados do planeta. Assim, nove regiões foram incorporadas à versão de 1999.  

Entretanto, a área total atual de todos os hotspots somam apenas 2,3% da superfície 

terrestre, onde se encontram 50% das plantas e 42% dos vertebrados 

conhecidos.  (MYERS et al., 2000).  

 

Logo, as APP´s nos biomas paulistas revestem-se do conceito de hotspots e ao 

mesmo tempo cumprem serviços ecossistêmicos como áreas de recarga dos lençóis 

freáticos, de estabilidade dos terrenos. Trata-se de utilizar a própria natureza para 

proteger a fase terrestre do ciclo hidrológico, em uma relação de retroalimentação: as 

matas associadas à água mantêm a qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos e 

ao mesmo tempo protegem os rios da erosão e assoreamento, contribuindo na 

contenção de processos de lixiviação de defensivos agrícolas e contaminantes do solo 

(MYERS et al., 2000, TUNDISI, 2009; lima 2012). 

 

Assim, a supressão de APPs afeta diretamente a qualidade e a disponibilidade de 

água. (LIMA, 2002). Pelo frágil equilíbrio ambiental que prestam, tornam-se áreas 

naturalmente merecedoras de proteção especial, pois se encontram ameaçadas pela 

alteração de origem antrópica, nos termos do Art. 2º da Lei 6.938 de 1981, Política 

Nacional do Meio Ambiente (MYERS et al., 2000). Portanto, é de se pressupor que 

qualquer alteração nesses locais comprometerá a disponibilidade e a qualidade 

ambiental das bacias hidrográficas e prejudicará severamente a conservação da 

biodiversidade e o acesso aos recursos hídricos com qualidade, disponibilidade 

satisfatória e economia no tratamento de recursos hídricos para abastecimento público. 

Os locais onde água se encontra, necessitam das matas ciliares e dos demais elementos 

naturais que o cercam, para se manter o ciclo hidrológico em funcionamento estável.  
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Em suma, prestam o relevante serviço ecossistêmico de garantia de recarga, 

desaceleração do escoamento superficial, permitindo-se melhor infiltração e a 

mantendo a perenidade de vazão nos cursos d’água em épocas de estiagem. 

Historicamente, a proteção que a APP promovia aos mananciais foi considerada mais 

importante que a fruição do direito de propriedade. No primeiro código florestal foi 

alavancado o conceito de áreas especialmente protegidas, denominando-as “florestas 

protectoras”, nos termos do Art. 4º, do Decreto nº 23.793/1934, que instituiu o primeiro 

Código Florestal nacional38 (MYERS et al., 2000, TUNDISI, 2009; lima 2012). 

 

Já a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, que instituiu o Código Florestal 

seguinte, previu as regras gerais e delineou os conceitos mais modernos de tipos de 

APP´s bem mais próximos aos replicados na Medida provisória 2166-67/2001.  Adiante, 

a função das APP´s passa a ser considerada e definida como: “área especialmente 

protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar 

os recursos hídricos e assegurar o bem-estar das populações humanas, conservar a 

biodiversidade e o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e a paisagem, nos 

termos dos Arts. 2º e 3º.” Desde então, ficou estabelecida a regra geral de proibição ao 

desmatamento nessas áreas e uso alternativo do solo, trazendo um disciplinamento 

rígido e ditado por sanções administrativas e penais, como forma de se escudar o meio 

ambiente das pressões antrópicas, embora o poder público permitisse a supressão de 

espaços especialmente protegidos, se preenchidos os requisitos legais da utilidade 

pública ou do interesse social, devidamente motivados e caracterizados em 

procedimento próprio administrativo, e somente quando inexistisse alternativa técnica 

ou locacional ao empreendimento em vista, conforme Artº 4., desse diploma (SOARES 

et al., 2002; RIBEIRO et al., 2005; MILARÉ, 2007).  

 

Neste passo, o Conselho Nacional de Meio Ambiente veio regulamentar o Código 

Florestal de 1965 mediante a edição das Resoluções CONAMA nº 302 e 303/2002, 

trazendo assim novas interpretações ao conceito e instituindo-se novas modalidades 

legais de APP´s que ainda estavam pendentes de regulamentação. Após, sobreveio a 

Resolução CONAMA nº 369/2006 que serviu por ampliar o rol de atividades e situações 

                                                 
38 Art. 4º Serão consideradas florestas protectoras as que, por sua localização, servirem conjuncta ou 
separadamente para qualquer dos fins seguintes: 
a) conservar o regimen das aguas; 
b) evitar a erosão das terras pela acção dos agentes naturaes; 
c) fixar dunas; 
d) auxiliar a defesa das fronteiras, de modo julgado necessario pelas autoridades militares; 
e) assegurar condições de salubridade publica; 
f) proteger sitios que por sua belleza mereçam ser conservados; 
g) asilar especimens raros de fauna indigena. 
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que poderiam ser considerados para efeitos de supressão de vegetação por utilidade 

pública e interesse social, ou pela definição do que se entende por baixo impacto 

ambiental, sendo alterada após a promulgação da a Lei nº 12.651, de 25 de Maio de 

2012, denominada Novo Código Florestal, e modificada pela Medida Provisória nº 

571/2012, sendo convertida na Lei nº 12.727/2012, em 17 de outubro de 2012, 

regulamentada Decreto nº 7.830, na mesma data.   

 

Em detida análise, embora fosse necessário o reexame do diploma para seu 

aperfeiçoamento, certo é que devido às pressões políticas e interesses econômicos 

envolvidos, ocorreu uma perda na área abrangida de proteção das APP´s, anistiando-se 

práticas até então consideradas lesivas pela lei. Embora se veja um panorama 

regularizador na nova política setorial, o rumo tomado consiste no nivelamento de 

menor capacidade conservacionista, contrariando-se a demanda pela oferta hídrica, e 

soluções locais de combate à degradação ambiental dos biomas paulistas.  É importante 

recordar que no Código de 1965 era vedada a supressão de mata nativa ou espontânea, 

de forma que as APP´s deveriam ser integralmente protegidas, proibindo-se o 

desmatamento, ou nos casos previstos, exigindo-se o licenciamento para supressão, sob 

pena de desapropriação.  

 

Atualmente o Estado de São Paulo abriga uma população estimada em 42,6 

milhões de habitantes, e que corresponde a 22,34% da população nacional, estimada no 

senso de 2010 em 190,7 milhões de habitantes.  Assim, torna-se inviável do ponto de 

vista da Política Estadual de Recursos Hídricos compreender e assumir como válida a 

permissividade da legislação florestal nacional que protege os recursos naturais e seus 

ciclos naturais, podendo o Estado-membro exercer, no uso de sua competência 

concorrente, o exercício da norma ambiental estadual mais restritiva, se justificada 

administrativamente a sua pertinência (SEADE, 2014; IBGE, 2010).  

 

Em 1965 a lei previa claramente a função socioambiental da área de APP no Art. 

2º, reservando-se ainda o poder público a premissa de declarar outras como de 

preservação permanente, nos termos do Art. 3º. Essas APP´s assemelhavam-se muito 

ao conceito de serviços ecossistêmicos modernamente compreendido como a função 

ou serviço ambiental que presta aos ciclos naturais que interessam a vida em sociedade 

e a sustentabilidade do meio ambiente39.  

                                                 
39 Art. 2º - Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais 
formas de vegetação natural situadas:  
 a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água, em faixa marginal cuja largura mínima será:  
1 - de 5 (cinco) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros de largura:  
2 - igual à metade da largura dos cursos que meçam de 10 (dez) a 200 (duzentos) metros de distancia 
entre as margens;  
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Após a Constituição de 1988 foram procedidas atualizações ao texto do Código 

Florestal de 1965, dando-se conformidade ao princípio do desenvolvimento sustentável 

trazido pela Carta Magna. Nascia em relação às antigas áreas APP´s, que eram de 

proteção integral, a possibilidade do uso sustentável, regulado e permitido nas 

Reservas Legais ou Servidões Ambientais, mediante aprovação do Plano de Manejo 

Florestal Sustentável pelo órgão competente.  No entanto, a função de mata ciliar como 

conhecemos nos dias de hoje, com regulação das faixas de florestas ao longo dos rios 

segundo sua largura e funcionalidade, sobreveio com o advento da Lei nº 7.511/8640, 

                                                 
3 - de 100 (cem) metros para todos os cursos cuja largura seja superior a 200 (duzentos) metros.  
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;  
c) nas nascentes, mesmo nos chamados "olhos d'água", seja qual for a sua situação topográfica;  
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;  
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior 
declive;  
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;  
g) nas bordas dos taboleiros ou chapadas;  
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, nos campos naturais ou artificiais, as florestas 
nativas e as vegetações campestres.  
Art. 3º Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando assim declaradas por ato do Poder 
Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas: 
a) a atenuar a erosão das terras;  
b) a fixar as dunas;  
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;  
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;  
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;  
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;  
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;  
h) a assegurar condições de bem-estar público. 
40 Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais 
formas de vegetação natural situadas: 
a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água, em faixa marginal cuja largura mínima será:  
1 - de 5 (cinco) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros de largura:  
2 - igual à metade da largura dos cursos que meçam de 10 (dez) a 200 (duzentos) metros de distancia 
entre as margens;  
3 - de 100 (cem) metros para todos os cursos cuja largura seja superior a 200 (duzentos) metros.  
1. de 30 (trinta) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 
7.511, de 1986) 
2. de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) metros de 
largura; (Redação dada pela Lei nº 7.511, de 1986) 
3. de 100 (cem) metros para os cursos d’água que meçam entre 50 (cinqüenta) e 100 (cem) metros de 
largura; (Redação dada pela Lei nº 7.511, de 1986) 
4. de 150 (cento e cinqüenta) metros para os cursos d’água que possuam entre 100 (cem) e 200 
(duzentos) metros de largura;  igual à distância entre as margens para os cursos d’água com largura 
superior a 200 (duzentos) metros; (Incluído dada pela Lei nº 7.511, de 1986) 
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;  
c) nas nascentes, mesmo nos chamados "olhos d'água", seja qual for a sua situação topográfica;  
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;  
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior 
declive;  
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7511.htm#art2
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sendo acrescida sua área mínima de largura pela redação dada na Lei nº 7.803, de 

18.07.1989, o que por si só aperfeiçoou o conceito da função social da propriedade 

rural no Art. 2º41, dando-se novo status hidrológico às APP´s. 

                                                 
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;  
g) nas bordas dos taboleiros ou chapadas;  
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, nos campos naturais ou artificiais, as florestas 
nativas e as vegetações campestres. 
41   Art. 2º (...) 
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja 
largura mínima será: (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; (Redação dada 
pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de 
largura;  (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de 
largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) 
metros de largura;  (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) 
metros;  (Incluído pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua 
situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 
7.803 de 18.7.1989) 
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior 
declive; 
 f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior 
a 100 (cem) metros em projeções horizontais; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer  que seja a vegetação. (Redação dada 
pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei. (Incluído pela Lei nº 6.535, de 1978) (Vide Lei nº 7.803 de 
18.7.1989) 
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos 
definidos por lei municipal, e nas  regiões  metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território 
abrangido, obervar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os 
princípios e limites a que se refere este artigo.(Incluído pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
Art. 3º Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por ato do Poder 
Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas: 
a) a atenuar a erosão das terras; 
b) a fixar as dunas; 
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares; 
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; 
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; 
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas; 
h) a assegurar condições de bem-estar público. 
§ 1° A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será admitida com prévia 
autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à execução de obras, planos, atividades 
ou projetos de utilidade pública ou interesse social. 
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A norma declara outras APP´s como de interesse ambiental das por ato do poder 

público nos termos do Art. 3º 42, deixando claro que não havia dúvida sobre o interesse 

ambiental público nas áreas protegidas. De fato, a Lei 7.754/89 determinava que as 

áreas de floresta encontradas ao redor de rios e nascentes fossem consideradas APP 

com funções exatamente dimensionadas ao conceito moderno de corredor ecológico.  

 

Como regra geral, era vedada nessa época qualquer supressão de vegetação 

nessas áreas e havia o dever legal de se recuperar o desmatamento ocorrido 

anteriormente à lei, frise-se, utilizando-se espécies nativas, ou sofrer as sanções 

administrativas como multas e obrigação de fazer, por termo de ajustamento de 

conduta mediante reflorestamento da área. Embora fosse permitida a supressão 

justificada em APP mediante autorização por utilidade pública ou interesse social, essa 

devia ser operada objetivando-se o menor impacto possível e favorável à conservação e 

compensação ambiental do empreendimento. Aprovavam-se supressões de baixo 

impacto ambiental, desde que julgadas por conselho deliberativo municipal em meio 

ambiente e dentro das diretrizes do plano diretor e com anuência do órgão estadual e 

parecer técnico de compensação ambiental a serem adotadas.  

 

Assim, as vegetações ciliares tornaram-se obrigatórias em nascentes e dos 

mananciais, mesmo em reservatórios artificiais exigia-se sua recomposição no local e 

aquisição dessas áreas para protegê-los.  Dentre outras, foram reguladas as vegetações 

fixadoras de dunas e protetoras da umidade de manguezais e zonas ripárias, somente 

se autorizava a supressão em caso de utilidade pública. Contudo, o acesso às APP´s 

sempre foi autorizado para obtenção de água de uso doméstico, desde que não dificulte 

a regeneração da vegetação nativa.  

 

A Resolução CONAMA nº 302/2002, que regulamentou as matas ciliares de 

reservatórios artificiais, trouxe nova luz à importância de se estabelecer critérios e 

limites bem definidos das APP´s de proteção de recursos hídricos de abastecimento 

público.  

                                                 
§ 2º As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de preservação 
permanente (letra g) pelo só efeito desta Lei. 
 
42 Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área com largura mínima, em projeção 
horizontal, no entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível máximo normal de:  
I - trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas  
urbanas consolidadas e cem metros para áreas rurais;  
II - quinze metros, no mínimo, para os reservatórios artificiais de geração de energia elétrica com até dez 
hectares, sem prejuízo da compensação ambiental.  
III - quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não utilizados em abastecimento público ou 
geração de energia elétrica, com até vinte hectares de superfície e localizados em área rural. 
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A Resolução CONAMA nº 303/2002 definiu legalmente outras APP´s de interesse 

ambiental dentre as previstas no art. 2º, da Lei 4771/1965, estendendo-se sua proteção 

legal às praias e outros locais de refúgio e nidificação de aves migratórias e silvestres, 

como escarpas e topos de montanhas ou mesmo que serviam de abrigo às espécies 

ameaçadas de extinção. Um dos parâmetros estabelecidos nessa oportunidade foi o 

seguinte conceito técnico do nível mais alto do rio, para efeitos de cálculo da largura da 

faixa de mata ciliar definida como APP43.  

 

Após, sobreveio a Resolução CONAMA nº 369/2006 que regulamentou as ações 

permitidas de alteração ou supressão de vegetação em áreas APP´s fundada na utilidade 

pública, baixo impacto ambiental ou interesse social.  Nos casos de interesse social, 

como o manejo agroflorestal sustentável em propriedade ou posse rural familiar, sem 

descaracterize vegetação nativa ou impedir sua recuperação ou função ecológica da 

área, acrescentou-se ao que já se considerava como interesse público e que era 

inicialmente composto apenas por medidas de preservação do ambiente como: a 

regularização fundiária sustentável de área urbana; as atividades de pesquisa e extração 

de minerais e minérios outorgadas pela autoridade competente (Resolução do CONAMA 

nº 369/2006, art. 2º, II).  

 

Notadamente, o espírito dessa resolução obrigava empreendimentos causadores 

de impacto ambiental que fossem licenciados previamente, e por conta da instalação de 

empreendimento, tomar comprometimento com ações e medidas de caráter 

compensatório pela degradação ambiental levantada.  Revogando-se essas disposições 

que protegiam as áreas de APP do ponto de vista do ciclo hidrológico e da preservação 

dos mananciais e corpos d’água, a Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012, com as 

alterações da Lei Federal nº 12.727, de 17 de outubro de 2012, modificou severamente 

os limites da Área de Preservação Permanente. Embora o texto da lei aparente manter 

as extensões e larguras antigas de APP, passa a delimitar a referência a partir do leito 

regular, e não o nível mais alto da cheia, quando o rio atinge sua várzea e contribui com 

os processos de formação e manutenção de zona ripárias e áreas alagadas ou úmidas.  

 

De fado, a nova lei florestal desqualifica severamente a questão da segurança civil 

e regulação da gestão em recursos hídricos em temas prioritários como enchentes e 

áreas inundação de várzeas, que essas áreas de vegetação protegiam da ocupação 

populacional, contrariando frontalmente o princípio de vedação ao retrocesso na 

política ambiental. Há uma particularidade com relação à questão ambiental que 

                                                 
43  Art. 2º - Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:  
I - nível mais alto: nível alcançado por ocasião da cheia sazonal do curso d’água perene ou intermitente; 
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consiste no fato de que atualmente já se constata um déficit nos níveis de proteção 

consolidados, dado o avançado estágio em que se encontra a degradação ambiental.  

 

Por isso, doutrinadores como Canotilho (2004), Molinaro (2007) e Sarlet (2010) 

sustentam a necessidade de se vedar o retrocesso jurídico das condições ambientais 

existentes na atualidade. Nesse sentido, Molinaro (2007) assevera que ao falarmos do 

princípio de proibição da retrogradação, como já referido, queremos afirmar uma 

proposição empírica, que através de uma eleição valiosa de nossa existência e de uma 

avaliação intergeracional, não permite ou impede que se retroceda a condições 

ambientais prévias àquelas que desfrutamos na atualidade. Em abono, Canotilho (2004) 

defende que a água, os solos, a fauna, a flora, não podem ver aumentado o seu grau de 

esgotamento, surgindo os ‘limites do esgotamento’ como limite jurídico-contitucional 

da liberdade de conformação dos poderes públicos. Assim como ocorre com os direitos 

fundamentais sociais, o legislador, uma vez concretizado determinado direito ecológico 

no plano da legislação infraconstitucional, não pode reduzir ou flexibilizar a proteção 

desse direito, se essa alteração afetar seu núcleo essencial. 

 

Com base na Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012 (alterada com pela Lei 

Federal nº 12.727, de 17 de outubro de 2012), há uma extensa perda de área APP no 

estado de São Paulo, decorrente da nova normatização, que pode comprometer 

profundamente a regulação hídrica e climática, por falta de maior cobertura de faixas 

marginais dos rios em relação à Lei nº 4.771/1965, alterada pela Lei nº 7.803 de 1990. 

Logo, medidas voluntárias de restauração da capacidade em de resiliência do ciclo 

hidrológico em sua fase terrestres, se amoldam perfeitamente ao apoio institucional ao 

terceiro setor, para que este promova ações de interesse na gestão de recursos hídricos, 

mediante a recuperação ambiental das áreas de interesse hidrológico em maior escala 

do que a pretendida pela regulação florestal.  

 

Essas modificações podem sugerir a mudança de comportamento da população 

permitindo-se a ocupação de áreas de riscos de alagamento quando houver alta 

precipitação, e obviamente foram mensuradas na atual perda de vegetação ripária 

protetora das áreas de interesse hidrológico.  Da mesma forma, a norma atual trata as 

APP´s como áreas de papel secundário, quando são prioritárias à manutenção do 

equilíbrio do ciclo hidrológico e delas dependem o desempenho das atividades agrícolas 

e a melhoria da capacidade de abastecimento público com água de qualidade e 

economia no seu custo de tratamento. 

 

Frise-se que, a norma atual chega ao ponto de deixar de considerar como APP’s as 

nascentes intermitentes e os rios efêmeros que só possuem vazão em épocas de alta 

pluviosidade e são de vital importância a escoamento de águas superficiais pluviais e 
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pela manutenção das zonas ripárias e áreas de interesse hidrológico, de acaba por 

dispensar a criação de APP´s no entorno de pequenas áreas de acumulação natural de 

água, e estabeleceu um limites de extensão nas faixas de APP´s nas áreas de entorno de 

lagoas, lagos naturais e artificiais. De fato, a área nominal de extensão de APP´s das 

nascentes, regiões geograficamente acidentadas, restingas e mangues, borda de 

tabuleiros, linhas de ruptura das chapadas e áreas elevada altitude não foi alterada, mas 

modificou a cobertura de APP´s em topo de morro, montes, montanhas e serras, 

estabelecendo a altura mínima de 100 metros e inclinação de 25˚, ora se protegendo 

apenas a área superior até 2/3 de sua inclinação, sendo permitido o uso do restante 

inferior, prejudicando-se a preservação ambiental as áreas de infiltração para recarga 

de aquíferos e lençóis freáticos. Por outro lado, por ato do chefe do poder executivo, a 

norma ainda permite a criação de outras áreas de preservação permanente, desde que 

declaradas por interesse social: para prevenir a sociedade de prejuízo e perigo como: 

deslizamentos e enchentes; manter a integridade do solo e do meio ambiente; proteger 

restingas, veredas, várzeas, paisagens cênicas ou sítios arqueológicos, rodovias e 

ferrovias; e, conservar locais que abriguem exemplares de animais ou plantas 

ameaçadas de extinção.  

 

A APP deve ser mantida pelo proprietário ou possuidor da área, nos termos do 

artigo 7º da atual legislação. Em casos de supressão a recomposição da vegetação passa 

ser obrigação “propter rem” (obrigação própria da coisa, ou seja, transmitida inclusive 

para o novo proprietário, em caso de venda ou transferência do imóvel). Apesar de 

estabelecer que as áreas desmatadas sem autorização sejam imediatamente 

replantadas, a norma desconsiderou a situação daqueles que tinham o dever de não 

degradar a APP (Lei nº 4771/65).  Assim, ficou definido que os desmatamentos em APP´s 

ocorridos anteriores a data de 22 de julho de 2008 (Regulamento à Lei de Crimes 

Ambientais - Decreto nº 6.514/2008) são passíveis de regularização desde que seja feita 

a adesão ao Plano de Regularização Ambiental e a inscrição no Cadastro Ambiental Rural 

do imóvel.  Sob uma suposta chancela do desenvolvimento sustentável, permite o uso 

por exploração socioeconômica em áreas que deveriam ser totalmente resguardadas à 

manutenção de ciclos hidrológicos, tais como as áreas de interesse hidrológico e de 

mananciais, zonas ripárias e risco de inundação e enchentes, dentre outras destinadas 

às funções biogeoquímicas e conservação dos recursos ambientais e biodiversidade.  

 

Deste ponto, passa a privilegiar quem desrespeitou as normas ambientais, ao 

tornar estas áreas como de uso consolidado e não prever a recuperação de suas funções 

socioambientais, contrariando diversas pesquisas e estudos da Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência – SBPC e Academia Brasileira de Ciências – ABC, ao ponto 

de ser o texto veementemente contrariado pela “Moção de Repúdio contra o novo 

Código Florestal - Assembleia Geral dos Comitês de Bacias Hidrográficas reunidos no 
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XIV ENCOB – Encontro Nacional de Comitês de Bacias” 44. Embora a Lei de Crimes 

Ambientais, nº 9.605, de 12 de Fevereiro de 199845, tipificasse a supressão 

desautorizada de áreas de preservação permanente, o novo código florestal prejudicou 

severamente o conceito “Área de Preservação Permanente”, na medida em que a nova 

norma permitirá a prática de atividade rural econômica, onde antes era reservada à 

vocação de preservação integral, tornando-se mais complexa a confirmação da 

tipicidade da degradação em APP´s. 

 

Portanto, atualmente, somente as áreas de proteção integral previstas no SNUC 

remanesceram incólumes ao novo código florestal, ao passo que teor do que da nova 

norma sobre florestas brasileiras permitiu o uso alternativo do solo justamente em 

locais onde são incidentes as APP´s. De certo, reduziu drasticamente sua proteção legal 

em extensão ou função ambiental que prestava perante a lei anterior, com flagrantes 

prejuízos à manutenção do ciclo hidrológico, e descaracterizando-se a função de área 

de preservação efetiva nas Reservas Legais, principalmente em pequenas propriedades 

                                                 
44 “Moção de Repúdio contra o novo Código Florestal - Assembleia Geral dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas reunidos no XIV ENCOB – Encontro Nacional de Comitês de Bacias: Nós representantes de 
Comitês de Bacia de todo o país, manifestamos repúdio ao teor do novo Código Florestal recém 
aprovado pelo Governo Federal, cedendo a pressões políticas de apenas um setor usuário de recursos 
hídricos, o agronegócio, desrespeitando claramente o princípio de Usos Múltiplos , bem como  o 
conhecimento científico de especialistas do país, chancelados pela Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência – SBPC e Academia Brasileira de Ciências – ABC, além de intensas  manifestações da 
sociedade civil de forma oficial, bem como nas ruas e redes sociais, com entrega ao executivo nacional 
de cerca de 3 milhões de assinaturas contra tal alteração tendenciosa. Portanto, o executivo decidiu sem 
quaisquer bases técnicas e sem a aprovação de número significativo do restante da sociedade brasileira, 
favorecendo, repetimos apenas um setor da sociedade, setor este de expressivo poder econômico e 
político que legislou em causa própria. Conclamamos que uma nova proposta de lei legítima científica e 
socialmente seja levada a discussão para que realmente a gestão de recursos hídricos não seja 
dissociada da gestão ambiental, em prol da conservação da qualidade e quantidade de água de nosso 
país.  Texto apresentado por: Lusifith Chafith Felipe, Presidente do CBH Piracicaba – MG, convertido em 
Moção aprovada na Assembleia Geral Anual dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Brasil, no último dia 
09/11/2012, em Cuiabá, Mato Grosso. Comitês de Bacias Hidrográficas.” 
 
45 Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em 
formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: 
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. 
Art. 38-A.  Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de 
regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: (Incluído 
pela Lei nº 11.428, de 2006). 
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. (Incluído 
pela Lei nº 11.428, de 2006). 
Parágrafo único.  Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. (Incluído pela Lei nº 11.428, de 
2006). 
Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da 
autoridade competente: 
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art43
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art43
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art43
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art43
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art43
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art43
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onde se permitiu uso das APP´s com manejo sustentável. Dentre outros fatores que 

possuem relação direta com a conservação de Áreas de Preservação Permanente e das 

Áreas de Interesse Hidrológico, o novo texto deixa de considerar a maior severidade 

com que efeitos do aquecimento global vêm ocasionando, como a falta de água para 

abastecimento público e geração de energia, além do rebaixamento de níveis históricos 

de reservatórios e lençóis freáticos, com a diminuição da recarga de aquíferos.  

 

De fato, as políticas públicas devem se voltar ao planejamento setorial da 

conservação dos recursos naturais reconhecendo-se as dimensões de comportamento 

e necessidades dos indivíduos que são donos ou possuidores de áreas de relevante 

importância ambiental. A alocação de recursos na forma de incentivos ambientais (PSA), 

contando com o empenho de ações e programas governamentais e do terceiro setor 

especialmente destinados à conservação dos recursos naturais, pode tornar o produtor 

rural a extensão conservacionista efetiva de que o governo necessita para condução e 

perenidade da política de ambiental e de gestão de recursos hídricos. Atualmente, 

faltam pesquisas conclusivas sobre a atitude e comportamento do produtor rural em 

relação à conservação da natureza em sua propriedade, e se devidamente incentivada 

pelo poder público, essa tenderia a ser incrementada (MACDOWELL; SPARKS, 1989; 

JOELS, 2002).  A nova legislação ambiental federal desqualificou severamente a proteção 

que havia sido dada historicamente às APP´s, tornando secundária a conservação e 

principalmente na manutenção da vida nesses ambientes que eram permanentemente 

protegidos aos olhos da lei, mesmo em meio ao agravamento dos efeitos das mudanças 

climáticas, com resultados de eventos extremos com inundações e enchentes, além dos 

longos períodos de estiagem e secas, como o que enfrenta o Estado de São Paulo.  

 

3.7. A DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E OS 

SERVIÇOS AMBIENTAIS QUE AS FLORETAS PRESTAM NA PRODUÇÃO E CONSERVAÇÃO 

DE ÁGUA  

 

Conforme apontado acima, a descentralização traz um caminho onde se necessita 

abrir espaço à promoção de políticas socialmente aceitas, e que sejam implementadas 

de forma integrada pelos diferentes setores sociais interessados e conjunto aos 

proprietários dessas áreas. Dowbor et al. (2005, p. 93) propõe que “essa boa 

governabilidade é parte de uma engenharia institucional inovadora, que se baseia em 

conceitos, processos e metas de inclusão social; acesso à informação; redução das 

desigualdades; e ampliação das oportunidades de criação de renda e emprego. Tais 

objetivos extrapolam a gestão da água, se entendida stric sensu, mas são cruciais para 

a sustentabilidade social e ambiental. Haverá governabilidade para água sem que essas 

questões possam ser abordadas, sem avanços nesse sentido?” 
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As ações empreendidas no sentido de gerir a água na sua fonte produtora devem 

partir de um enfoque conservacionista destas dimensões e considerar que necessita da 

participação social para sua efetivação, notadamente, daqueles que possuem terras 

onde passam ou se depositam os recursos hídricos.  

 

Embora haja um novo ordenamento jurídico que verse sobre o Pagamento por 

Serviços Ambientais, com foco no desenvolvimento sustentável e produção de recursos 

hídricos, ainda trata-se de norma que se encontra em tímida evolução, apresentando 

poucos resultados notáveis a partir do ano 2000, com um decréscimo significativo na 

taxa de desmatamento da Mata Atlântica, especialmente no que se refere aos usos 

alternativos do solo e dos recursos naturais como insumos produtivos. 

 

De outro lado, houve também alterações significativas nas políticas: pelo 

reconhecimento às áreas florestais produtivas (manejo florestal); na redução do 

imposto sobre a terra que mantém áreas verdes; restrições ou acesso à concessão de 

subsídios creditícios e fiscais para quem polui; procedimentos de zoneamento 

ecológico-econômico; sanções por crimes ambientais; e, recentemente, a redução dos 

impostos sobre as propriedades rurais em função da opção pela preservação de áreas 

de florestais; o reflorestamento voluntário (Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural); e na formação de corredores ecológicos, mercado de carbono, assim como o 

pagamento por serviços ambientais aos produtores que preservam os biomas, dentre 

outros avanços. Assim, pavimentou-se um novo panorama da restauração dos biomas 

paulistas e recuperação de seus recursos hídricos. Atualmente, se começa a falar na 

construção de um mercado verde paulista, fundado no PSA e na comercialização de 

Créditos de Carbono e projetos de neutralização de emissões.  

 

Nota-se, que algumas correções de rumo merecem ser levadas a efeito. 

Notadamente, há que se regulamentar a delimitação dos arranjos sociais e suas formas 

contempladas para incentivos à recuperação de florestas em suas propriedades rurais. 

Estudos apontam que a população local pode sair prejudicada no processo político se 

não se empoderar dos conceitos e instrumentos de gestão, deixando de ser beneficiada 

nesse contexto. (PHILIPPI JR et al., 2002; CAETANO et al. 1996; COIMBRA, 2002).  

 

Apesar de terem se democratizados os instrumentos que dão efetividade às 

políticas conservacionistas de recursos naturais, esses ainda são mal aproveitados. A 

população deixa de participar e fazer o devido uso das políticas e, por vezes, não tem 

conhecimento sobre os mecanismos existentes e de como poderiam ser aproveitados 

na construção do desenvolvimento sustentável. 
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A participação social na transformação das políticas ambientais ainda é tímida e 

aquém do esperado. Dowbor et al. (2005) mencionam que ainda existem pontes a serem 

criadas entre as ações de controle e o enfoque territorial, mas fundamentalmente, 

buscando dar vazão a necessidade de ação política, objetivando a universalização do 

acesso aos serviços públicos de abastecimento e saneamento básico. As questões 

sociais, econômicas e políticas que, em diferentes países, remetem ao problema da 

governabilidade, refletem-se no que se convencionou chamar de “governabilidade da 

água". Justamente porque, como mencionado, os problemas de gestão da água 

espelham questões mais amplas de cada sociedade. Pode-se afirmar que na gestão da 

água também estão em jogo questões relativas ao poder econômico, ao acesso a 

recursos naturais, à centralização e à delegação do poder político e mesmo à sua 

legitimidade. 

 

De outro lado, a descentralização geralmente consiste em transferir a 

competência central do governo, aos níveis inferiores da hierarquia político-

administrativa e territorial. Funda-se no que se denomina ordenamento territorial pela 

gestão eficiente de políticas setoriais (CROOK, 1998; MANOR, 1998; AQUINO, 1999; 

RIBOT, 1999).  Tal transferência ocorre pela descentralização administrativa, que se 

refere à transferência para as autoridades do governo central de nível inferior, ou então 

para as demais esferas locais, que coexistem na estrutura, integram ou descendam do 

governo central (RIBOT, 2002).  

 

Em outra via, a descentralização democrática, ou política, constitui-se na 

transferência de soberania política para entes representativos, tais como são eleitos os 

governos e municipalidades locais (LARSON, 2004).  A descentralização, como termo, é 

usada para definir uma ampla gama de transferências de tomada de decisões de 

governos centrais para as esferas regional, municipal ou local. A reforma de 

descentralização se refere a reutilizar a infraestrutura institucional local, na gestão dos 

recursos naturais em que se baseia territorialmente o seu manejo florestal ou hídrico, 

permitindo-se a participação de civis nos colegiados de governança (RIBOT, 2002; 

DOWBOR, 2005).   

 

Assim, tomar a descentralização como suporte da política de gestão de recursos 

hídricos tem sido a prática utilizada até então, tanto na PERH, como na PNRH, face às 

dimensões continentais do país e complexidades regionais de cada estado, sua 

densidade demográfica e em relação aos seus recursos naturais, capacidade de 

investimentos no setor, para conservação e manutenção do abastecimento público.  Os 

arranjos sociais e institucionais que derivaram dessas políticas demonstram que a 

descentralização proporciona uma gama de aspectos positivos na formação de 

colegiados, com acento e voz à sociedade civil, com ocorre no Conselho Estadual de 
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Recursos Hídricos, Comitês de Bacias Hidrográficas e Agências de Bacia. As ações 

práticas no campo do plantio de floresta e recuperação da Mata Atlântica para 

recuperação de recursos hídricos ganharam impulso com a descentralização como 

modelo de conservação, via gestão devolutiva às comunidades tradicionais, ou 

interessadas na gestão de recursos naturais. 

 

Assim, foi criada em Guaratinguetá (SP) a política municipal de PSA-Hídrico, 

contando com participação da CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, da 

Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo), como agente técnico e atores locais 

no fomento da política, no setor privado e terceiro setor, como a Associação Corredor 

Ecológico do Vale do Paraíba (ACEVP). Além de desejáveis tais iniciativa, pois 

socialmente envolvem todos os corresponsáveis na preservação ambiental desses 

recursos (entes públicos e sociedade civil), tornam-se amplamente necessárias à essa 

nova abordagem descentralizadora e devolutiva à sociedade das inúmeras dificuldades 

de recursos humanos e orçamentários do poder local possui para colocar em prática as 

ações de gestão propriamente ditas, enfim, restauração dos biomas.  

 

Assim, com a participação do terceiro setor na atração de investimentos privados 

ou compensatórios (TAC´s) para restauração da Mata Atlântica torna-se possível a 

promoção da produção de recursos hídrico por reflorestamento, a ser realizado dentro 

das propriedades que possuam áreas de interesse hidrológico e as destinem para 

preservação ambiental. A participação dos atores diretamente envolvidos no manejo 

sustentável permite elaborar um processo decisório mais apropriado na implementação 

da política, assim como incentiva o monitoramento e fiscalização da área, protegendo-

se sua degradação (CONYERS, 1981). Descentralizar traduz-se também em justiça social, 

ao passo que promove às comunidades locais diretamente afetadas acesso aos 

benefícios advindos do manejo sustentável de recursos hídricos e florestais, 

possibilitando maior eficiência na obtenção de renda com sustentabilidade (ASCHER, 

1995; OSTROM, 1990).  

 

Além, temos que a participação local consolida a soberania nacional e autonomia 

pela estabilidade política, ao permitir que cidadãos controlem os programas públicos no 

plano local, garantindo-se melhorar o nível ético, a transparência das relações de 

interesse e a conformidade legal das ações pretendidas, promovendo-se assim o 

combate à corrupção, pela gestão participativa pelos seus interessados ou legalmente 

implicados em nível local (RIBOT, 2002). Afora, apontam-se outras características 

interessantes oriundas do processo de descentralização de uso de recursos naturais, ao 

passo que promovem o empowerment (empoderamento) das comunidades locais para 

obterem acento e voz nas decisões políticas do setor (FERGUSON, 2003).  
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Nesse aspecto, a nova política permite melhor transparência nos processos 

decisórios e de responsabilização, incluindo-se maior poder de resposta das instituições 

governamentais na sua condução, possibilitando-se a representação dos diversos 

grupos políticos, étnicos, religiosos e culturais no processo de tomada de decisões, que 

os afetam diretamente, de forma fiscalizadora civil. Por fim, fomenta-se o 

desenvolvimento social e econômico, além do fortalecimento das instituições 

democráticas locais, pois o poder público se integra pelo poder local e seu conhecimento 

social tradicional (FERGUSON, 2002; RIBOT, 2002). Nas sociedades democráticas 

modernas o direito de propriedade se sujeita a alguma forma de regulamento, restrição 

ou critério para sua fruição (Art. 5º, XXIII- CF/1988). 

 

 Mesmo na forma extrema de propriedade privada nos Estados Unidos, o governo 

ainda mantém alguns direitos e controles (EDMUNS, 2003; WOLLENBURG, 2003), 

sopesando-se que diversos governos delegam tarefas, embora sem fornecer recursos 

adequados para realizá-las (RIVERA, 1996). Por conta disso, a falta de capacitação e 

treinamento, assim como a necessidade de acesso à informação técnica pelos usuários 

locais caracteriza outro gargalo na aplicação do conceito de descentralização. Não é raro 

ver oligarquias ou setores agroindustriais tão sedimentados simplesmente impedirem o 

surgimento de grupos tradicionais organizados, pois tais políticas podem acabar por 

consolidar e fortalecer exatamente essas relações de poder preexistentes, em lugar de 

promover processos de mudança para um quadro de decisão democrático-participativa 

pelas populações tradicionais, garantindo-se seu ingresso no processo decisório 

(UTTING, 1993; JACKSON, 1994). Contudo, em determinados casos, o papel da 

descentralização na conservação ambiental deve ser visto como ferramenta positivista 

do desenvolvimento sustentável, garantindo-se não só a presença do estado nessas 

comunidades, mas especificamente a aderência dos cidadãos às políticas setoriais.  

 

Para melhor se compreender a sociopolítica que recai sobre o fenômeno da 

descentralização, impõe-se definir outras modalidades de gestão política que traga o 

usuário da terra para o contexto do desenvolvimento sustentável. Assim, define-se a 

desconcentração, como o procedimento pelo qual o governo central realoca seus 

servidores, dispersando-os geograficamente, para manter o controle espacial político 

sobre determinado interesse público. Em outras palavras, equivale-se a 

descentralização administrativa: uma transferência do governo central às autoridades 

de nível inferior, ou a outras autoridades locais, porém ainda sob a égide do governo 

central (RIBOT; LARSON, 2002). 

 

No entanto, Gresgersen et al. (2004) definem que a descentralização não deve 

consistir apenas no repasse da responsabilidade de gestão aos demais níveis 

hierárquicos da burocracia do governo central, geralmente em algum locus. Ao 
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redistribuir a autoridade discricionária, financeira e de gestão entre os subníveis do 

governo central, deixa-se de ocorrer uma efetiva e real transferência de poder entre os 

níveis de governo, pois se concentram ainda no topo dessa escada a definição legislativa 

primordial, como ocorre nas políticas de água e florestas no país.  

 

Já na modalidade de gestão por devolução, ocorre uma efetiva transferência da 

gestão pública dos recursos naturais aos indivíduos diretamente relacionados com a 

policy, quer sejam governamentais ou não, embora empregue-se o termo 'devolução' 

apenas em referência aos cidadãos envolvidos com o processo de devolução à sociedade 

de uma certa autonomia estatal. Nesse passo, a descentralização devolutiva delineia-se 

pela transferência de direitos, deveres e bens historicamente de governança unitária 

estatal (conservação de florestas e produção de recursos hídricos) para as demais 

esferas regionais, municipais e comunidades locais e entidades interessadas, de forma 

integrada e eficiente (EDNUBDS et al., 2003). 

 

Logo, a descentralização política está associada à devolução. Derradeiramente, 

estudos também revelam que inexiste um dimensionamento concreto em relação à 

atual distribuição e delegação de poder e responsabilidades, bem como inúmeras 

discrepâncias sombreiam a realidade percebida, em face da suposta distribuição do 

poder oficial e da dinâmica participativa democrática de fato que ocorre em 

comunidades socialmente vulneráveis (KAIMOWITZ e RIBOT, 2002; AGRAWAL, 2003; 

GREGERSEN et al., 2004; LARSON, 2004;). 

 

Quanto ao uso da terra e recursos naturais, Bromley (1995) salienta que no 

contexto ecológico a propriedade deve ser compreendida não como um bem em si, mas 

como um valor de uso que se atribui a ele. No caso dos recursos hídricos, a cobrança 

pelo uso da água por outorga, se equipara ao contexto da concessão por outorga de 

área de manejo de recursos florestais. Em equilíbrio, como o Estado ganha do usuário-

pagador, deve criar os meios necessários para retribuir o conservador-produtor de 

recursos naturais, com o claro objetivo de se proteger a disponibilidade e qualidade 

destes, e limitar seu acesso de modo racional. Daí a importância da instituição estadual 

de uma política de Pagamentos por Serviços Ambientais que versem sobre produção de 

proteção de recursos hídricos e conservação da biodiversidade (DOWBOR et al., 2005).   

 

Assim, impõe-se estabelecer um regime de acesso favorável à produção 

sustentável de bens naturais, com o desenvolvimento de um novo mercado (mercado 

verde) no campo e nas cidades, protegendo-se além do recurso em si, também os ciclos 

naturais e os biomas respectivos que os protegem.  
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Em suma, a descentralização da gestão sustentável de recursos hídricos é um 

caminho que se funda na evolução do próprio sistema, onde para se recuperar as áreas 

protegidas se pode utilizar ambos ordenamentos (recursos hídricos e mudanças 

climáticas), de forma integrada em seus diversos planos, garantindo-se a regulação 

desses setores e a promoção social das populações tradicionais envolvidas.  

 

Portanto, estabelecer as condições necessárias para que se atinja a 

governabilidade da água significa, em última análise, desenvolver a capacidade 

sociopolítica e ambiental de mobilizar energias criativas de modo mais produtivo e em 

respeito à capacidade de suporte do meio ambiente.  

 

Logo, necessita-se abrir espaço à promoção de políticas socialmente aceitas e que 

sejam implementadas de forma integrada e voluntária, com apoio institucional do poder 

público via instrumentos de convênio com o terceiro setor. A efetiva proteção ao meio 

ambiente pode ser ampliada mediante o emprego de políticas públicas que incentivem 

os produtores a adotarem comportamentos e ações ambientalmente desejáveis, em 

contraponto às normas ambientais de cunho exclusivamente protetivo-repressivo. 

 

Embora haja níveis alarmantes de escassez local em regiões metropolitanas do 

estado, quanto à disponibilidade de água superficial ao abastecimento público, estes 

podem ser mitigados pela recuperação e conservação da Mata Atlântica paulista, em 

especial, das matas ciliares e coberturas florestais que contribuem com os processos do 

ciclo hidrológico (LIMA, 2002). 

 

Efetivamente, as políticas traçadas até então visavam colocar o setor dentro de 

uma sistematização política republicana, no sentido de se estabelecerem as instituições 

necessárias num primeiro momento, para garantir somente após isso a governabilidade 

do recurso ambiental, e, depois, migrarem o foco às políticas setoriais de conservação e 

recuperação propriamente ditas, com critérios mais avançados de desenvolvimento 

sustentável.  

 

Fator preponderante na dificuldade de implementação dessas dimensões na 

política de conservação consiste justamente na expansão da fronteira agrícola, que vem 

perpetuando o mesmo padrão predatório aos recursos naturais, em zonas rurais onde 

há preponderância de agricultura familiar desenvolvidas em pequenas áreas.  

 

No entanto, a agroindústria domina grandes faixas de terras mais produtivas, 

constituindo-se na mesma herança cultural dos tempos da plantation, cujas 

monoculturas tem provocado o êxodo rural moderno, devido a impossibilidade de 
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fixação do homem do campo, por falta de renda e capacidade competitiva com os 

grandes proprietários.  

 

Atualmente, a Mata Atlântica sobrevive pressionada por um sistema predatório 

de lucro sobre seus recursos naturais (ex. solo, floresta, água, etc.), e uma alarmante 

ausência de valorização da sustentabilidade e das condições socioambientais, por parte 

dos proprietários de terras e da exploração agroindustrial.  

 

Todavia, a descentralização do manejo das águas criou a possibilidade de 

direcionamento de recursos financeiros do FEHIDRO à conservação e regeneração das 

florestas em áreas de mananciais, matas ciliares e corredores ecológicos, fundados nos 

relevantes serviços ambientais de regularização dos fluxos hídricos, e trazendo em suma 

ações que podem ser vistas como instrumentos próprios de uma política de PSA.  

 

Demais incentivos ambientais se avizinham por mecanismos adotados em alguns 

estados, como no caso da transferência de recursos estaduais aos municípios, conforme 

quotas e metas de preservação e recuperação de cobertura florestal e outros critérios 

ambientais, denominado “ICMS ecológico” e políticas de PSA.  

 

No mercado de carbono, reside outra possibilidade de aceleração da recuperação 

ambiental do Bioma Mata Atlântica e recursos hídricos por ela abrangidos. A acelerada 

capacidade de absorção de carbono pelas florestas tropicais em crescimento oferece 

significativas oportunidades de captação de recursos em projetos.  

 

A implementação de incentivos econômicos à preservação ambiental de áreas de 

interesse hidrológico e da biodiversidade, assim como na recuperação de áreas 

degradadas, podem compensar os produtores que afetaram suas áreas e oferecem a 

possibilidade de geração novos recursos para a conservação, trazendo um novo alento 

na geração de renda para o homem da terra.   

 

As políticas para a conservação das áreas remanescentes da Mata Atlântica e do 

Cerrado devem fazer parte de um contexto mais amplo de formulação de políticas 

públicas. Em particular, as falhas institucionais na integração desses programas são 

determinantes para explicar a baixa eficiência obtida na preservação de recursos 

hídricos.  

 

Entretanto, a nova legislação, especialmente no que se refere ao uso da terra, 

inclui alterações significativas: o reconhecimento das áreas de floresta como produtivas, 

com a redução do imposto sobre a terra; as restrições à concessão de subsídios 

creditícios e fiscais; procedimentos de zoneamento; sanções contra crimes ambientais; 
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e, mais recentemente, a redução dos impostos sobre as propriedades rurais em função 

da opção pela preservação de áreas de floresta.  

 

A falta de definição sobre os direitos de propriedade continua a criar problemas 

sociais e ambientais muito complexos. No que diz respeito ao aspecto social, a tendência 

tem sido atenuar (mas não resolver) os problemas, e assim contribuem com a perda de 

área florestal. É necessário adotar uma atitude de valorização da floresta como um todo, 

e não apenas por seus componentes, para ao menos tentar reverter à atual tendência 

de destruição gradual de nosso patrimônio florestal.  

 

Nota-se que algumas correções de rumo merecem ser levadas a efeito ou a 

escassez de água tende a agravar. Notadamente, há que se regulamentar a delimitação 

dos arranjos sociais, e suas formas comtempladas para concessão de benefícios destas 

políticas. As conclusões apontam que a população local pode sair prejudicada no 

processo, se não se institucionalizar, o que implica a necessidade de desenvolver um 

melhor acesso aos colegiados, incentivos e a proteção especial para conseguir adentrar 

nessa política pública (KAIMOWITZ e RIBOT, 2002; AGRAWAL, 2003; GREGERSEN et al., 

2004; LARSON, 2004). 

 

Notoriamente, as comunidades locais nem sempre se encontram organizadas e 

legalmente constituídas, colocando-se em detida análise sobre a equidade de 

tratamento e isonomia no acesso à política, em confronto com a facilidade encontrada 

pelas pessoas jurídicas, agroindústrias ou demais entidades civis sem fins lucrativos.  

 

Há que ser verificar in loco o nível de evolução político-social dos envolvidos, a 

eficiência na regeneração em relação às áreas que serão concedidas, considerando-se 

mutuamente a questão comunitária e da propriedade rural em sua função 

socioambiental, para incremento do bioma durante sua gestão.  

 

A preservação das áreas de APP’s como serviço ambiental possibilitaria inclusive 

um aumento na produtividade agrícola. Nas plantações de soja, a produção poderia 

sofre incremento de até 50% com a ajuda dos insetos polinizadores, ao passo que nas 

de café, 40%; maçã, 42%; Laranja, 35%: “Há consenso entre os pesquisadores que a 

garantia de manutenção das Áreas de Preservação Permanente (APP) ao longo das 

margens de rio e corpos d’água, de topos de morros e de encostas com declividade 

superior a 30 graus, bem como a conservação das áreas de Reserva Legal (RL) nos 

diferentes biomas são de fundamental importância para a conservação da 

biodiversidade brasileira. Entre os impactos negativos na redução de APP’s e de RL’s 

estão a extinção de espécies de muitos grupos de plantas e animais (vertebrados e 

invertebrados); o aumento de emissão de C0₂; a redução de serviços ecossistêmicos, tais 
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como o controle de pragas, a polinização de plantas cultivadas ou selvagens e a proteção 

de recursos hídricos; a propagação de doenças (hanta vírus e outras transmitidas por 

animais silvestres, como no caso do carrapato associado à capivara); intensificação de 

outras perturbações (incêndios, caça, extrativismo predatório, impacto de cães e gatos 

domésticos e ferais, efeitos de agroquímicos); o assoreamento de rios, reservatórios e 

portos, com claras implicações no abastecimento de água, energia e escoamento de 

produção em todo o país ” (SBPC, p. 68, 2012). 

 

O Novo Código Florestal, de fato, deixou de reforçar a plena eficácia das políticas 

públicas paulistas de recursos hídricos e seus instrumentos nesse setor. Prevê 

legalmente a possibilidade de compensação ambiental fora do território dos estados 

federativos onde houve a degradação ambiental, desde que respeitado o mesmo bioma 

na recomposição. Contudo, não é o que se depreende do ordenamento jurídico paulista 

sobre recursos hídricos, que prevê que a sua gestão deve ser pensada do ponto de vista 

da bacia hidrográfica. Aqui o foco é o dever do poder público cuidar dos recursos hídricos 

e garantir a demanda presente e futura de água, ainda mais sob a ótica das diretrizes 

traçadas em cada Plano de Bacia Hidrográfica e no Plano Estadual de Recursos Hídricos, 

para cumprimento da Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH) e Política Estadual 

de Mudanças Climáticas e Estratégia 2020. 

 

Portanto, tais políticas públicas merecem coexistir harmonicamente para 

preservar os recursos hídricos e a biodiversidade de forma estruturadora nesses 

sistemas legais.  Assim, a proposta deste convênio visa trazer junto à regularização 

ambiental da propriedade rural o mais amplo conceito do desenvolvimento sustentável, 

para se promover a proteção da água e das áreas de interesse hidrológico, dentro das 

diretrizes do SIGRH e respeitando-se o uso de seus instrumentos e projetos apoiados 

pelo FEHIDRO. 

 

Nesse compasso, o conceito legal de florestas evoluiu consideravelmente desde o 

princípio da função social da propriedade, para o ora princípio socioambiental da 

propriedade (urbana e rural). Atualmente há um novo paradigma jurídico que norteia 

todo o tema da sustentabilidade, onde um de seus instrumentos consiste na 

regeneração dos processos ecossistêmicos, em busca de uma melhor qualidade 

ambiental e conservação de recursos naturais bióticos e abióticos, traduzido no conceito 

da função socioambiental da propriedade rural. 

 

Logo, restauração ambiental da vegetação nativa local, e o adensamento de 

florestas existentes dentro da função ecossistêmica e dos serviços ambientais que 

prestam ao meio ambiente servem, em última análise, para garantir o bom desempenho 

da Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável do Estado de São Paulo 2020 
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(Decreto nº 58.107, de 05 de junho de 2012 – Pag. 04/05 e 12/13), e também dos 

índices sociais e indicadores de sustentabilidade governamentais, em atendimento do 

interesse público46. Em abono, a proteção das APP´s possui respaldo na função 

socioambiental da propriedade rural, que ora reveste as áreas de preservação ambiental 

e uso do solo, à luz do preconiza o Art. 2º no do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651, 

de 25 de maio de 2012), sendo que as obrigações legais sobre a função socioambiental 

da propriedade no Novo Código Florestal possuem natureza real "e se transmitem junto 

com a propriedade sobre a coisa (Art. 2º, §2º)”. As funções das Áreas de Preservação 

Permanente e Reserva Legal se destinam à preservação e recuperação do meio 

ambiente, dos ecossistemas e dos corredores ecológicos, com foco fundamental na 

proteção e conservação dos recursos naturais (água, solo, etc.), como definido no Art. 

2º, §2º, II e III, da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 201247: 

                                                 
46 “3. São Paulo e Objetivos Internacionais 
 Os tratados e convenções internacionais na área de sustentabilidade dos quais o Brasil foi signatário 
geraram diversos compromissos assumidos pelo Estado de São Paulo. Além do cumprimento dessas 
normas, destacam-se as seguintes ações e programas: (...) “O Programa de Apoio ao Consenso das Águas 
de Istambul (2009), que levou a Secretaria do Meio Ambiente a lançar em 2009 o Pacto das Águas São 
Paulo, movimento que envolve prefeitos, Comitês de Bacias e os usuários, visando o apoio ao Consenso de 
Istambul. O Programa instituiu três eixos de ações: (1) água e saneamento (abastecimento de água, coleta 
e tratamento de esgoto, disposição de resíduos sólidos), (2) revitalização de bacias hidrográficas, e (3) 
projetos estratégicos locais relacionados com recursos hídricos tais como educação ambiental 
(principalmente campanhas para prevenir e reduzir a perda e o desperdício de água) e recuperação de 
mata ciliar. São Paulo reafirma, por isso, seu compromisso com o prosseguimento da implementação de 
todos os objetivos internacionais para o desenvolvimento sustentável, expressos em tratados e 
convenções na área de sustentabilidade dos quais o Brasil foi signatário. (...) Em 1991 o Governo instituiu 
o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), criado pela Política Estadual de Recursos Hídricos, que 
tem por objetivo dar suporte financeiro a esta Política Pública e às ações correspondentes. O Plano 
Estadual de Recursos Hídricos (PERH) é o instrumento técnico, estratégico e econômico-financeiro para 
implantação desta Política Estadual. A gestão dos recursos financeiros do FEHIDRO, decorrente da 
compensação financeira da geração hidroelétrica, é feita pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos e 
pelos Comitês de Bacias Hidrográficas – órgãos tripartites compostos por membros do governo do estado, 
dos municípios e da sociedade civil.  Enquanto o Conselho atua no nível estadual, os comitês, em âmbito 
local, são um exemplo de governança, visando a distribuição de recursos em projetos que tenham como 
objetivo a melhoria da qualidade e da quantidade de recursos hídricos da bacia hidrográfica, envolvendo 
ações de recuperação de matas ciliares, melhorias dos sistemas locais de abastecimento de água e coleta 
de esgoto, educação ambiental, entre outros. Desde 1995 já foram aprovados recursos para 4.784 
empreendimentos no valor de R$ 573 milhões; decididos de forma descentralizada e participativa nos 21 
Comitês de Bacias Hidrográficas, totalizando, com as contrapartidas, investimentos de R$ 865 milhões. A 
gestão das águas paulistas foi referência para a Política Nacional de Recursos Hídricos de 1997.” (SMA, 
2009) 
 
47 Art. 2º.  As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, 
reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do 
País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente 
esta Lei estabelecem. 
Art.2º - (...) - § 2º (...): 
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 
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De fato, o uso e ocupação irregular do solo, assim como a expansão da fronteira 

agrícola sobre áreas de interesse hidrológico, constituem-se nas principais causas de 

processos de degradação ambiental, com profundas implicações na perda de 

disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos (RSRHi, 2010). Do lado do proprietário 

rural, as pressões exercidas pela cultura e custo de oportunidade da terra por vezes não 

lhes permite tomar parte em ações de recuperação ambiental. Tal panorama vem 

recentemente tomando um novo corpo com a conscientização ambiental, induzindo-se 

novas políticas governamentais voltadas ao desenvolvimento sustentável, a exemplo 

dos programas de reflorestamento de áreas de remanescentes florestais para 

conservação de recursos naturais e da biodiversidade, com Pagamento por Serviços 

Ambientais. (DEAN, 1996). 

 

Lima (2002) considera que “uma estratégia consistente de restauração da 

biodiversidade e da hidrologia de ecossistemas degradados deve estar baseada no 

conceito de integridade do ecossistema ripário na escala da microbacia hidrográfica, que 

inclui as zonas ripárias, principalmente, as margens e as cabeceiras dos cursos d’água, 

incluindo sua dinâmica temporal, a vegetação ripária e o conjunto das interações entre 

os componentes bióticos e abióticos, que no conjunto desempenham um dos mais 

importantes serviços ambientais, que é a manutenção dos recursos hídricos, em termos 

de vazão e de qualidade da água, assim como do ecossistema aquático”. Saliente-se que, 

a metodologia exposta no Novo Código Florestal Brasileiro regrediu no tratamento dado 

as políticas setoriais de recursos hídricos. Acaba desconsiderando quaisquer outras 

características naturais das áreas marginais e afluência hídrica, como por exemplo: 

características topográficas, características pedológicas ou ainda características 

hidrológicas presentes na paisagem e ainda, qualquer processo hidrogeomorfológico 

inerente à interação destes condicionantes naturais, o que demonstra um grave 

retrocesso da legislação ambiental, ficando aquém do conceito desenvolvido para as 

Áreas de Interesse Hidrológico (AIH), da Resolução SSRH nº 9, de 28 de junho de 2013 

(Processo SSRH nº 614/2012).  

 

Nesse aspecto, regride o Novo Código Florestal, dentre outros temas, na 

preservação das áreas úmidas e de interesse hidrológico, ao deixar de observar 

importância que possuem para o afloramento (recarga) de lençóis freáticos e aquíferos, 

                                                 
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas; 
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos 
do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do 
imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação 
da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa; 
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quando diminui a área protegida anteriormente, e deixa de considerar como importante 

a presença de vegetação nativa para seu ciclo hidrológico48. Essa nova dimensão dada a 

função de APP não acompanha a evolução do conceito de Áreas de Interesse Hidrológico 

(AIH), que partiu do contraponto que lecionavam (SIDLE et al. 2004, p. 597) sobre o que 

Hidrogeomorfologia compreende como: sendo “[...] a ciência interdisciplinar que estuda 

a interação e articulação entre os processos hidrológicos com as formas de relevo [...]”, 

reconhecendo ainda os processos hidrogeomorfológicos como seu objeto de estudo. 

Nesse ponto, considera-se que processos de origem hidrogeomorfológica devem ser 

aqueles que denotam a evolução da paisagem e tem sua gênese a partir da interação 

entre a topografia e os processos hidrológicos, como por exemplo, os mecanismos de 

geração de escoamento e recarga de recursos hídricos (GOERL et. al., 2011).  

 

Considera-se ainda que a compreensão da movimentação da água na paisagem 

tem origem nos estudos pioneiros da hidrologia moderna, remetendo aos trabalhos de 

(HORTON, 1933) e a teoria da infiltração-escoamento, no início do século XX. Já nos anos 

60, surge a noção de Área Variável de Afluência (AVA), processo observado 

frequentemente em áreas onde o escoamento superficial por saturação é dominante, 

considerando as áreas saturadas como fontes de escoamento superficial (CAPPUS, 1960; 

TSUKAMOTO, 1963; HEWLETT & HIBBERT, 1967). 

 

Desta forma, o estudo das AVA´s possui interesse ambiental devido ao seu 

comportamento hidrológico distinto na paisagem, surgindo uma possibilidade de 

delimitação e intervenção pontual nestas áreas, mediante práticas de manejo restritivas 

aos usos do solo que possam comprometer a qualidade dos recursos hídricos, 

configurando assim a noção de buffers, ou de áreas de interesse hidrológico, que 

merecem uma preservação dinâmica (GORSEVSKI et al., 2008).  

 

Neste contexto, com a evolução do conhecimento sobre as AVA´s surge o conceito 

de Área Hidrologicamente Sensível (AHS) (WALTER et al., 2000). Considera-se AHS´s 

determinadas áreas da bacia hidrográfica que apresentam maior probabilidade de 

                                                 
48 Art. 4º. Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos 
desta Lei: 
§ 4º. Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 (um) hectare, fica 
dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos II e III do caput, vedada nova supressão de 
áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente - Sisnama.   
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:  
100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, 
cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; 
30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento 
de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento; 
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geração de escoamento superficial por saturação e que surgem como áreas de grande 

importância para o controle e amortecimento do aporte de sedimentos e poluentes em 

direção aos corpos hídricos. Podem ser consideradas no processo de delimitação de 

áreas de preservação e recuperação de recursos hídrico, quanto a sua qualidade e 

disponibilidade (GORSEVSKI et al., 2008). Por fim, as pesquisas historicamente 

fundamentam a possibilidade de uma abordagem que visa delimitar e quantificar as 

áreas de interesse hidrológico e sua preservação ambiental, pautada na observância da 

dinâmica hidrogeomorfológica da paisagem, considerando-se ainda a propensão de 

determinadas áreas da bacia hidrográfica a atingirem o estado de saturação hídrica do 

solo, conservação dos rios e afloramento de lençóis e aquíferos, em contribuição aos 

objetivos das seguintes políticas públicas desenvolvidas para o setor.  

 

Portanto, a presente justificativa técnica se respalda na avaliação da construção 

conjunta de soluções descentralizadoras e integradas para gestão voluntária dos 

recursos hídricos, objetivando-se a participação social dos proprietários e possuidores 

rurais na corresponsabilidade de preservação e recuperação das áreas de interesse 

hidrológico e uso racional da água. Dentre as ações da Coordenadoria de Recursos 

Hídricos oriundas da Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei nº 7.663/91), encontra-

se Sistema Integrado de Gestão das Águas, frente aos crescentes desafios da gestão 

desse bem público.  

 

Desta feita, buscou-se criar condições institucionais, do ponto de vista de suporte 

técnico e administrativo, necessárias à gestão dos recursos hídricos dentro do conceito 

do desenvolvimento sustentável, zelando-se pelo fortalecimento dos seus princípios 

orientadores: participação, descentralização e integração da gestão de recursos 

hídricos. Nesse contexto, substituindo-se a divisão regional antiga, a Lei nº 9.034, de 27 

de dezembro de 1994, traz o novo mapa político do Estado de São Paulo que passa a ser 

dividido por bacia hidrográfica e sob a ótica da gestão dos recursos hídricos, conforme 

o estabelecido no Artigo 4º49. Ainda, os recursos hídricos gozam de proteção legal 

especial, conforme estabelece a Lei Estadual, nº 9.866, de 28 de novembro de 1997, 

que dispõe sobre as diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias 

hidrográficas dos mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo50.  

                                                 
49 Art. 4º - Em atendimento ao que dispõe o artigo 20, da Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991, fica 
aprovada a divisão do Estado de São Paulo em 22 (vinte e duas) Unidades Hidrográficas de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI, conforme consta do Anexo I. 
Parágrafo único - A divisão de que trata o "caput" deste artigo deverá ser adotada pelos órgãos e 
entidades do Estado, participantes do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
quando da proposição de planos e programas de utilização, recuperação, proteção e conservação dos 
recursos hídricos. 
 
50  

http://www.sigrh.sp.gov.br/sigrh/basecon/lrh2000/anexos/anexoi1.htm
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Dentre as diretrizes citadas, a Política Estadual de Recursos Hídricos prescreve no 

Artigo 2º sobre a necessidade de se recuperar e preservar ambientalmente as áreas 

verdes que protegem os recursos hídricos e os cursos d’água, com a finalidade de 

garantir e compatibilizar o uso dos recursos hídricos, em harmonia aos usos múltiplos 

da água, naquilo que se denomina como áreas de proteção e recuperação de 

mananciais51. 

 

Notadamente, a função socioambiental da propriedade rural será obedecida 

somente se implementada a recuperação ambiental dessas áreas na mesma bacia 

hidrográfica a qual pertence, conforme determina o inciso I, do Artigo 14, do Código 

Florestal vigente, acerca da localização da RL depender do que determina o Plano de 

Bacia52.  

 

Assim, para melhor especificar qual é a orientação jurídica protetiva dos recursos 

hídricos em matéria infraconstitucional, deve-se observar também o que prescrevem os 

Artigos 2º, 3º e 4º, e alguns de seus incisos destacados nessa temática, todos da Lei 

Estadual nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991 (PERH) 53. Além, a Lei nº 9.034, de 27 de 

                                                 
CAPÍTULO I 
Objetivos e Abrangência 
Art. 1º - Esta lei estabelece diretrizes e normas para a proteção e a recuperação da qualidade ambiental 
das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional para abastecimento das populações atuais 
e futuras do Estado de São Paulo, assegurados, desde que compatíveis, os demais usos múltiplos. 
Parágrafo único - Para efeito desta Lei, consideram-se mananciais de interesse regional as águas 
interiores subterrâneas, superficiais, fluentes, emergentes ou em depósito, efetiva ou potencialmente 
utilizáveis para o abastecimento público. 
 
51  
Art. 2º - São objetivos da presente Lei: 
I - preservar e recuperar os mananciais de interesse regional no Estado de São Paulo; 
II - compatibilizar as ações de preservação dos mananciais de abastecimento e as de proteção ao meio 
ambiente com o uso e ocupação do solo e o desenvolvimento socioeconômico; 
III - promover uma gestão participativa, integrando setores e instâncias governamentais, bem como a 
sociedade civil; 
IV - descentralizar o planejamento e a gestão das bacias hidrográficas desses mananciais, com vistas à 
sua proteção e à sua recuperação; 
V - integrar os programas e políticas habitacionais à preservação do meio ambiente.  
 
52 Art. 14.  A localização da área de Reserva Legal no imóvel rural deverá levar em consideração os 
seguintes estudos e critérios: I - o plano de bacia hidrográfica; 
 
53 Art. 2º - A Política Estadual de Recursos Hídricos tem por objetivo assegurar que a água, recurso 
natural essencial à vida, ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar social, possa ser controlada e 
utilizada, em padrões de qualidade satisfatórios, por seus usuários atuais e pelas gerações futuras, em 
todo território do Estado de São Paulo. 
Art. 3º - A Política Estadual de Recursos Hídricos atenderá aos seguintes princípios: 
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dezembro de 1994, no seu Art. 10, descreve os objetivos gerais da Política Estadual de 

Recursos Hídricos (PERH), no exercício do agronegócio, agricultura, pecuária e pesca 

tradicional 54. Justamente para a consecução desses objetivos é que são elaborados os 

                                                 
I - gerenciamento descentralizado, participativo e integrado, sem dissociação dos aspectos quantitativos 
e qualitativos e das fases meteórica, superficial e subterrânea do ciclo hidrológico; 
II - adoção da bacia hidrográfica como unidade físico-territorial de planejamento e gerenciamento;  
III - reconhecimento do recurso hídrico como um bem público, de valor econômico, cuja utilização deve 
ser cobrada, observados os aspectos de quantidade, qualidade e as peculiaridades das bacias 
hidrográficas; 
V - combate e prevenção das causas e dos efeitos adversos da poluição, das inundações, das estiagens, 
da erosão do solo e do assoreamento dos corpos d'água; 
VII - compatibilização do gerenciamento dos recursos hídricos com o desenvolvimento regional e com a 
proteção do meio ambiente. 
SEÇÃO II 
Das Diretrizes da Política 
Art. 4º - Por intermédio do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH, o Estado 
assegurará meios financeiros e institucionais para atendimento do disposto nos artigos Estadual e 
especialmente para:  
I - utilização racional dos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, assegurado o uso prioritário para 
o abastecimento das populações; 
II - maximização dos benefícios econômicos e sociais resultantes do aproveitamento múltiplo dos 
recursos hídricos; 
III - proteção das águas contra ações que possam comprometer o seu uso atual e futuro; 
IV - defesa contra eventos hidrológicos críticos, que ofereçam riscos à saúde e à segurança públicas 
assim como prejuízos econômicos e sociais; 
VI - desenvolvimento de programas permanentes de conservação e proteção das águas subterrâneas 
contra poluição e superexplotação; 
VII - prevenção da erosão do solo nas áreas urbanas e rurais, com vistas à proteção contra a poluição 
física e o assoreamento dos corpos d'água. 
54 I - resolver ou atenuar a escassez hídrica, quantitativa e qualitativa, nas bacias hidrográficas 
industriais, mediante: 
a) realização de projetos integrados de utilização, regularização, conservação, proteção e recuperação 
da qualidade dos recursos hídricos; 
b) restrição à concentração demográfica e industria, através de políticas de ordenamento do uso do solo 
urbano e rural a serem definidas em processo de articulação com os órgãos ou entidades 
metropolitanos, ambientais, e com os Municípios; 
e) racionalização da agricultura irrigada pelo zoneamento hidroagrícola e promoção do uso eficiente da 
água, com orientação e assistência ao agricultor; 
f) gerenciamento dos recursos hídricos com rigorosa aplicação de seus instrumentos técnicos e jurídicos 
como a outorga de direitos de uso, licenciamento ambiental, monitoramento e fiscalização; 
g) utilização de recursos hídricos de bacias hidrográficas vizinhas, como solução extrema, com cautelosa 
avaliação dos benefícios, prejuízos e impactos econômicos, sociais e ambientais e proposição de medidas 
de compensação e mitigação dos impactos e prejuízos; 
II - prevenir a escassez hídrica em bacias hidrográficas em industrialização, mediante: 
a) implantação de projetos integrados de aproveitamento, controle, proteção e recuperação dos 
recursos hídricos; 
b) planejamento da localização das atividades econômicas utilizadoras ou poluidoras dos recursos 
hídricos e proteção dos mananciais de abastecimento de água das populações; 
c) racionalização do uso dos recursos hídricos nos sistemas públicos de abastecimento de água, na 
indústria e na irrigação; 
d) implantação e aprimoramento progressivo do gerenciamento dos recursos hídricos, com aplicação 
criteriosa de seus instrumentos. 

http://www.sigrh.sp.gov.br/sigrh/basecon/lrh2000/anexos/sistemadegestoderecursoshdricos.htm
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Planos de Bacias, seguindo-se critérios gerais do gerenciamento de recursos hídricos 

contidos no Artigo 17, da Lei nº 7.663/199155. No Artigo 18 da Lei nº 9.034, de 27 de 

dezembro de 1994, há a seguinte previsão: “Nas áreas em que os recursos hídricos 

forem considerados fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas naturais 

existentes ou a serem recuperados, ou para o abastecimento das populações, a sua 

utilização para outros fins será vedada, restringida ou controlada mediante a instituição, 

por lei, de espaços territoriais especialmente protegidos”.  

 

No mesmo sentido, conforme a interpretação teleológica do Código Florestal em 

seus Artigos 41, 58 e 59, cumulado com o Artigo 23 da Política Estadual de Mudanças 

Climáticas (Lei Estadual nº 13.798, de 09/11/2009), pavimenta-se a possibilidade da 

instituição pelo poder público de programas e incentivos ambientais e na compensação 

aos produtores pelo cumprimento da função socioambiental da propriedade56. 

                                                 
III - solucionar os conflitos de uso ou poluição dos recursos hídricos em sub-bacias e áreas de 
concentração de irrigação ou de indústrias, mediante intervenções, serviços e obras; 
IV - desenvolver os recursos hídricos das bacias hidrográficas agropecuárias, com projetos e obras de 
aproveitamento racional, desenvolvimento, conservação e proteção dos mesmos; 
V - harmonizar a conservação de áreas ambientalmente protegidas com as atividades econômicas e 
sociais nas bacias hidrográficas onde haja predominância dessas áreas. 
 
55 Artigo 17 - Os planos de bacias hidrográficas conterão, dentre outros, os seguintes elementos: 
I - diretrizes gerais, a nível regional, capazes de orientar os planos diretores municipais, notadamente 
nos setores de crescimento urbano, localização industrial, proteção dos mananciais, exploração mineral, 
irrigação e saneamento, segundo as necessidades de recuperação, proteção e conservação dos recursos 
hídricos das bacias ou regiões hidrográficas correspondentes; 
II - metas de curto, médio e longo prazos para se atingir índices progressivos de recuperação, proteção e 
conservação dos recursos hídricos da bacia, traduzidos, entre outras, em: 
a)   planos de utilização prioritária e propostas de enquadramento dos corpos d'água em classe de uso 
preponderante; 
b)   programas anuais e plurianuais de recuperação, proteção, conservação e utilização dos recursos 
hídricos da bacia hidrográfica correspondente, inclusive com especificações dos recursos financeiros 
necessários; 
c)   programas de desenvolvimento regionais integrados a que se refere o artigo 5.º desta lei; 
III - programas de âmbito regional, relativos ao inciso V do artigo 16, desta Lei, ajustados às condições e 
peculiaridades da respectiva bacia hidrográfica. 
56 Art. 41.  É o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem prejuízo do cumprimento da legislação 
ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, bem como para adoção de 
tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade agropecuária e florestal, com redução dos 
impactos ambientais, como forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, 
observados sempre os critérios de progressividade, abrangendo as seguintes categorias e linhas de ação: 
I - pagamento ou incentivo a serviços ambientais como retribuição, monetária ou não, às atividades de 
conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais, tais como, isolada ou 
cumulativamente: 
a) o sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a diminuição do fluxo de 
carbono; 
b) a conservação da beleza cênica natural; 
c) a conservação da biodiversidade; 
d) a conservação das águas e dos serviços hídricos; 
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e) a regulação do clima; 
f) a valorização cultural e do conhecimento tradicional ecossistêmico; 
g) a conservação e o melhoramento do solo; 
h) a manutenção de Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito; 
II - compensação pelas medidas de conservação ambiental necessárias para o cumprimento dos 
objetivos desta Lei, utilizando-se dos seguintes instrumentos, dentre outros: 
a) obtenção de crédito agrícola, em todas as suas modalidades, com taxas de juros menores, bem como 
limites e prazos maiores que os praticados no mercado; 
b) contratação do seguro agrícola em condições melhores que as praticadas no mercado; 
c) dedução das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito da base de cálculo 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, gerando créditos tributários; 
d) destinação de parte dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água, na forma da Lei nº 
9.433, de 8 de janeiro de 1997, para a manutenção, recuperação ou recomposição das Áreas de 
Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito na bacia de geração da receita; 
e) linhas de financiamento para atender iniciativas de preservação voluntária de vegetação nativa, 
proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção, manejo florestal e agroflorestal sustentável 
realizados na propriedade ou posse rural, ou recuperação de áreas degradadas; 
f) isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, tais como: fios de arame, postes de 
madeira tratada, bombas d’água, trado de perfuração de solo, dentre outros utilizados para os 
processos de recuperação e manutenção das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de 
uso restrito; 
III - incentivos para comercialização, inovação e aceleração das ações de recuperação, conservação e uso 
sustentável das florestas e demais formas de vegetação nativa, tais como: 
a) participação preferencial nos programas de apoio à comercialização da produção agrícola; 
b) destinação de recursos para a pesquisa científica e tecnológica e a extensão rural relacionadas à 
melhoria da qualidade ambiental. 
§ 1o  Para financiar as atividades necessárias à regularização ambiental das propriedades rurais, o 
programa poderá prever: 
I - destinação de recursos para a pesquisa científica e tecnológica e a extensão rural relacionadas à 
melhoria da qualidade ambiental; 
II - dedução da base de cálculo do imposto de renda do proprietário ou possuidor de imóvel rural, pessoa 
física ou jurídica, de parte dos gastos efetuados com a recomposição das Áreas de Preservação 
Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito cujo desmatamento seja anterior a 22 de julho de 2008; 
III - utilização de fundos públicos para concessão de créditos reembolsáveis e não reembolsáveis 
destinados à compensação, recuperação ou recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de 
Reserva Legal e de uso restrito cujo desmatamento seja anterior a 22 de julho de 2008. 
§ 2o  O programa previsto no caput poderá, ainda, estabelecer diferenciação tributária para empresas 
que industrializem ou comercializem produtos originários de propriedades ou posses rurais que cumpram 
os padrões e limites estabelecidos nos arts. 4o, 6o, 11 e 12 desta Lei, ou que estejam em processo de 
cumpri-los. 
§ 3o  Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais inscritos no CAR, inadimplentes em relação ao 
cumprimento do termo de compromisso ou PRA ou que estejam sujeitos a sanções por infrações ao 
disposto nesta Lei, exceto aquelas suspensas em virtude do disposto no Capítulo XIII, não são elegíveis 
para os incentivos previstos nas alíneasaa e do inciso II do caput deste artigo até que as referidas 
sanções sejam extintas. 
§ 4o  As atividades de manutenção das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso 
restrito são elegíveis para quaisquer pagamentos ou incentivos por serviços ambientais, configurando 
adicionalidade para fins de mercados nacionais e internacionais de reduções de emissões certificadas de 
gases de efeito estufa. 
§ 5o  O programa relativo a serviços ambientais previsto no inciso I do caput deste artigo deverá integrar 
os sistemas em âmbito nacional e estadual, objetivando a criação de um mercado de serviços 
ambientais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm
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Com isso, objetiva-se garantir e prevenir tanto a disponibilidade quanto a 

qualidade da água para consumo humano urbano e rural, e desenvolvimento das 

atividades agropecuárias e industriais, dentro do conceito que se denomina usos 

múltiplos dos recursos hídricos. Além da política estadual de recursos hídricos e 

mudanças climáticas, prevê-se na legislação correlata que se deve dar a devida proteção 

jurídica e administrativa às águas e áreas de interesse hidrológico, notadamente aquelas 

voltadas à manutenção da produção, armazenamento e captação, manutenção da 

qualidade e disponibilidade de água para o abastecimento público e dessedentação 

animal.   

 

Dentre outras, a disponibilidade da água além de seu conceito de natural, possui 

ainda a dimensão de bem econômico, pois se insere no planejamento urbano e rural 

como limitador ou facilitador das atividades econômicas e sociais presentes nesses 

locais, sendo que sua preservação tornou-se elemento indispensável ao 

desenvolvimento sustentável.  

 

No presente estudo de caso observa-se o fenômeno da integração sistêmica entre 

políticas públicas, onde as políticas ambientais de mudanças climáticas e de recuperação 

de áreas rurais, em suas diversas dimensões, dependem do bom desempenho e 

eficiência da política de gestão de recursos hídricos para desenvolver suas atividades, 

sendo a água um dos insumos primordial à existência da de qualquer atividade 

econômica e social, e não o contrário. Assim, a preservação e manutenção das Áreas de 

Interesse Hidrológico (AIH), em amplo aspecto, superam aquilo que ficou legalmente 

compreendido à proteção e recuperação ambiental das APP´s e RL´s.  

                                                 
§ 6o  Os proprietários localizados nas zonas de amortecimento de Unidades de Conservação de Proteção 
Integral são elegíveis para receber apoio técnico-financeiro da compensação prevista no  art. 36 da Lei 
nº 9.985, de 18 de julho de 2000, com a finalidade de recuperação e manutenção de áreas prioritárias 
para a gestão da unidade. 
§ 7o  O pagamento ou incentivo a serviços ambientais a que se refere o inciso I deste artigo serão 
prioritariamente destinados aos agricultores familiares como definidos no inciso V do art. 3odesta Lei. 
Art. 58.  Assegurado o controle e a fiscalização dos órgãos ambientais competentes dos respectivos 
planos ou projetos, assim como as obrigações do detentor do imóvel, o poder público poderá instituir 
programa de apoio técnico e incentivos financeiros, podendo incluir medidas indutoras e linhas de 
financiamento para atender, prioritariamente, os imóveis a que se refere o inciso V do caput do art. 3o, 
nas iniciativas de:      
I - preservação voluntária de vegetação nativa acima dos limites estabelecidos no art. 12; 
II - proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção; 
III - implantação de sistemas agroflorestal e agrossilvipastoril; 
IV - recuperação ambiental de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal; 
V - recuperação de áreas degradadas; 
VI - promoção de assistência técnica para regularização ambiental e recuperação de áreas degradadas; 
VII - produção de mudas e sementes; 
VIII - pagamento por serviços ambientais. 
 

file:///C:/Users/Francys/Desktop/art.%2036%20da%20Lei%20nHYPERLINK%20%22h%20.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm%22 HYPERLINK%20%22http:/www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm%22%209.985,%20de%2018%20de%20julho%20de%202000
file:///C:/Users/Francys/Desktop/art.%2036%20da%20Lei%20nHYPERLINK%20%22h%20.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm%22 HYPERLINK%20%22http:/www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm%22%209.985,%20de%2018%20de%20julho%20de%202000
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3.8. O PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA DESENVOLVIDO NO MUNICÍPIO DE 

GUARATINGUETÁ.  

 

Instituído pela Lei Municipal nº 4.252, de 11 de novembro de 2010, denominado 

oficialmente como “Programa de Incentivo à Proteção da Qualidade e Disponibilidade 

da Água nas Bacias Hidrográficas do Município de Guaratinguetá”, determina em seu  

Art. 1º, em seu parágrafo 2º, a priorização da bacia hidrográfica do Ribeirão 

Guaratinguetá, de onde são captadas 95% da água que abastece a parte urbana da 

cidade. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto Municipal nº 7.484, de 05 de maio de 

2011, tendo como suporte financeiro as suas ações o Fundo Municipal do Meio 

Ambiente (FMMA), e instituído um comitê gestor do programa municipal pela Portaria 

nº 8.793, de 13 de abril de 2012, sob a coordenação da Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente do município para gestão e certificação de suas ações. 

 

O conceito do programa adveio da Agência Nacional de Águas em 2001 e tem foco 

no estímulo à política de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) voltada à proteção 

hídrica no Brasil. Desenvolvido como um programa voltado à conservação de mananciais 

estratégicos de abastecimento público urbano e solução alternativa rural, onde os 

benefícios que provem serviços pelo reflorestamento de propriedades, ações de 

saneamento rural, conservação e recondicionamento de solo, realizados por produtores 

participantes são compensados financeiramente, depois de devidamente certificados 

após auditoria, de forma proporcional ao abatimento da sedimentação na bacia. Em 

suma, trata-se de um programa voluntário que objetiva estimular financeiramente por 

meio de Pagamento por Serviços Ambientais as práticas de desenvolvimento 

sustentável rural, onde os proprietários de terras que se encontram na referida bacia 

hidrográfica prioritária, cujos pagamentos são suportados pelo FMMA, mediantes 

práticas e manejo de conservação ambiental, destacando-se a melhoria da cobertura 

vegetal, seguindo as tendências atuais de programas agroambientais, ou seja, de 

aplicação voluntária, flexível e descentralizada.  

 

A policy busca estimular práticas conservacionistas em propriedades rurais de 

forma a melhorar a qualidade da água e aumentar sua vazão, por meio da requalificação 

ambiental das microbacias hidrográficas. Em suma, consiste em remunerar o produtor 

rural com valores proporcionais aos serviços ambientais prestados, que beneficiam a 

coletividade, além de oferecer assistência técnica e saneamento rural para a 

recuperação ambiental da propriedade e promoção da saúde ambiental. A iniciativa 

apoia projetos que venham a reduzir a erosão e o assoreamento de mananciais no meio 

rural em parceria com instituições públicas, privadas ou com organizações do terceiro 

setor. Neste contexto, busca-se combater a poluição difusa que é um problema mais 
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complexo e elusivo do que a poluição pontual, onde os instrumentos desenvolvidos para 

o controle de uma não necessariamente se aplicam à outra (RIBAUDO et al., 1999). A 

experiência recente tem demonstrado que o controle da poluição difusa é mais eficaz 

quando políticas de incentivo ambiental embasadas no princípio do “provedor-

recebedor”, são usadas no lugar de instrumentos de comando e controle, de natureza 

coercitiva, tais como o “poluidor-pagador” (CLAASSEN et al., 2001). Em que pese a atual 

legislação sobre recursos hídricos incentivar a gestão descentralizada da água e a 

articulação na gestão de recursos hídricos com a do uso do solo, não há expressamente 

uma normalização com tratamento específico para combate da poluição difusa de 

origem rural (MARTIN e LANNA, 2003).  

 

Atualmente, o programa municipal já protege 253 hectares da Bacia Hidrográfica 

do Ribeirão Guaratinguetá, tendo por meta até 2020, realizar 1500 hectares de 

conservação de solo e 1300 hectares de restauração florestal, contando atualmente com 

54 proprietários engajados na política municipal de proteção desse manancial, tendo 

como parceiros nessa iniciativa: Corredor Ecológico do Vale do Paraíba, Coordenadoria 

de Assistência Técnica Integral (CATI), Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo 

(EDR/ Guaratinguetá), BASF, Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de 

Guaratinguetá (SAEG) e Agência Nacional de Águas (ANA). 

 

Os objetivos do programa consistem em aumentar a disponibilidade e a qualidade 

da água na bacia hidrográfica do Ribeirão Guaratinguetá, mediante melhorias nas 

condições de infiltração das águas pluviais nos solos da bacia e reduzir os níveis de 

poluição difusa rural na bacia hidrográfica, notadamente aqueles decorrentes da de 

processos erosivos que acarretam assoreamento dos cursos d´água, sedimentação e 

eutrofização de mananciais, decorrente do enriquecimento de nitratos e fosfatos, 

predominantemente transportados no sedimento (DERPSCH, 1992), bem como a 

difusão do conceito de manejo integrado de solo, água e cobertura florestal protetora 

de bacias hidrográficas (matas ciliares e zonas ripárias), com ações de capacitação e 

implantação de boas práticas agrícolas e manejos conservacionistas, comprovadamente 

eficazes no combate à poluição difusa rural, mediante incentivos financeiros e insumos 

para garantir o desenvolvimento sustentável da propriedade rural e mobilização social 

para adesão à política de PSA municipal e na gestão participativa descentralizada dos 

recursos hídricos.  

 

Dentre as metas qualitativas do programa destacam-se: a alavancagem de 

estratégias para cobrir ao menos parte do COT (custo de oportunidade da terra) por 

hectare convertido em área produtiva, adaptado ao conceito de preservação ambiental 

(RODRIGUES et al., 1999); as validações dos critérios, parâmetros e mecanismos 

estabelecidos no programa em relação à bacia priorizada em função de ser o manancial 
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de abastecimento público; e, a capacitação e treinamento de potenciais agentes 

executores ou proprietários para formação de associações rurais ou de bairro, para o 

fortalecimento das ações implementadas ou futuras. 

 
Em relação às práticas de manejo conservacionistas, o programa é flexível, 

atendendo ações já instaladas ou a serem desenvolvidas pelo participante, porém que 

devem obedecer critérios técnicos básicos, previamente definidos pelo comitê gestor, 

dentro do conceito de relação de custo e benefício na eficácia de abatimento da erosão 

e assoreamento dos corpos d´água. 

 

Dentre os benefícios auferidos pelo participante que adentre ao programa, são 

previstas cestas de atividades por região de microbacia. Além das atividades específicas 

de restauração e recuperação de APP e RL pelo plantio de espécies da Mata Atlântica, 

destacam-se o emprego de fossas sépticas ou biodigestores, o pagamento pela 

produção de água em meio rural, a assistência técnica rural para desenvolvimento de 

sistemas agroflorestais e atividades de conservação de solo (ex. terraceamento, 

barraginhas, retificação de curvas de nível, etc.). 

 

Em média, os valores referenciais de custos destas operações foram estimados em 

R$18 mil/ha no plantio; enriquecimento R$ 7 mil/ha; cercamento de áreas para 

regeneração natural entre R$ 3 mil a R$ 4 mil, respectivamente para o médio e alto 

Ribeirão Guaratinguetá. 

 

O fomento dos recursos financeiros destinados às ações previstas são providos 

pela: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá; pela Companhia de Água, Esgoto e 

Resíduos de Guaratinguetá (SAEG); pela empresa BASF; pelo Comitê de Integração da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP); pela Associação Corredor Ecológico 

do Vale do Paraíba (ACEVP);  e demais fontes de fomento previstas no Fundo Municipal 

de Meio Ambiente que possam ser alocadas nas ações propostas Em suma, esses 

recursos são destinados ao pagamento do PSA aos produtores de água e na 

implementação das ações previstas, e na elaboração do Planejamento Integral da 

Propriedade (PIP), que é o instrumento guia das ações de conservação de solo, água e 

floresta a serem implementadas nas propriedades participantes. Como agente técnico 

na consecução e avaliação das ações previstas participa a CATI -Coordenadoria de 

Assistência Técnica Integral, da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo 

(EDR/Guaratinguetá). A participação de proprietários rurais (pessoas físicas e jurídicas) 

fica condicionada aos inscritos no Cadastro de Produtores Rurais do Estado, cujas 

propriedades se insiram na bacia do Ribeirão Guaratinguetá. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

 

Para as entrevistas estruturadas aplicou-se o questionário, com roteiro de 

entrevistas (Anexo III) em 33 propriedades visitadas na bacia do Ribeirão Guaratinguetá, 

as quais foram gravadas em áudio e vídeo para melhor compreensão das respostas 

recebidas, e elaboração do banco de dados para análise estatística. 

 

Procurou-se estabelecer uma amostragem de propriedades com ampla dispersão 

na área rural, entre a parte plana da microbacia do médio e a parte com maior 

declividade do alto Ribeirão Guaratinguetá, e seus afluentes Ribeirão Taquaral e 

Ribeirão Gomeral, localizado na APA da Mantiqueira. As localidades compreendidas na 

pesquisa de campo foram as regiões: do Mato Seco, do Pilões, das Pedrinhas, do Rio 

Acima, do Taquaral, da Capituba e Capituba de Baixo, e por fim o Gomeral. Desta feita, 

objetivou-se cobrir o sentido a montante do curso d´agua, conforme destacado no mapa 

de localização das propriedades (Anexo VIII). Além destas, para melhor qualificar a 

pesquisa de campo do ponto de vista da implementação da política, foram realizadas 5 

abordagens livres de entrevistas, com gestores, professores, técnicos, ambientalistas e 

lideranças comunitárias locais, onde nesses casos, selecionados de acordo com a 

receptividade e disponibilidade de tempo do entrevistado, as perguntas do roteiro de 

entrevistas semiestruturadas foram introduzidas em conjunto com as perguntas do 

questionário, possibilitando um maior aprofundamento dos temas tratados. 

 

Em atenção às orientações da Comissão Nacional de Ética na Pesquisa (CONEP), 

todos os entrevistados foram previamente informados das questões éticas e de 

preservação do sigilo e da identidade dos entrevistados, em relação às respostas e dados 

colhidos, receberam explicações gerais sobre os objetivos do trabalho e esclarecimento 

sobre a confidencialidade das informações prestadas. Anteriormente ao início de cada 

entrevista foi entregue ao entrevistado um Termo de Consentimento Livres e 

Esclarecido (Anexo II) escrito em linguagem acessível, contendo os objetivos da pesquisa 

e contatos do pesquisador para eventuais esclarecimentos ou cancelamento do 

consentimento.  

 

Cada entrevista durou em média de uma a duas horas. A análise dos dados foi 

baseada na codificação das informações, que consiste no agrupamento de trechos das 

falas de acordo com blocos de significados (CRESWELL, 2003), para compreender melhor 

a relação entre as limitações biofísicas como o relevo acidentado ou de altitude na 

contribuição para proteção e conservação da Mata Atlântica, embora estes ainda sejam 

insuficientes para proteger a cobertura florestal (MORAN, 2005).    
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Assim sendo, o desenvolvimento da política local torna-se importante na redução 

do desmatamento e no incentivo à recuperação da cobertura florestal, pela criação de 

instrumentos de incentivo ambiental na forma de PSA-Hídrico e melhoria das condições 

sanitárias rurais, levando-se a instalação de biodigestores como modelo de saúde 

ambiental aliados ao reflorestamento. Segundo o Inventário Florestal da Vegetação 

Natural do Estado de São Paulo (KRONKA et al., 2005), aproximadamente 75% da 

vegetação nativa que cobre o território paulista estão em terras privadas. 

 

Desta forma, compreender como se dá a mobilização social adentrar e 

permanecer em políticas que promovam a mudança do uso da terra destinando-a à 

conservação ambiental, consiste em método da observação participante e sistemática, 

para compreender como se deu a inserção, acesso e permanência dos produtores rurais 

no programa desenvolvido local de PSA-H (Produtor de Água) e avaliação da realidade 

socioambiental no Município de Guaratinguetá.  Neste passo, percebe-se que as 

decisões individuais sobre a mudança do uso da terra para conservação ambiental no 

escopo das políticas de PSA apresentam consequências significativas sobre a promoção 

do uso sustentável da propriedade rural, assim como requalificam ambientalmente as 

microbacias e trazem melhorias à saúde ambiental local, pelas ações públicas e privadas 

que enfrentam questões relativas ao acesso à agua para uso na propriedade, assim 

como saneamento adequado em meio rural, onde tais ações também são influencias 

por fatores biofísicos e sociais, assim como por valores subjetivos dos detentores de 

terras produtivas (MORAN, 2005).  

 

Dados os diferentes níveis em que as decisões sobre o uso da terra para produção 

ou preservação florestal e de mananciais são feitas, e frequentes conflitos na 

fundamentação para tais decisões, essa complexidade deve ser levada em consideração 

na formulação ou aprimoramento das políticas implementadas ou em fase de 

elaboração (MORAN, 2005). Disto advêm a relevância de se observar quais são as 

motivações que fundamentam as decisões feitas no nível de tomada de decisão 

realizados no manejo dessas propriedades rurais, para se compreender os fatores 

associados às variações na cobertura florestal e suas implicações para a manutenção 

dos serviços ambientais.  De fato, busca-se nesta análise compreender o processo de 

descentralização das políticas públicas de mudanças climáticas e pagamentos por 

serviços ambientais que contenham ações integradas de gestão de recursos hídricos, 

por meio de projetos de incentivo aos proprietários e produtores rurais na recuperação 

ambiental das áreas verdes de interesse hidrológico e zonas ripárias (PSA - Produtor de 

Água), promovendo-se comportamentos e ações ambientalmente desejáveis em 

contraponto às normas ambientais de cunho exclusivamente protetivo-repressivas 

(CLAASSEN et al., 2001; LIMA, 2002). 
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Portanto, o presente capítulo tem por objetivo analisar fatores que motivam a 

decisão dos proprietários rurais na conservação ou aumento da cobertura florestal em 

suas terras, com o emprego de programas de incentivo econômicos ambientais (PSA-

Hídrico), e demais fatores que se abarcam na política como o acesso à assistência 

técnica, situação socioeconômica, uso da propriedade e grau de instrução escolar, 

dentre outros fatores analisados para requalificação ambiental de áreas de interesse 

hidrológico e da bacia do Ribeiro Guaratinguetá. 

 

4.1. Percepção com relação as possibilidades de incentivo em um projeto de PSA  
 

Importante destacar que no aspecto da pesquisa de percepção ambiental, todos 

os proprietários entrevistados declaram ser conscientes das questões jurídicas que 

envolvem a propriedade em relação a necessidade de recuperar e manter as áreas de 

APP, notadamente as matas ciliares para proteção de mina de água e conservação da 

biodiversidade em áreas RL.  Da mesma sorte, todos consideraram “muito importantes” 

e “importantes” os recursos naturais existentes na propriedade, sendo que esperam 

participando do programa municipal colocar a propriedade em conformidade legal 

ambiental.  

 

A importância de receber assistência técnica adequada para melhoria da produção 

na propriedade também foi citada como fator importante e que motivou a entrada no 

programa municipal de PSA-Hídrico, embora uma significativa parte reclamou da 

necessidade de se destinar maior número de visitas e acesso a mesma, que se findaram 

após 2 anos do plantio da floresta. Questões importantes também foram verificadas na 

percepção dos usuários da política local sobre a necessidade de maior acesso aos 

insumos como mudas, mourões e fiação para cercamento da propriedade, e a instalação 

das fossas sépticas ou biodigestores.  

 

4.2. Resultados da análise estatística da pesquisa de campo, seguindo modelo lógico 
do protocolo de estudo de caso. 

 

A amostragem de pesquisas realizadas deu-se em 33 propriedades dentro de um 

universo de 54 participantes da política local. Destas 33 propriedades, 28 possuem área 

de no máximo 50 hectares, caracterizadas por produção familiar, 3 possuem área entre 

50 e 100 hectares, sendo de produção agropecuária, e apenas 2 ultrapassam áreas de 

400 hectares, e apresentam produção intensiva de gado de leite e rizicultura (Gráfico 1). 

O incremento de área florestal deu-se, em geral, de acordo com a expectativa de colar 

a propriedade rural em conformidade ambiental, em relação ao reflorestamento de 

áreas de APP e RL (Gráfico 2). 
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Gráfico 1 - Distribuição de frequência de área das propriedades amostradas (Números 

acima das barras indicam o número de propriedades; N=33) 

 

 

 
 

Gráfico 2 - Distribuição de frequências em relação à área declarada pelos entrevistados 

como incremento florestal em suas propriedades nos últimos anos (Números acima 

das barras indicam o número de proprietários; N= 33). 
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Verificou-se que o intuito dos reflorestamentos foi aumentar a resiliência de APP 

em mata ciliar em áreas de interesse hidrológico, sendo que em geral, foram destinadas 

áreas de pastagem e agrícolas para conversão em floresta, para se tornarem as áreas 

protegidas na forma de RL e APP trazendo conformidade ambiental à propriedade 

(Gráfico 3).  

 

Gráfico 3 - Classes de uso da terra que foram convertidas em florestas (Números após 

as barras indicam o número de entrevistados que citou a respectiva classe de uso da 

terra; N de entrevistados = 33) 

 
 

O modo de reflorestamento foi múltiplo, sendo que em 22 casos o plantio foi feito 

diretamente pelos proprietários, acompanhado de regeneração natural, demonstrando-

se um alto nível de empoderamento na política pelos proprietários rurais, onde só em 

12 casos houve a intervenção de terceiros no plantio por um contratado do programa 

local (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 - Modos de recuperação florestal (Números após as barras indicam o número 

de entrevistados que citou o respectivo modo de recuperação florestal; N de 

entrevistados = 33) 
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Em relação aos motivos que consideravam como mais importantes para destinar 

parte de sua propriedade para recuperação florestal sobressaem uma maior 

preocupação com a conservação do meio ambiente de forma intergeracional, para 

garantir acesso à água na propriedade rural. Outros fatores importantes são prover 

alimentos à fauna, proteger a propriedade como quebra vento, receber assistência 

técnica e participar  de programas e politicas de incentivos ambientais (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Grau de importância de diversos motivos (em % dos entrevistados) para o 

aumento na área de floresta nos últimos anos (N = 33)  

Motivo Muito Importante  
Pouco 

Importante 
Nada Importante 

01 - Financiar o reflorestamento com a venda 
da madeira 

3,0 0,0 97,0 

02 – Existem programas governamentais ou 
ONG´s disponíveis 

69,7 12,1 18,2 

03 - Baixo custo ou gratuidade de mudas 
disponíveis para plantio 

69,7 12,1 18,2 

04 - Para receber incentivo fiscal  66,7 0,0 33,3 

05 – A terra deveria ser usada para produzir 
madeira 

0,0 6,1 93,9 

06 - A terra era muito úmida ou precisava de 
drenagem 

9,1 0,0 90,9 

07 - Para realçar a beleza da propriedade ou 
atrativos de lazer 

81,8 6,1 12,1 

08 - Para conservar o meio ambiente   100,0 0,0 0,0 

09 - Para preservar a floresta às futuras 
gerações 

97,0 0,0 3,0 

10 - Para prover comida e habitat para os 
animais 

97,0 0,0 3,0 

11 - Para garantir água de qualidade e 
controlar a erosão/voçorocas 

100,0 0,0 0,0 

12 - Como quebra-vento, para proteger a 
propriedade 

84,8 6,1 9,1 

13 - Assistência de um técnico agrícola do 
serviço público 

75,8 15,2 9,1 

14 - Assistência de um profissional ou técnico 
contratado 

66,7 6,1 27,3 

15 - O plantio de árvores realizado por 
vizinhos me alertou o fato 

18,2 3,0 78,8 

16 - Para receber pagamentos por serviços 
ambientais 

60,6 18,2 21,2 

17 - Para receber assistência técnica de 
programas ambientais 

75,8 3,0 21,2 

18 - Para participar de programas ou políticas 
ambientais 

93,9 0,0 6,1 

19 – Outro 21,2 0,0 0,0 
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Embora exista o risco em questionários semi-estruturados de que os entrevistados 

responder as questões de forma estereotipadas (BAILEY, 1987), os resultados indicam 

uma assimilação real dos detentores de terras sobre a importância de se preservar o 

meio ambiente e promover o uso sustentável da propriedade rural. Em relação a 

intenção de aumentar a área florestal nos próximos anos, dos 33 entrevistados, 19 

(57,6%) declararam que pretendem aumentar a área de floresta nos próximos anos, 13 

(39,4%) não pretendem e 1 (3%) não soube informar. Entre os 13 que declararam que 

não pretendem, no entanto, 3 deles que se situam na região do Gomeral, reflorestaram 

a propriedade quase que completamente, pensado nos atrativos de turismo ecológico 

para conversão da propriedade em unidade de conservação (RPPN) ou pousada de 

ecoturismo (Gráfico 5).    

 

Gráfico 5 - Motivos que levam o entrevistado a aumentar a floresta nos próximos anos 

(Números após as barras indicam o número de entrevistados que citou o respectivo 

motivo; N = 19). 
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Dentre os incentivos previstos no programa local, apenas 19 proprietários 

responderam que o recebimento de mudas, o plantio gratuito e o recebimento de 

pagamento por serviços ambientais caracterizam como importantes (acima de 80%) 

para o aumento de área florestal nova nos próximos dois anos, sendo importante 

destacar estes entrevistados demonstraram inclusive uma consciência voluntária para 

conservação da natureza e melhoria da função socioambiental da propriedade rural 

(Gráfico 6).  

 

Em relação ao uso de diversas fontes de informação para o manejo da propriedade 

e tomada de decisão na sua gestão ambiental 63,6 % dos proprietários declararam que 

o acesso a assistência técnica contratada é muito importante, ao passo que 81,8%  

destes acreditam que de fato deveriam receber essa assistência diretamente do serviço 

público (Tabela 2). 

 

Gráfico 6 - Incentivos para aumentar a área florestal nos próximos 2 anos (Números 

após as barras indicam o número de entrevistados que citou o respectivo incentivo; N 

= 19) 
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Tabela 2 – Declaração da utilidade (em % dos entrevistados) de diferentes fontes de 

informação elencadas no questionário para as decisões de manejo da terra (N = 33) 

Fonte de Informação Muito útil Pouco útil 
Nunca 
usada 

01 – Vizinhos 36,4 9,1 54,5 

02 - Parentes, amigos e conhecidos  39,4 12,1 48,5 

03 - TV, rádio ou jornais 42,4 15,2 42,4 

04 - Informação impressa (folhetos, livros, 
jornais, revistas) 

51,5 15,2 33,3 

05 - Internet 45,5 12,1 42,4 

06 - Profissionais contratados (como 
engenheiro florestal ou agrônomo) 

63,6 6,1 30,3 

07 - Profissional Técnico agrícola do serviço 
público 

81,8 3,0 15,2 

08 - Polícia ambiental 9,1 6,1 84,8 

09 - Contadores, administradores, consultores 
ou advogados 

30,3 0,0 69,7 

10 - Representantes de venda 15,2 9,1 75,8 

11- Outro 3,0 0,0 0,0 

 
No que tange a familiaridade dos entrevistados com programas e serviços públicos 

disponíveis para melhoria ambiental da propriedade, foi significativo o grau de 

desconhecimento da maioria deles, restando maior contato apenas com os que foram 

promovidos pela prefeitura e seus parceiros no terceiro setor (Tabela 3). 

 
Tabela 3 – Familiaridade com os programas de estímulo ao reflorestamento (em % dos 

entrevistados; N = 33) 

Programas Já usei Ouvi falar  Nunca ouvi falar 

01 – Programa de Microbacias 18.2 72.7 9.1 

02 – Reserva Particular do Patrimônio 
Natural (RPPN) 

0.0 51.5 48.5 

03 – Programa Estadual de Apoio a 
RPPN 

0.0 18.2 81.8 

04 – Florestar São Paulo – Fundo de 
Desenvolvimento Florestal 

0.0 27.3 72.7 

05 – ICMS Ecológico 0.0 9.1 90.9 

06 – Projeto Floresta do Futuro (SOS 
Mata Atlântica) 

0.0 42.4 57.6 

07 – Projeto de Recuperação de Mata 
Ciliares (SEMA) 

3.0 78.8 18.2 

08 – Banco de Áreas para Recuperação 
(SEMA) 

0.0 24.2 75.8 

09 – Corredor Ecológico do Vale do 
Paraíba       

24.2 63.6 12.1 

10 – Programa Produtor de Água de 
Guaratinguetá (SP): 

78.8 21.2 0.0 
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4.3. Levantamento de dados socioeconômicos  
 

As informações demonstram que a organização social dos participantes do 

programa encontra-se propensa a ser adquirida e transmitida por herança, embora seja 

significativo o montante de propriedade compradas, não sendo possível encontrar uma 

correlação significativa entre o modo de aquisição da propriedade rural e a propensão 

maior ou menor de destinar terras à conservação. 

 

Entretanto, notou-se que onde o grau de escolaridade do proprietário fosse de 

ensino superior (46% dos entrevistados), além de se refletir também em sua condição 

econômica e produção de renda (Gráfico 8), traz uma correlação significativa de destinar 

uma fração maior da propriedade à conservação ambiental e nas melhorias da função 

socioambiental da propriedade (Gráfico 7). Com relação a atividade econômica, 

predomina a agropecuária e produção agrícola convencional, de forma 

preponderantemente familiar, sendo encontradas apenas 2 propriedades de maior 

escala em áreas acima de 400 hectares que se destinam a produção agrícola intensiva, 

sendo uma de pecuária de leite e corte, e outra de rizicultura. Houve uma destas 

propriedade que se diferencia das demais, por ser uma indústria de produtos orgânicos. 

Poucos proprietários empregam mão de obra local, não havendo significativo resultado 

de uso de arrendatários e meeiros, dentro da amostragem.  

 

 Sobre a análise das propriedades que se situam nos contrafortes da Área de 

Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira (APA – Mantiqueira), localizadas na região 

do Gomeral, cuja vocação econômica vem ao longo da última década se modificando 

para o turismo ecológico e cultural-religioso, predominantemente realizado por 

romeiros e tropeiros que visitam o Santuário de Aparecida do Norte, verificou-se uma 

cobertura vegetal expressivamente superior à necessidade legal das APP´s e RL´s, 

apresentando-se 3 propriedades que transformaram em floresta cerca de 80% a 90% da 

sua área total, com perspectivas de destinação das mesmas à unidade de conservação, 

na modalidade Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). De fato, estes aspectos 

reforçam a necessidade do PSA-Hídrico para manutenção dessas áreas de interesse 

hidrológico par a produção de serviços ambientais, esperando que esses esforços dos 

proprietários sejam comtemplados em novas fases de implementação da política com 

aumento do valor a ser pago, para a proteção e para a regeneração, e devido aos custos 

de oportunidade resultantes.  

 

Nas demais regiões estudas, em locais mais planos da área rural, foi percebida a 

necessidade de recuperação florestal, destinando-se as áreas de pastagem degradada 

para conservação de minas e nascentes, o que possibilitou esses proprietários 

enfrentarem com maior resiliência as épocas de forte estiagem ocorridas entre 2014 e 
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2015, cujos plantios se deram em 2009, em especial aqueles plantios levados a efeito na 

região do Mato Seco, foi preponderante nas declarações colhidas de entrevistados no 

sentido de que quem recuperou suas minas d´água não sofreu significativa perda ou 

consegui manter a produção familiar a contento, inclusive abrindo a porta para vizinhos 

que não participaram da política para poder trazerem animais à sua propriedade para 

fins de dessedentação. 

 
Gráfico 7 – Grau de educação formal do proprietário (valores correspondem ao 

número e proporção de entrevistados; N = 33) 

 
 
Gráfico 8 – Ocupação declarada do proprietário (valores correspondem ao número e 

proporção de entrevistados; N = 33) 
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Tabela 4 – Contribuição de diferentes fatores para a renda familiar (em % dos 

entrevistados; N = 33). 

 

Fator 
Significativa Moderada Pequena Nenhuma 

  

01 - Emprego fora da 
propriedade 

33.3 6.1 3.0 57.6 

02 - Produção na 
propriedade 

30.3 9.1 21.2 39.4 

03 - Venda de madeira 0.0 0.0 0.0 100.0 

04 - Arrendamento de 
suas terras 

0.0 12.1 9.1 78.8 

05 - Investimentos 6.1 9.1 15.2 69.7 

06 - Seguridade social 33.3 6.1 3.0 57.6 

07 - Renda de alugueis de 
bens e propriedades 

12.1 12.1 0.0 75.8 

08 - Outros  15.2 3.0 3.0 15.2 

 
 

No Gráfico 9 apresenta-se a distribuição do valor recebido em PSA entre os 

entrevistados que declararam receber algum valor (Total) e separada por proprietários 

que pretendem (Sim) e que não pretendem (Não) aumentar a área de floresta nos 

próximos anos (NTotal = 23; NSim = 12; NNão= 11).  

 

Os limites inferior e superior da caixa representam, respectivamente, o primeiro e 

terceiro quartis, a linha central representa a mediana e as linhas verticais o menor e 

maior valores observados. Portanto, é possível concluir que os valores recebidos em PSA 

possuem elevada variação (de R$80,00 a R$3.000,00 por ano) entre os entrevistados, 

com valor mediano de R$ 720,00 (N = 23).  

 

A mediana do valor recebido em PSA entre aqueles proprietários que pretendem 

aumentar a área de floresta foi de R$ 760,00 (N = 12) e entre aqueles que não 

pretendem R$ 350,00 (N = 11), embora não tenha sido detectada uma diferença significa 

nos valores recebidos entre esses dois grupos (teste de Mann-Whitney, U = 55, p = 

0,249).  
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Gráfico 9 – Box-plot da distribuição do valor recebido por PSA e Box-plot da 

distribuição do valor recebido por PSA separado por quem pretende e quem não 

pretende reflorestar mais nos próximos anos: quem ganhou mais tem mais intenção 

de reflorestar?  

 

 
 
Gráfico 10 – Dispersão entre área da propriedade (ha) e valor recebido por PSA 

(R$/ano) 
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Destaca-se assim, que é possível concluir que os dois maiores proprietários 

receberam os dois maiores valores em PSA entre os entrevistados. Houve, contudo, 

ampla variação do valor recebido entre proprietários com terras de até 50 ha (de 

R$80,00 a R$2.000,00). Portanto, há que se de desenvolver uma melhor formulação ou 

modelagem na valoração por propriedade em função da sua vulnerabilidade sócio 

ambiental, pois fica patente que as grandes propriedades situadas nas partes planas do 

meio rural da cidade e com maior capacidade econômica receberam a maior parte 

desses recursos em pagamento de PSA propriamente dito, ao passo que aquelas que 

são menores e se encontram nas cabeceiras dos ribeirões ou na parte plana, 

apresentando maior dificuldade de exploração econômica e obtenção de renda 

receberam os menores valores (Gráfico 10).  

 

O Gráfico 11 demonstra que não foi possível, dentro do universo amostral obtido, 

testar se houve diferença significativa na intenção de reflorestar entre os que têm 

menos ou mais de 20% de floresta, em razão de apenas 6 entrevistados declararem 

possuir menos de 20% da propriedade coberta por floresta.  

 
Gráfico 11 – Percepção sobre a necessidade ou não de recuperação da Mata Atlântica 

e mudança do uso da terra destinando-a para conservação florestal hídrica, avaliando-

se a proporção de resposta de como gostaria que fosse a propriedade no futuro? (os 

números após as barras indicam o número de entrevistados que deu a respectiva 

resposta) 

 

 

1

2

12

18

0 10 20 30 40 50 60

 Gostaria ela fosse uma mistura de campo
aberto com floresta

Gostaria de possuir mais campo aberto, como
pastos e áreas agrícolas

Gostaria que ela tivesse mais floresta

Da mesma forma que é hoje

Frequência da resposta (%)



 

 

 

190 
 

 

 
O Gráfico 12 demonstra a distribuição da área da propriedade separada por 

proprietários que pretendem (sim) e que não pretendem (não) aumentar a área de 

floresta nos próximos anos (N = 32). Os limites inferior e superior da caixa representam, 

respectivamente, o primeiro e terceiro quartis, a linha central representa a mediana e 

as linhas verticais o menor e maior valores observados. Desta forma conclui-se que não 

foi detectada diferença significativa no tamanho da propriedade entre aqueles que 

pretendem (N = 19) e aqueles que não pretendem (N = 13) aumentar a área de floresta 

nos próximos anos (teste de Mann-Whitney; U = 109,0; p=0,57). Entretanto, a descritiva 

variável em comento reforça a constatação de que a conscientização ambiental ainda é 

o fator preponderante para mudança do uso da terra destinando-a à conservação 

ambiental. 

 

Gráfico 12 – Estatística descritiva da variável “área da propriedade” (em hectares), 
agrupada segundo a “intenção de reflorestar nos próximos 2 anos” (excluída a 
categoria “não sabe”) 
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Destaca-se no Gráfico 13 e 14, em relação à proporção de cobertura vegetal nas 

propriedades estudadas (N=33), que 27 destas apresentaram significativa porcentagem 

acima do necessário para sua conformidade legal ambiental, sendo ultrapassado o teto 

de 20% de Reserva Legal (não abrangidas por APP´s). De fato, em contraponto ao 

histórico do uso intensivo de áreas na agropecuária, percebe-se que a existência de uma 

densa rede hidrográfica e declividade relativamente acidentada nas microbacias estudas 

podem ser o fator primário que colaborou com esses resultados obtidos, embora seja 

necessário aprimorar-se o presente estudo de caso com um modelo de mapeamento e 

por propriedades geolocalizadas.  

 
Gráfico 13 – Proporção da vegetação nativa nas propriedades (números acima das 
barras indicam o número de propriedades na respectiva classe; N = 33) 

 

 
 

Gráfico 14 – Estatística descritiva da proporção de área reflorestada nos últimos anos 
em relação à área total da propriedade (números acima das barras indicam o número 
de propriedades na respectiva classe; N = 33) 
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Em relação ao Gráfico 15 não foi encontrada diferença significativa na proporção 
daqueles com intenção de aumentar ou de não aumentar a área de floresta nos 
próximos anos entre proprietários com diferentes contribuições da produção para a 
renda familiar (Teste Exato de Fisher, p = 0,71). Entretanto, conforme demonstra o 
Gráfico 16, houve diferença significativa quanto maior for o nível de escolaridade entre 
proprietários que pretendem e que não pretendem aumentar a área de floresta nos 
próximos anos (teste de Kolmogorov-Smirnov, p < 0,05).  
 
Gráfico 15 – Comparar a intenção de aumentar (Sim) ou não aumentar (Não) a área de 
floresta nos próximos anos entre aqueles com significativa ou moderada contribuição 
da produção pra renda familiar e aqueles pra quem a produção tem pouca ou 
nenhuma contribuição (Números dentro das barras indicam o número de 
entrevistados em cada categoria) 
 

 
 
Gráfico 16 – Relacionar o grau de educação formal com a intenção de aumentar a 
área de floresta (pergunta 9) 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Diante da cadeia de resultados proposta e dos gargalos destacados, nada pode 
impulsionar mais o processo de ganho de escala e replicação do que o avançar das 
políticas públicas nesta seara. A instalação da legislação pertinente e de programas 
correspondentes é importante porque garantem os mecanismos legais de repasse de 
recursos aos produtores rurais e marcam o reconhecimento da importância de tais 
serviços para a sociedade, objetivando-se uma mudança de cultura em busca da 
promoção do desenvolvimento sustentável rural.  

 
Contudo, fundamental se tornam os avanços para a capacitação técnica voltada à 

priorização de áreas, a verificação e incorporação das necessidades e interesses dos 
provedores nos projetos, visando que não sejam extremamente padronizados, 
obtenham principalmente, o envolvimento de médios e grandes usuários de energia 
elétrica e água, assim como em concessionárias ou serviços autônomos de saneamento 
básico, dentre outras fontes de fomento previstas em fundos estaduais e federais para 
ampliação das ações propostas e fortalecimento, ou remediação daquelas que não se 
deram a contento.  

 
A população mundial vem sofrendo as consequências dos impactos ambientais 

causados pelo uso e ocupação inadequados do solo, bem como pela degradação 
ambiental por falta de assistência técnica e capacitação adequadas ao manejo da 
propriedade rural. 

 
Do ponto de vista do proprietário, que atualmente demonstra plena consciência 

dos benefícios que esse discurso ambiental conquista não só a produção mas a saúde 
ambiental e desenvolvimentos sustentável da propriedade, possa neste sentido, 
preservar e conservar após a delimitação de áreas de preservação permanente (APP´s) 
em uma bacia hidrográfica, com o intuito de proteger o meio ambiente e manter a sua 
composição natural, de maneira a impedir qualquer tipo de alteração proporcionada 
por ações antrópicas (COSTA et al., 1996).  

 
Notadamente, embora as APP´s sejam áreas de grande importância ecológica, é 

notório que a nova legislação florestal desconstruiu os avanços obtidos na última 
década, advindo destes fatores a necessidade de mobilizar a sociedade para estabelecer 
uma cadeia de boas práticas agrícolas, no sentido de se reflorestar além do que o código 
florestal determine. Notoriamente, a propriedade rural ganha resiliência ambiental ao 
se requalificar com a preservação das APP´s que têm como função preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna 
e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar da população (Brasil, 1965).  

 
Não obstante, o simples fato de buscar sua conformidade a legislação ambiental 

também se traduz no aumento do valor venal da propriedade rural, cujas APP´s hídricas 
protegidas tornam-se indispensáveis na valorização da propriedade, devido a 
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manutenção das condições ideias para o acesso à água, pois tratam-se de áreas que 
estão diretamente ligadas a proteção das minas e olhos d’água, nascentes e pequenos 
cursos d’água, até a formação de córregos e ribeirões que em suma servem para 
umidificar e fertilizar o solo, onde a água aflora naturalmente, mesmo que de forma 
intermitente.  

 
Neste aspecto, também servem para proteger o afloramento de aquíferos e 

recarga de lençóis freáticos em benefício do ciclo hidrológico de água subterrânea, são 
denominadas como matas ciliares, pois tratam-se formações vegetais das margens dos 
rios, córregos, lagos, represas e nascentes, que também são conhecidas como matas de 
galeria, matas de várzea, vegetação ou floresta ripária.  

 
De outra monta, existem outras APP´s de declividade que contribuem 

indelevelmente para o ortoescoamento das águas pluviais e na infiltração desta para o 
solo, e se compreendem nas encostas com declividade superior a 45 graus e topos de 
morros, e que devem ser preservadas e restabelecidas, para benefício do ciclo 
hidrológico e na manutenção da qualidade e disponibilidade de água superficial, assim 
como na melhoria da saúde ambiental.  

 
A Resolução CONAMA nº 303/2002 também considera que as APP´s são 

instrumentos de relevante interesse ambiental para integração do desenvolvimento 
sustentável e da proteção de recursos hídricos, como objetivo de preservar o acesso aos 
serviços ecossistêmicos que prestam às presentes e futuras gerações. De acordo com 
Andrade et al. (2009), a delimitação das APP´s não é suficientemente capaz, via 
mecanismos de comando e controle, como método para se eliminar por completo os 
impactos decorrentes do uso e ocupação inadequados do solo em uma bacia 
hidrográfica. 

 
Todavia, servem como norteadoras de um mecanismo de extrema importância 

para a gestão e proteção dos recursos hídricos e naturais, assim como na conservação 
da biodiversidade, buscando com práticas de manejo conservacionistas garantir sua 
perenidade, notadamente em áreas de maior declividade da sub-bacia do Ribeirão 
Guaratinguetá, reforçando-se ainda mais a importância da aplicação de políticas de PSA, 
como modelo de conservação ambiental voluntário em afluente do Rio Paraíba do Sul, 
na porção paulista, e avaliar entre os diferentes usos e ocupação do solo adotados, os 
que estão em conformidade ou a se estabelecer um plano de ação até que as 
propriedades ao de mananciais estratégicos se configurem de acordo com o que 
estabelece o Código Florestal vigente e a Resolução CONAMA nº 303/2002 para estas 
áreas de preservação. O uso e ocupação do solo, o manejo e a preservação de bacias 
hidrográficas tornaram-se temas relevantes ao longo dos últimos anos, visto que, as 
consequências da falta de proteção de áreas de preservação permanente (APP´s) e de 
planejamento para o desenvolvimento das atividades econômicas de modo a atender o 
princípio do desenvolvimento sustentável, aliados aos efeitos das mudanças climáticas 
têm causado a crescente escassez de recursos hídricos e a degradação dos recursos 
naturais e perda expressiva de biodiversidade.  
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Nesse sentido, as bacias hidrográficas, sub-bacias e microbacias têm sido adotadas 
como unidades físicas de gestão ambiental, cujo reconhecimento, caracterização e 
avaliação permitam facilitar uma abordagem de integração entre políticas diversas que 
se desenvolvem no âmbito rural, e notadamente, possam vir a promover um uso 
racional da água, a conservação ambiental da propriedade rural, e a melhoria da 
qualidade e disponibilidade de recursos hídricos.  

 
Vilaça et al. (2009) consideram que o comportamento de uma bacia hidrográfica 

ao longo do tempo pode ser alterado por dois fatores, sendo de ordem natural em razão 
da pré-disposição do meio à degradação ambiental, ou de cunho antrópico, onde a 
atividade humana resta por interferir de forma direta ou indireta no ciclo hidrológico 
superficial e subterrâneo, com profundos impactos ao funcionamento da bacia.  

 
Além disso, com a subdivisão de uma bacia hidrográfica de maior ordem em seus 

componentes (sub-bacias e microbacias hidrográficas) objetivando-se uma gestão 
ambiental estratégica do ponto de vista do planejamento integral da propriedade, 
permite que um curto espaço de tempo (entre 5 a 10 anos) possam verificar as 
transformações que interessam econômica e ambientalmente ao desenvolvimento de 
atividades rurais. Desta feita, as condições da poluição difusa no meio rural, poderá 
partir de um enfrentamento sistemático e pontual de problemas ambientais para 
condições de superação dos mesmos e requalificação ambiental da propriedade. Neste 
aspecto, a capacitação e educação ambiental dos produtores rurais, transforma-se em 
mecanismo de descentralização e gestão participante dos interesses locais sobre 
recursos hídricos e desenvolvimentos sustentável, pois facilitam a identificação de 
problemas, seu controle e o estabelecimento de metas e prioridades para se buscar a 
atenuação ou mitigação dos impactos ambientais provocados pelas atividades 
antrópicas.  

 
Segundo Beltrame (1994), o diagnóstico da situação real em que se encontram os 

recursos naturais numa propriedade rural passa a ser um instrumento necessário em 
um mecanismo efetivo de trabalho rumo à preservação e conservação ambiental dos 
recursos naturais, e principalmente dos recursos hídricos (LIMA, 2012). No caso da sub-
bacia do Ribeirão Guaratinguetá, existem diversos fatores políticos, institucionais e 
ambientais cuja complexidade para o estabelecimento de diretrizes ao desenvolvimento 
sustentável e à gestão das águas, acarretam o afastamento de potenciais produtores ao 
ingresso e permanência nas políticas de PSA-Hídrico. Dentre estes fatores se encontram 
o aumento progressivo dos processos de urbanização e industrialização, o êxodo rural, 
o intensivo uso do solo para pastagem, a atividade agropecuária e rizicultura da região, 
e baixa obtenção de renda para suporte da propriedade rural. Por essa razão, a 
integração de políticas setoriais e busca de fomento e novos recursos a serem 
empregados em políticas de PSA-Hídricos, podem trazer uma saída benéfica a 
manutenção da qualidade ambiental e proteção de mananciais.  
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Nesse sentido, para o município de Guaratinguetá que depende 95% da captação 
de água deste manancial, a revitalização da bacia do ribeirão Guaratinguetá é de 
extrema importância, e cujos processos de forte estiagem e mudanças climáticas do 
período de 2014-2015, demonstram que o mesmo vem passando por um intenso 
processo de assoreamento e deterioração da qualidade de suas águas, devido, 
principalmente, a atividade antrópica e práticas inadequadas de desenvolvimento de 
atividades rurais, que trazem em si o uso e ocupação do solo inadequados dentro desta 
bacia. Para fornecer subsídios e avaliar o emprego e desenvolvimento da política local 
de PSA, assim como o processo de revitalização da bacia hidrográfica do ribeirão 
Guaratinguetá, este estudo de caso buscou compreender como equacionar os 
problemas da intervenção antrópica e a necessidade de garantir melhores condições 
socioeconômicas para se permitir uma mudança de uso da terra para conservação 
ambiental. Desta forma, é necessário caracterizar, diagnosticar, avaliar e planejar o uso 
dos recursos naturais em áreas rurais, dentro de um modelo lógico e sistemático de 
planejamento integrado da propriedade, que passa a funcionar como unidade de 
planejamento agroambiental, assim como ocorre em relação às bacias hidrográficas, 
objetivando-se um melhor planejamento das ações de integração das políticas de 
recursos hídricos, de modo a se obter uma gestão participativa da sociedade.  

 
Em abono ao presente estudo de caso, recomenda-se desenvolver uma 

abordagem de se estabelecer uma efetiva gestão ambiental rural sustentável que 
implique em conhecer, preservar e identificar na cultura local formas de se reeducar 
para um modelo conservacionista de manejo da propriedade, e acerca da importância 
do conhecimento de fatores socioculturais e o envolvimento da comunidade no 
processo de revitalização da bacia do ribeirão Guaratinguetá e acesso a água e 
saneamento rural da propriedade, pensando-se em sua saúde ambiental. 

 
Neste aspecto, há que se observar que a valorização das práticas tradicionais de 

produção sustentável, aliada ao desenvolvimento de novas atividades que não sejam 
estritamente de produção agrícola, como o desenvolvimento do turismo rural, cultural, 
religioso e ecológico, assim como o fomento a outras atividades de hotelaria e 
alimentação nesses locais, venham a fomentar uma cadeia de enventos que possa 
substituir práticas degradadoras ou impactantes, por outras mais rentáveis e 
conservacionistas. Ainda, o incentivo à capacitação e extensão para melhoria da 
produção rural, com técnicas agropastoris que melhorem as condições de uso e 
fertilidade do solo, como o piqueteamento de propriedades para melhor composição da 
vegetação forrageira, assim como afastar o gado que prova o pisoteamento áreas 
protegidas recém restauradas, tornam-se o ponto focal do desenvolvimento de 
programas de PSA-hídrico, atraindo esses produtores que se encontrem em áreas 
prioritárias à conservação de recursos hídricos, com educação ambiental, capacitação 
técnica rural, bem como um senso de coletivismo social na promoção do 
desenvolvimento socioambiental do município, mediante a elaboração, implementação 
e avaliação de planos de manejo com baixas intervenções e, a criação de condições para 
que os agricultores possam dar continuidade aos projetos individuais de manejo 
sustentável da sua propriedade rural. 
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De fato, todas essas ações são importantes para a gestão integral dos recursos 

naturais, que permitirão a organização e a capacitação das populações, em níveis locais 
e regionais, na formulação e execução de planos de manejo para o uso sustentável dos 
recursos hídricos e naturais, que em suma é o objetivo comum contido nessas políticas 
intersetoriais. A definição de desenvolvimento sustentável é exatamente o espírito 
contido no Artigo 225 da Constituição Federal, e Artigos 184, 191, 201, 205 a 213, todos 
da Constituição do Estado de São Paulo, e que nada mais são que aquilo que acabou se 
tornando o padrão seguido mundialmente e condiz ao conceito de que uma comunidade 
só é sustentável quando satisfaz plenamente suas necessidades de forma a preservar as 
mesmas condições de acesso as gerações futuras aos benefícios advindos dos serviços 
ecossistêmicos de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Em relação ao acesso 
à água, SOARES (2005) conceituou que as áreas de interesse hidrológico são as áreas 
onde os elementos hidrogeológicos constitutivos da paisagem, como a geomorfologia, 
pedologia, geologia e declividades orquestradas pela precipitação pluviométrica, 
cooperam nos processos de infiltração, na produção de água em meio rural, e na 
preservação do ciclo hidrológico superficial e subterrâneo. 

 
Em abono, aproveitando-se da multidisciplinariedade inerente à formação de 

conceitos ambientais de cunho conservacionista, e com respaldo em artigos científicos 
e pesquisas realizadas sobre o tema, destaca-se o conceito de zona ripária para o 
aperfeiçoamento do conceito de áreas de interesse hidrológico (LIMA; ZAKIA, 2000).   
Assim, em uma microbacia, denotam-se como zonas ripárias as áreas de saturação 
hídrica encontradas principalmente ao longo das margens dos cursos d´água e nas 
cabeceiras contributivas da rede de drenagem.  

 
Destaca-se ainda que a conservação ambiental dessas zonas ripárias que mantêm 

características de zona úmidas, relativamente à proporção de conservação do 
ecossistema ripário e das condições edafoclimáticas e manutenção do ciclo hidrológico, 
podem se constituir em mecanismo adequado a requalificação ambiental de uma bacia 
hidrográfica, ao passo que inclusive pode se verificar a presença de zonas ripárias em 
partes mais elevadas como cabeceiras de morros e morrotes, encostas, falésias, terraços 
e chapadas, dependendo da topografia, geomorfologia e das condições de 
transmissividade do solo e escoamento superficial, venham a garantir maior resiliência 
em períodos de forte estiagem e como forma de mitigação dos efeitos das mudanças 
climáticas.   

 
As zonas ripárias, definidas neste estudo de caso como áreas verdes de interesse 

hidrológico (AVIH) exercem importante função hidrológica e ecológica, sendo sua 
presença imprescindível à boa manutenção da saúde ambiental e da resiliência da 
microbacia hidrográfica, da qualidade da saúde ambiental e promoção de meios ao 
desenvolvimento sustentável de atividade rurais (WALKER et al.,1996; NAIMAN et al., 
1997; LIMA e ZAKIA, 2006; AGNEW et al., 2006; ABELL et al., 2007; ALLAN et al., 2008; 
BISHOP et al., 2008; BURKHARD et at., 2010; PERT et al., 2010). Neste tocante, há que 
se denotar que a zona ripária somente existe pela confluência de dois fatores, o 
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escoamento ou recarga da água (afloramento) e manutenção ecossistêmica ripária (vida 
ripária), em sua integridade. De fato, esta dinâmica encontrada na zona ripária forma 
um micro-ecossistema que inclui sua vegetação, a água e suas interações que 
desempenham funções relacionadas à geração do escoamento direto em microbacias, 
ao aumento da capacidade de armazenamento de água em lençóis e aquíferos, filtragem 
natural e à manutenção da qualidade da água (efeito-tampão), além de promover 
estabilidade das margens dos rios, equilíbrio térmico da água e do solo, contribuindo 
com a formação de corredores ecológicos (FAIL et al., 1987; NAIMAN et al., 1997; 
LOWRANCE et al., 1997; LIMA e ZAKIA, 2006). 

 
Deste ponto de vista, considerando a função hidrológica de áreas verdes ou outras 

contributivas no escoamento e infiltração de água na microbacia, nota-se que o uso 
alternativo do solo tem favorecido o surgimento de áreas compactadas ou 
impermeáveis, prejudicando a ocorrência da infiltração ou do escoamento superficial 
hortoniano e sub-superficial durante as chuvas, e consequentemente, a vazão da bacia 
e a recarga (afloramento) dos lençóis freáticos e aquíferos. Neste sentido Lima (1993) 
define que “as zonas ripárias desempenham, papel hidrológico fundamental na geração 
do escoamento direto e por esta razão tais áreas devem estar permanentemente 
protegidas pela vegetação ciliar”. 

 
A partir da década de 70, o conceito de bacia hidrográfica passou a ser usado tanto 

na área das ciências ambientais como no planejamento ambiental com o intuito de 
empregar uma abordagem mais holística dos problemas ambientais. Na literatura o 
conceito de bacia hidrográfica tem recebido diferentes definições e em sua maioria 
descrevem a bacia hidrográfica como um sistema integrado pelos meios físicos, biótico 
e antrópico (WALLING; GREGORY, 1973; AB’SABER, 1987; ROCHA et al., 2000; 
BRIGANTE; ESPÍNDOLA, 2003).  

 
Como conceito mais adequado para o presente trabalho, Hynes (1975) descreve a 

bacia hidrográfica como um sistema biofísico e sócio-econômico, interdependente e 
integrado, composto de atividades agrícolas, industriais, urbanas, diferentes tipos de 
vegetação, nascentes, córregos e riachos, lagoas, morros, planícies, escarpas, enfim, um 
infindável conjunto de habitat e unidades de paisagem. A bacia tem como importante 
característica o fato de ser uma unidade funcional, com processos e interações 
ecológicas passíveis de serem estruturalmente caracterizados, quantificados e 
matematicamente modelados, colocando a bacia hidrográfica como unidade de 
planejamento (BECK, 1999; SERIGNOLLI, 2009).  

 
Deste modo, a escolha da bacia hidrográfica como unidade de gerenciamento 

atende a avaliação científica de sua importância ambiental. Pelas análises dos estados 
ecológicos das águas dos rios de uma bacia hidrográfica pode-se obter informações 
atualizadas sobre os processos ecológicos presentes, incluindo aqueles antrópicos 
(MARGALEFF, 1986). A bacia hidrográfica como unidade de planejamento, compreende 
que este conceito tem de cada vez mais expandido e utilizado como unidade de gestão 
da paisagem na área de planejamento ambiental sob perspectiva do desenvolvimento 
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sustentável. Em um estudo de conservação hidrológica (PSA-Hídrico), o conceito de 
bacia hidrográfica representa a unidade mais apropriada para análises qualitativas e 
quantitativas do recurso água e dos fluxos de sedimentos e nutrientes (PIRES et al., 
2002, WUNDER et al., 2005; LIMA, 2012).  

 
Segundo os mesmos autores, a adoção do conceito de bacia hidrográfica e 

proteção das zonas ripárias para a conservação de recursos naturais está relacionada à 
possibilidade de avaliar, em uma determinada área geográfica, o seu potencial de 
desenvolvimento e a sua produtividade biológica, determinando as melhores formas de 
aproveitamento dos mesmos com o mínimo impacto ambiental, e na efetiva melhoria 
das condições de saúde ambiental em proveito da comunidade. Nesse sentido, as 
abordagens metodológicas utilizadas para avaliar as políticas públicas de PSA-Hídrico e 
para estudar e gerenciar o espaço físico compreendido pela bacia hidrográfica devem 
estar relacionadas às teorias e aos modelos que possam explicar, predizer e organizar 
adequadamente as informações úteis ao processo de gestão ambiental.  

 
Logo, o desenvolvimento a ser alcançado depende do grau de mobilização advindo 

das populações e sua possibilidade de intervenção sobre as políticas públicas e a 
compreensão de sua integração ao desenvolvimento socioeconômico adequado das 
atividades rurais. No entanto, os impactos sobre o meio ambiente podem não ter 
reversibilidade por regeneração natural, daí a importância de se manter e criar um 
vínculo perene desses produtores rurais com a aplicação das políticas ambientais e em 
especial de PSA-Hídrico para requalificação da bacia hidrográfica. Segundo Almeida 
(2007, p. 59): “A forma pela qual os sistemas naturais respondem a impactos, planejados 
ou não, depende de suas características de estabilidade. Uma visão equivocada, mas 
ainda prevalecente, considera que, não importa a magnitude do impacto, o sistema 
voltará às suas condições originais assim que cessem os fatores do estresse. Trata-se 
aqui, da velha visão da Mãe Natureza, uma Natureza Benevolente. Nela, os ecossistemas 
são vistos pela ótica do laissez-faire, numa ilusão de que, não importa o que o homem 
faça, a natureza encontrará maneiras de sobreviver”.  

 
Portanto, a sustentabilidade dos ecossistemas depende não apenas do grau de 

interferência sobre o meio ambiente, mas das ações continuas de proteção e promoção 
da preservação dos recursos naturais, em combate por políticas setoriais que buscam 
avaliar e compreender essas alterações e quais respostas o poder público pode oferecer 
com base nos dados produzidos. Nesse passo, o conceito de sustentabilidade é o de 
“que se pode sustentar”, e relaciona-se com as atitudes que permitem relações de 
continuidade, de proteção e de resistência perante uma determinada conjuntura. Em 
relação à água e ao meio ambiente que a protege, nisso incluindo ainda os usos de 
recursos hídricos e pressões antrópicas, demonstram que a sustentabilidade apoia-se 
nas ações que permitam continuidade dos seres vivos em sua totalidade, seja: em sua 
forma atual e na possibilidade de evolução natural.  
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ANEXO II - MODELO APROVADO DE TERMO  
DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE AMBIENTAL 

MESTRADO PROFISSIONAL EM AMBIENTE, 

SAÚDE E SUSTENTABILIDADE. 

 

  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) à participar da pesquisa, cujo 
presente termo atende integralmente à Resolução CNS 466/12, denominada:  
POLÍTICAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS ÁREAS VERDES DE INTERESSE 
HIDROLÓGICO: ESTUDO DE CASO SOBRE O PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 
AO PRODUTOR DE ÁGUA DE GUARATINGUETÁ (SP). O presente estudo busca compreender os 

fatores que influenciam o aumento ou diminuição da área de florestal (Bioma Mata Atlântica) nas propriedades 
localizadas na região Guaratinguetá (SP), e sua relação com a produção de água em ambiente rural. Para isso, o 
conteúdo da entrevista a ser realizada serve para analisar de que forma os proprietários rurais decidem sobre o 

uso da terra e sua participação nos programas de recuperação ambiental para conservação e produção de água. O 
objetivo deste trabalho é analisar se a política pública de Pagamento por Serviço 
Ambiental do Programa Produtor de Água de Guaratinguetá (SP) pode contribuir para a 
preservação florestal da Mata Atlântica e na melhoria da conservação e produção de 
água nas propriedades que entraram no programa. Os benefícios desta pesquisa são a 
avaliação da recuperação ambiental para produção de água nas propriedades 
participantes do programa municipal e da eficácia da política pública para atingir esse 
fim. Embora sua participação nessa entrevista seja uma importante contribuição no 
estudo da relação entre a sociedade e o poder público para recuperar o meio ambiente 
e seus recursos naturais, é importante esclarecer que não lhe será concedido qualquer 
benefício econômico ou financeiro pelas informações prestadas, servindo os dados 
colhidos apenas para fins acadêmicos e de produção científica. Este procedimento é 
considerado risco mínimo e vai durar cerca de 45 (quarenta e cinco) minutos, podendo 
ser realizado na sua residência, local de trabalho ou outro que indicar. O participante 
pode perguntar sobre o conteúdo da pesquisa e se recusar a participar a qualquer 
momento e retirar seu consentimento, ou mesmo não deixar que seja produzido o 
material gravado e/ou escrito durante sua participação, sem necessidade de qualquer 
justificativa. O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de 
sigilo e você não será identificado(a) em todas as fases da pesquisa e em nenhuma 
publicação que possa resultar deste estudo. Em caso de qualquer dano por sua 
participação o pesquisador será responsável pela indenização ao mesmo. Os resultados 
serão enviados para você e permanecerão confidenciais em poder do pesquisador pelo 
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prazo de 5 (cinco) anos, sendo este termo assinado em duas vias, para que uma seja 
arquivada pelo pesquisador e outra entregue a você nesta data.  PARTICIPANTE:  fui 
informado(a) dos objetivos desta pesquisa de forma clara, objetiva e detalhada, sendo 
todas as minhas dúvidas esclarecidas. Declaro que concordo em participar do presente 
estudo e assino o presente termo, compreendendo que em qualquer momento posso 
solicitar novos esclarecimentos ou tomar a decisão de manter ou retirar meu 
consentimento sobre o uso das informações que prestei, sem qualquer penalidade por 
isso. Em caso de necessidade de novas informações, acesso aos dados colhidos ou 
mesmo retirada do meu consentimento, poderei entrar em contato com o pesquisador 
nos telefones (11) __________ e (11)__________, no endereço  
_________________________________________________________ – CEP____________:, 

no e-mail: ____________________________________________________________________________________, 
ou diretamente no Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo, situado na Av. Dr. Arnaldo, 715, Cerqueira César – CEP: 
01246-904, São Paulo(SP), telefone (11) 3061-7779 e e-mail: coep@fsp.usp.br. 
Guaratinguetá (SP), 27 de maio de 2015. 
 
              (IMPRESSÃO DIGITAL) 

 
 
 
 
 

 
 
 
  (impressão digital) 
 
 
 
 
 

(1) PARTICIPANTE:  ______________________________________________ 
(assinatura)  

 
 
NOME:  _______________________________________________ 
 
RG:  _______________________________________________ 
 
CPF:  _______________________________________________ 
 
Endereço: _______________________________________________ 
 
 
 

(2) PESQUISADOR: _______________________________________________ 
(assinatura) 

 
 
 
 
 
 

mailto:coep@fsp.usp.br
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ANEXO III - MODEDELO QUESTIONÁRIO E ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA Nº: ______________________________________ 
Entrevistador:  
Data: _____/_____/_____ 
Horário de início: _____:_____ e término: _____:_____ 
 
ENTREVISTADO (A) (S): 
 
1) 
NOME:_______________________________________________________________________________ 
 
RG: ________________________________  CPF: ______________________________________ 
 
2) 
NOME:_______________________________________________________________________________ 
 
RG: ________________________________  CPF: ______________________________________ 
 
3) 
NOME:_______________________________________________________________________________ 
 
RG: ________________________________  CPF: ______________________________________ 
 
UTM Porteira:   
X = _______________________________________ Y = _______________________________________ 
 
UTM sede:  
X = _______________________________________ Y = _______________________________________ 
 
Endereço da propriedade e nome: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Município: 
_________________________________________ CEP:________________________-_______________ 
 
Telefones de contato: 
 
____________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Email: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Site: 
_____________________________________________________________________________________ 
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APLICAR SOMENTE AO ARRENDATÁRIO 

Em qual estado e município está sua residência principal? 
 
 
 

 
A1. Desde quando o Sr(a) arrendou esta propriedade? __________/__________/__________ 
 

 
A2. Até quando o Sr(a) pretende arrendar esta propriedade? __________/__________/__________ 
 

 
A3. Qual o tamanho da propriedade arrendada? ________________________________ hectares 
 

 
Essa terra arrendada vem sendo utilizada para:  
 
A 4.1 – Criação de animais? (  ) subsistência   (   ) produção Tipo: 
 
Gado             (   ) corte    (   )leite   (   ) outros: 
__________________________________________________________________________ 
 
Ovinos          (   ) corte    (   )leite   (   ) outros: 
__________________________________________________________________________ 
 
Caprinos       (   ) corte    (   )leite   (   ) outros: 
__________________________________________________________________________ 
 
Granjeiros    (   ) corte    (   )ovos   (   ) outros: 
__________________________________________________________________________ 
 
 Outros (especifique):  
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________  
 
A 4.2 – Plantação? Qual(is) cultivo(s): 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________  
 
 
A 4.3 – Outras atividades? Especifique:   
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
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APLICAR SOMENTE AO PROPRIETÁRIO 

Em qual estado e município está sua residência principal? 
 
 
 

 
P 1. Desde quando o Sr(a). é dono(a) desta propriedade? __________/__________/__________ 
 
P 1.1 A propriedade foi?  
 
(   ) Comprada     (   ) Herdada    (   ) Adquirida por usucapião (   ) Outra modalidade: 
 
__________________________________________________________________________________  
 

 
P 2. Qual o tamanho da propriedade? ________________________________________ hectares 
 

 
P 3 – É arrendada alguma parte dessa propriedade outro interessado(s)? 
 
 (    ) NÃO   (    ) SIM. Quanto(s):  
 
__________________________________________________________________________________  
 
P 3.1 – Qual a destinação ou uso do arrendamento feito em sua terra? 
 
P 3.2 - Até quando o Sr. (a) pretende arrendar parte da propriedade?  
 
__________________________________________________________________________________  
 

 
P 4. A propriedade vem sendo utilizada para:  
 
P 4.1 – Criação de animais? (   ) subsistência   (    ) produção 
 
Essa terra arrendada vem sendo utilizada para:  
 
A 4.1 – Criação de animais? (  ) subsistência   (   ) produção - Tipo: 
 
Gado             (   ) corte    (   )leite   (   ) outros: _____________________________________________ 
 
Ovinos          (   ) corte    (   )leite   (   ) outros: _____________________________________________ 
 
Caprinos       (   ) corte    (   )leite   (   ) outros: _____________________________________________ 
 
Granjeiros    (   ) corte    (   )ovos   (   ) outros: _____________________________________________ 
 
 
Outros (especifique):  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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P 4.2 – Plantação? Qual(is) cultivo(s): 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
P 4.3 – Outras atividades? Especifique:   
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

  
P 5. O Sr.(a) atualmente arrenda terra de outra pessoa?  
 

(    ) NÃO   (    ) SIM. Qual o tamanha da área arrendada:  

________________________________________________hectares    

 

P 6. Essa área arrendada vem sendo utilizada para:  
 
P 6.1. Criação de animais? (  ) subsistência   (   ) produção - Tipo: 
 
 
 
Gado             (   ) corte    (   )leite   (   ) outros: _____________________________________________ 
 
Ovinos          (   ) corte    (   )leite   (   ) outros: _____________________________________________ 
 
Caprinos       (   ) corte    (   )leite   (   ) outros: _____________________________________________ 
 
Granjeiros    (   ) corte    (   )ovos   (   ) outros: _____________________________________________ 
 
 
Outros (especifique):  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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P 6.2 – Plantação? Qual(is) cultivo(s): 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
P 6.3 – Outras atividades? Especifique:   
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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ENTREVISTA COM QUESTIONÁRIO QUALITATIVO 

 

 
I) Agora serão realizadas perguntas sobre o uso ou destinação destas terras  

  

 
1) As terras fazem parte de APA ou possuem APP´s ou demais áreas protegidas? E em seu 

contorno? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

 
2)  Do total dessa área, quanto foi usado aproximadamente no último para: 

 
(a) Pastagem. Área? 

___________________________________________________________________________ 
 

(b) Floresta Natural. Área? 
___________________________________________________________________________ 
 

(c) Floresta Plantada (que espécies?)  
__________________________________________________________________________ 
 

(d) Área de descanso ou rotacionamento?  
________________________________________________________________________ 
 

(e) Área de capoeira? 
___________________________________________________________________________ 
 

(f) Área de plantação/cultura? Especificar abaixo: 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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(g) Quais culturas foram colhidas ano passado e volume produzido? 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 

 
 

 
3) Outras atividades? Especifique:   

 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
4) Qual frase abaixo melhor descreve como é sua propriedade hoje? 

 
a) Com muito campo aberto, como pastos e áreas agrícolas. 

 
b) Uma mistura de campo aberto com floresta. 

 
c) Praticamente formada inteira por floresta.  

 

 
5) Qual frase abaixo melhor descreve como você gostaria que fosse sua propriedade hoje? 

 
a) Gostaria que ela tivesse mais floresta. 

 
b) Gostaria de possuir mais campo aberto, como pastos e áreas agrícolas. 

 
c) Gostaria ela fosse uma mistura de campo aberto com floresta. 

 
d) Da mesma forma que é hoje. 
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II) Agora serão realizadas perguntas sobre a recuperação de áreas de mata e recursos 

hídricos em sua propriedade (reflorestamento com espécies nativas ou plantação de 
árvores como pinheiros e eucaliptos, uso alternativo do solo e formação de capoeiras) 

  

  
6) Nos últimos anos a área de mata em sua propriedade aumentou? (   ) SIM   (   ) NÃO 

 
6.1) Se sim, quanto o Sr. (a) estima de aumento? 

__________________________________________________________ 
6.2) Qual tipo de terra foi destinada ou virou floresta?   

 
a) (   ) Pasto 
b) (   ) Agricultura 
c) (   ) Área limpa ou sem uso 
d) (   ) Áreas próximas aos rios, riachos, córregos, nascentes ou terras alagadas 
e) (   ) Não sei 
f) (   ) Outras 

(especifique):_____________________________________________________
_____________________ 
 
 

 
7) Nos últimos anos a área de mata em sua propriedade aumentou? (   ) SIM   (   ) NÃO 

 
 

Motivo 1 - Muito 2 - Pouco 3 - Nada 

 importante Importante importante 

01 - Financiar o reflorestamento com a 

venda da madeira 

   

02 – Existem programas governamentais 

ou ONG´s disponíveis 

   

03 - Baixo custo ou gratuidade de mudas 

disponíveis para plantio 

   

04 - Para receber incentivo fiscal     

05 – A terra deveria ser usada para 

produzir madeira 

   

06 - A terra era muito úmida ou precisava 

de drenagem 

   

07 - Para realçar a beleza da propriedade 

ou atrativos de lazer 

   

08 - Para conservar o meio ambiente      

09 - Para preservar a floresta às futuras 

gerações 

   

10 - Para prover comida e habitat para os 

animais 
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11 - Para garantir água de qualidade e 

controlar a erosão/voçorocas 

   

12 - Como quebra-vento, para proteger a 

propriedade 

   

13 - Assitência de um técnico agrícola do 

serviço público 

   

14 - Assistência de um profissional ou 

ténico contratado 

   

15 - O plantio de árvores realizado por 

vizinhos me alertou o fato 

   

16 - Para receber pagamentos por serviços 

ambientais 

   

17 - Para receber assistência técnica de 

programas ambientais 

   

18 - Para participar de programas ou 

políticas ambientais 

   

19 – Outro (Especifique):    

 

 
8) Se sim, qual das frases abaixo descreve melhor como foi realizado este aumento de área 

florestal nos últimos anos? 
a) (   ) Eu deixei de utilizar a terra e a destinei para regeneração natural. 
b) (   ) Eu realizei o plantio de árvores  sozinho 
c) (   ) O plantio foi realizado por um contratado 
d) (   ) O plantio foi realizado pelo Projeto Corredor Ecológico do Vale do Paraíba (ACEVP) 
e) (   ) Outros (especifique):  

 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
9) O Sr. (a) vai aumentar a área de floresta em sua propriedade nos próximos anos? Em 

quanto tempo? R: ___________________ 
a) (   ) SIM 
b) (   ) NÃO  
c) (   ) Não sei 
d) (   ) Outros (especifique):  

 
__________________________________________________________________________________ 
 
9.1) Se sim, quais os motivos que levam o Sr. (a) a aumentar a área de floresta em sua 

propriedade nos próximos anos? 
a) (   ) Pagamentos por Serviços Ambientais 
e) (   ) Incentivos fiscais ou governamentais 
f) (   ) Drenagem de chuvas ou evitar cheias  
g) (   ) Vizinhos estão reflorestando ou pensando em reflorestar 
h) (   ) Familiares estão reflorestando ou pensando em reflorestar 
i) (   ) Outros conhecidos estão reflorestando ou pensando em reflorestar 
j) (   ) Consciência ambiental ou desejo voluntário de conservar a natureza 
k) (   ) Outros (especifique):  

 
__________________________________________________________________________________ 
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9.2) Se sim, quais incentivos levaram o Sr. (a) a fazer isso? 

 
a) (   ) Pagamento por Serviços Ambientais 
b) (   ) Mudas e/ou plantio gratuito 
c) (   ) Assistência Técnica gratuita 
d) (   ) Voluntariedade para conservação da natureza 
e) (   ) Outros (especifique):  

 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
10) Qual a utilidade das seguintes fontes de informação no processo de tomada de decisões 

sobre o manejo de sua propriedade? 
z   

Fonte de Informação 1 - Muito 
útil 

3 - Pouco 
Útil 

4 - Nunca 
usada 

01 – Vizinhos    

02 - Parentes, amigos e  conhecidos     

03 - TV, rádio ou jornais    

04 - Informação impressa (folhetos, livros, jornais, revistas)    

05 - Internet    

06 - Profissionais contratados (engenheiro florestal ou 
agrônomo) 
 
 

   

07 - Profissional Técnico agrícola do serviço público    

08 - Polícia ambiental    

09 - Contadores, administradores, consultores ou advogados    

10 - Representantes de venda    

11- Outro(especifique) _____________________________    

 

 
11) Sabe se antes de ser sua houve retirada de madeira nesta propriedade?  

 
a) (   ) SIM 
b) (   ) NÃO  
c) (   ) Outros (especifique):  
 

__________________________________________________________________________________ 
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12) Sabe dizer aproximadamente quando houve retirada de madeira nesta propriedade?  

 
a) (   ) SIM 
b) (   ) NÃO  
 
Quando (especifique):  

_________________________________________________________________________________ 
 

 
13) Alguma vez foi procurado por interessados em retirar madeira da propriedade? 

 
a) (   ) SIM 
b) (   ) NÃO  
 
Quando (especifique):  

__________________________________________________________________________________ 
 

 
14) Nos últimos anos houve retirada de árvores nessas terras? 

 
a) (   ) SIM 
b) (   ) NÃO  
 
Quando (especifique):  

__________________________________________________________________________________ 
 
O que foi cortado  
 
a) (   ) Madeira para venda 
b) (   ) Mourões para fazer cerca 
c) (   ) Madeira para lenha  
d) (   ) Não sei 
e) Outro (especifique):  

__________________________________________________________________________________ 
 

 
15) Se respondeu sim, por qual motivo mais importante foram cortadas as árvores? 

 

Motivo 1-Muito 2-Pouco 3-Nada 

 importante importante importante 

01 - Para alcançar objetivos em meu planejamento    

02 - As árvores estavam doentes     

03 - Para limpar a terra ou destinar a outro uso    

04 - Necessidade de dinheiro ou investimento    

05 - Necessidade de madeira uso na propriedade ou 
produção 

   

06 - O preço estava bom ou pagavam rápido    
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07 - Para melhorar uso na recreação ou beleza da terra    

08 - Para remover árvores danificadas por desastre natural    

09 - Para melhorar a qualidade das demais árvores    

10 - Para melhorar o habitat dos animais    

11 - Vizinhos desmataram propriedades próximas    

12 - Outros (especifique) 
_______________________________________ 

   

 

 
16) Houve durante essa retirada de madeira algum tipo de manejo com orientação técnica de 

um profissional?  
 

a) (   ) SIM 
b) (   ) NÃO  
c) (   ) Outros (especifique):  

 
__________________________________________________________________________________ 

 

 
17) Sabe se antes de ser sua houve retirada de madeira nesta propriedade?  

 
d) (   ) SIM 
e) (   ) NÃO  
f) (   ) Outros (especifique):  

 
__________________________________________________________________________________ 

 

 
III) Nas perguntas seguintes serão sobre as atividades desenvolvidas em suas terras e sua 

familiaridade com programas governamentais existentes 
  

 
18) Quais desses programas governamentais ou projetos de organizações não governamentais 

lhe são familiar?  
 

Programas 1 - Já 2 - Ouvi 3 - Procurei 4-Nunca 

 usei falar informação ouvi falar 

01 - Programa de Microbacias     

02 - Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)     

03 - Programa Estadual de Apoio a RPPN     

04 - Florestar São Paulo - Fundo de Desenvolvimento 

Florestal 

    

05 - ICMS Ecológico     

06 - Projeto Floresta do Futuro (SOS Mata Atlântica)     
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07 - Projeto de Recuperação de Mata Ciliares (SEMA)     

08 - Banco de Áreas para Recuperação (SEMA)     

09 - Corredor Ecológico do Vale do Paraíba 

(ACEVP/SEMA/SSRH) 

___________________________ 

    

10 – Programa Produtor de Água de Guaratinguetá - 

SEAMA, Guaratinguetá (SP) 

___________________________ 

    

 
 

 
19) Com qual frequência suas terras são usadas para as seguintes atividades?  

 
 

 1 2 3 4  5 

Atividade Diariamente Semanalmente Mensalmente Pouco 
frequente  ou 
Anualmente  

Nunca 

01 - Acampar      

02 - Trilhas/caminhadas      

03 - Andar a cavalo      

04 - Observação de animais      

05 - Pesqueiro      

06 - Coleta de lenha ou 
frutos 

     

 07 - Coleta de outros 
produtos florestais 

     

09-Outro (especifique)        

 
 

 
 

20) Que tipo de mudanças estão ocorrendo nas propriedades vizinhas?  
 

a) (   ) Corte seletivo de madeira 
b) (   ) Plantio de árvores 
c) (   ) Desenvolvimento residencial 
d) (   ) Desenvolvimento comercial (lazer, turismo, hotelaria, etc.)  
e) (   ) Limpeza de terra para plantação 
f) (   ) Doação ou destinação de terra para conservação ambiental 
g) (   ) Mineração (calcário, carvão, cascalho, brita, areia)  
h) (   ) Outros (especifique): 

 
__________________________________________________________________________________ 
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IV) Agora as perguntas seguintes serão sobre suas expectativas para o futuro dessas 

terras 
  

 
 

21) Como o Sr. (a) acha que os preços dos seguintes bens nos próximos anos vão permanecer?  
 

Bens 1-Subirão 2-Cairão 3 - Ficarão iguais 

01 - Produtos agrícolas    

02 - Madeira    

03 - Terra    

04 - Combustível    

05 - Outro (especifique): 
 
__________________________________________  

   

 
 

 
22) Qual(is) atividade(s) abaixo pretende desenvolver na propriedade nos próximos anos?  

 
a) (   ) Extração de madeira 
b) (   ) Plantar árvores 
c) (   ) Loteamento residencial 
d) (   ) Loteamento comercial 
e) (   ) Preparação de áreas para cultivo 
f) (   ) Vender parte do terreno 
g) (   ) Transformar áreas em reserva natural particular 
h) (   ) Desenvolver mineração 
i) (   ) Outras (especifique) 

 
__________________________________________________________________________________ 

  

 
V) As próximas perguntas serão sobre as características do proprietário/arrendatário e 

da sua família 
  

 
23) Quando os primeiros membros de sua família (parentes/avós/tios) se mudaram para a 

região? 
 

 __________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
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24) Quantas pessoas vivem nessas terras nas seguintes faixas de idade:  

 
Número de pessoas 

 
 
 

 
 

 
25) Acha que seus filhos ou herdeiros cuidarão ou viverão na propriedade quando forem 

adultos? 
 

a) (   ) SIM 
b) (   ) NÃO  
c) (   ) Não tenho filhos  
d) (   ) Não tenho herdeiros 

 

 
26) Participa de alguma atividade em organização comunitária?  

 
a) (   ) Grupos Ambientalistas 
b) (   ) ONG´s  
c) (   ) Igreja, templo, centro, núcleo ou  comunidade religiosa  
d) (   ) Associação de Agricultores e Pecuaristas 
e) (   ) Não tenho participação em nenhuma atividade do gênero 

 
Com que frequência? __________________________________________________ 
  

 

27) Qual sua formação escolar atualmente?  

 

a) Regular-Ensino Fundamental  

b) Supletivo - Ensino Fundamental  

c) Regular - Ensino Médio  

d) Supletivo - Ensino Médio  

e) Ensino Técnico  

f) Curso Pré-Vestibular  

g) Faculdade  

h) Pós-Graduação  

i) Alfabetização para adultos  

j) Nunca frequentou  

k) Outros. Especifique: 

__________________________________________________________________________________ 
  

Idade 

00-15 

16-30 

31-45 

46-60 + 

61 
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28) Qual foi a última série concluída? 

 
a) (   ) - Primeiro ano 

b) (   ) - Segundo ano 

c) (   ) - Terceiro ano 

d) (   ) - Quarto ano 

e) (   ) - Quinto ano 

f) (   ) - Sexto ano 

g) (   ) - Sétimo ano 

h) (   ) - Oitavo ano 

i) (   ) - Não seriado 

 

 
29) Qual sua ocupação atual?  

 
Especifique: 

                    
__________________________________________________________________________________ 
 
  

 
30) Por favor, marque o item que melhor descreve sua atual condição empregatícia: 

 
a) (   ) Aposentado inteiramente 
b) (   ) Aposentado, trabalhando parte do tempo em minha ocupação principal 
c) (   ) Aposentado, trabalhando parte do tempo em um emprego diferente de minha 

ocupação principal 
d) (   ) Desempregado, não trabalhando por outras razões 
e) (   ) Empregado, trabalhando meio período 
f) (   ) Empregado, trabalhando em tempo integral 
g) (   ) Autônomo, profissional liberal 
h) (   ) Empregador 

 

 
31) Por favor, avalie as seguintes atividades que contribuíram com a renda da família no 

último ano: 
 

Fator 1-Significativa 
contribuição 

2-Moderada 
contribuição 

3-Pequena 
contribuição 

4-Nenhuma 
contribuição 

01 - Emprego fora da 
propriedade 

    

02 - Produção na propriedade     

03 - Venda de madeira     

04 - Arrendamento de suas terras     

05 - Investimentos     
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06 - Seguridade social     

07 - Renda de alugueis de bens e 
propriedades 

    

08 - Outros (especifique): 
 

    

 
32) Observações que entender importante comentar sobre como percebe a interação 

ambiental com a propriedade e sua produção, após intervenção de programas ou projetos 
de recuperação de áreas verdes para produção e conservação de recursos hídricos e da 
biodiversidade: 

 __________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

33) Quanto de terras o Sr.(a) possui somando todas as suas propriedades?  
 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
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34) Qual o valor atual que o Sr.(a) recebe em PSA em sua propriedade e o custo de 

oportunidade da sua terra atualmente?  
 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

 
35) CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS:  
Proprietários ou gestores de propriedades rurais em Guaratinguetá 
 
Questões-chave (auxiliam o pesquisador conduzir a entrevista) 

 Há mecanismos de empoderamento operando nas propriedades? Quais são? 
(individuais, comunitários, governamentais). 

 Que fatores contribuem para a recuperação florestal? Que fatores contribuem 
para a não-recuperação? 

 Quais os incentivos ao reflorestamento e os desincentivos? 

 De que forma esses mecanismos e instituições influenciam as decisões de uso da 
terra? 

 Como o uso da terra mudou nos últimos anos? 

 Quais os principais fatores ambientais, climáticos, socioecológicos e 
socioeconômicos que levam ou motivam sua participação no reflorestamento?   

 
Entregar em mãos termo de consentimento e pedir licença para gravar 
 

Bloco 1: mudanças no uso e cobertura da terra [Solicitar desenho com implantação da 
propriedade. Se houver, georreferenciar] 

1. O Sr. pode me mostrar os limites da propriedade? Qual a área total da 
propriedade? 

2. A sua terra aqui é usada para quê? (Produção, turismo, lazer, etc.) [Caso exista 
desenho da propriedade, o entrevistado será guiado a mostrar a localização da 
floresta natural/plantada, pasto, plantações (unidades de gerenciamento 
principais), e a estimar a área de cada uma dessas unidades] 

3. O que mudou no uso desta terra nos últimos 10 anos? Por quê? 
4. A área de floresta aumentou ou diminuiu (especificar se floresta nativa ou 

plantada)? Quanto? Por quê? 
5. O Sr planta árvores? Por quê? Para quê? (planta/usa madeira? Vende? Para que 

finalidade?) 
6. Com relação ao uso da terra, existe alguma coisa que o Sr. gostaria que 

mudasse/gostaria de fazer na propriedade nos próximos anos? O que? Por quê? 
7. O que acha que vai acontecer com a propriedade no futuro? (daqui a 7 anos? E 

daqui a 15 anos? Continuar a mesma coisa? Parcelamento? Empreendimentos?) 
8. Que incentivos ou oportunidades fariam com que o Sr. mudasse o uso da 

propriedade? 
9. Tem observado mudanças no uso da terra nos arredores? Quais? O que, em sua 

opinião, tem causado estas mudanças? 
10. E no município? O que, em sua opinião, tem causado estas mudanças? 
11. O Sr recebe visita do pessoal de assistência técnica? (casa de agricultura) se sim, 

que tipo de aconselhamento eles dão? 
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Bloco 2: atributos do proprietário 
 

11. Esta é sua residência principal? Se não, onde fica a residência principal? É urbana 
ou rural? 

12. Até que ano o Sr estudou? Fez colégio técnico? Qual? Fez faculdade? Qual? 
13. Qual sua ocupação principal? (A ocupação principal é uma atividade ligada à 

produção da propriedade?) 
14. E seus filhos, até que ano estudaram? Eles têm interesse no gerenciamento da 

propriedade? 
15. Qual percentual da sua renda vem das atividades da propriedade? 
16. Quantas pessoas moram na propriedade? Destes, quantos trabalham na 

propriedade? (especificar funcionários e família) 
17. O Sr tem acesso a telefonia fixa/celular, internet, TV (aberta, parabólica, cabo)? 
18. TV: que programa gosta de assistir? (globo rural, etc?) 
19. Qual é a sua idade? 
20. Como vê o interesse dos mais jovens pelo trabalho no campo? Acha que eles têm 

interesse? 
21. Há histórico da família há muito tempo na região? Quanto tempo? 
 

Bloco 3: incentivos e motivações 

22. O Sr sabe o que pode e o que não pode fazer com as florestas aqui no município? 
(regulação do uso das florestas)? O IBAMA e a Polícia Ambiental são muito 
presentes na área? 

23. O que precisa fazer se quiser cortar uma árvore? Qualquer árvore pode ser 
cortada? Existe limite de quantidade? [Quais são as regras para o corte de 
árvores?] 

24. Já houve alguma denúncia de corte de árvore aqui nas redondezas? [quero saber 
o que faria se visse um vizinho cortando árvores. E o que os vizinhos fazem se 
virem corte de árvores? Denunciam? A quem?] 

25. Existe algum rio/riacho/nascente em sua propriedade? Tem floresta ao longo dos 
cursos d’água? Se sim, essa floresta já existia, foi plantada, ou cresceu sozinha? 

26. Tem alguma área de reserva na propriedade? Se sim, está averbada? [saber se tem 
conhecimento sobre APP e RL e se respeita esses limites] 

27. Tem conhecimento de algum programa, governamental ou não, de estímulo a 
reflorestamento? Já usou? Por quê? 

28. O Sr. vê alguma vantagem de ter floresta dentro na propriedade (nativa e exótica)? 
Quais? 

29. A existência de florestas (nativas e exóticas) fora da propriedade pode fornecer 
alguma outra vantagem para o ambiente? Quais? 

30. Há diferenças entre as vantagens da floresta natural e eucalipto/pinus? Quais? 
[quero saber sobre serviços ambientais de floresta nativa e eucalipto, mas 
também ficar atenta aos benefícios econômicos] 

31. Acha que tem alguma relação entre a existência de floresta com a ocorrência de 
erosão e enchentes? 
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32. O que poderia motivá-lo a cortar floresta? (Se o preço da madeira subir, ou 
diminuir em relação a culturas/gado?) 

33. Acha que a área de floresta no município está aumentando? Por quê? Onde? 
34. E na sua propriedade, aumentou? Quanto? Em quanto tempo? Onde? 
35. Conhece alguma ONG ambientalista atuando no município? Tem algum contato 

com ela(s)? Recebeu alguma informação relevante dessas ONGs? Essas 
informações influenciaram na sua decisão de reflorestar ou não? 

36. O Sr. tem recebido PSA? Em que montante por hectare e o custo de oportunidade 
da sua terra? 
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ANEXO IV - PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO 
 
 

O protocolo do estudo objetiva aumentar a confiabilidade na busca pela resposta 

da questão de partida de estudo e na verificação da hipótese e sua conformidade ao 

objetivo geral da pesquisa, que consiste em avaliar o processo de descentralização e 

integração das políticas públicas ambientais, com foco na conservação da qualidade e 

disponibilidade de recursos hídricos, com a aplicação de técnicas de observação 

participante e sistematizada sobre a aplicação de instrumentos próprios de PSA-Hídrico, 

no estudo de caso do Programa Produtor de Água de Guaratinguetá (SP), delimitado à  

Microbacia do Ribeirão Guaratinguetá e Ribeirão Pilões (Guaratinguetá – 

SAA/CATI/EDR de Guaratinguetá, 2009).   

 

Neste protocolo de estudo avalia-se a eficiência e eficácia da aplicação dos 

instrumentos contidos na política de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA-Hídrico) 

do “Programa Produtor de Água de Guaratinguetá (SP)” em relação: ao bem-estar social 

e saúde ambiental, desenvolvimento sustentável e função socioambiental da 

propriedade rural; e a relação percebida entre as ações de reflorestamento e o retorno 

da água nas nascentes restauradas nas propriedades pesquisadas (FREEMAN, 1999; 

IPCC, 2007; GUARATINGUETÁ, 2009). 

 

Questão de Pesquisa:  

 

Compreendendo que as políticas que versam sobre Pagamentos por Serviços 

Ambientais (PSA) derivam das políticas de mudanças climáticas e recursos hídricos que 

atualmente abrangem diversas esferas de governança (federal, estadual e municipal) e 

setores político-sociais com arranjos institucionais próprios: como essas políticas de PSA  

e Mudanças Climáticas podem contribuir para a gestão integrada das políticas de 

recursos hídricos e saneamento, mediante ações de saúde ambiental rural e 

restauração florestal da Mata Atlântica, objetivando-se a melhoria na disponibilidade 

e qualidade da água para captação?   

 

Hipótese:   

 

A avaliação da implementação de um programa de PSA baseado nas características e 

necessidades socioambientais locais dos usuários da política pública, contribui na 

melhoria da saúde ambiental e, consequentemente, para o bem-estar e a saúde no 

contexto das mudanças climáticas. 
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Modelo Lógico do Protocolo de Estudo de Caso: estrutura teórica de avaliação de 
políticas públicas (completo): 
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ANEXO V – MODELO DO PLANO DE COLETA DE DADOS DE CAMPO  

 
PLANO DE COLETA DE DADOS:  
 
Material de pesquisa solicitado junto à Prefeitura, órgãos públicos, parceiros 

institucionais e Associações e ONG´S que atuam localmente: mapas, levantamentos, 

projetos em andamento ou futuros do município, plano diretor municipal, plano de 

bacia, dentre outros programas e ações envolvendo o município, relacionado ao meio 

ambiente, saneamento rural e proteção da qualidade e disponibilidade de recursos 

hídricos. 

 

Revisão bibliográfica: Relatório de qualidade das águas superficiais no Estado de São 

Paulo - CETESB (2011) e Relatório de Situação dos Recursos Hídricos – UGRHI 2, e 

identificação de programas de pagamento por serviços ambientais hídricos, saúde 

ambiental e desenvolvimento sustentável.  

 

Identificação de parceiros e proprietários para o estudo de caso: associações ou 

organizações de moradores que participam como gestores da sociedade civil, no 

programa municipal de PSA, para obtenção de dados secundários aos da Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente de Guaratinguetá.  

 

Fornecido pela Prefeitura, CATI e ONG´s: documentação do processo administrativo de 

acompanhamento do convênio do programa, mapas e relatórios de vulnerabilidade 

social do município.  

 

Seleção das metodologias: para avaliação de políticas públicas (valoração ou 

evaluation) e monitoramento da situação dos reflorestamentos para produção de água 

e outros serviços ambientais, e implantação de biodigestores como medida de 

saneamento rural, procurando embasamento em experiências análogas.  

 

Identificação entraves: buscar externalidades na implementação do programa, como 

fatores administrativos, legais e técnicos que dificultem a implementação de 

investimentos nas ações do programa ou na remuneração pelos serviços prestados, 

buscando possíveis soluções; 

 

Avaliação de mecanismos financeiros: buscar a existência de fontes de fomento para 

viabilizar investimentos em novas áreas ou a remuneração atual e futura de PSA, bem 

como modelos que auxiliem a captação ou transferência de recursos às associações ou 

organizações participantes do programa; 
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Anexo VI – Mapa da Divisão Política do Estado de São Paulo:  Microbacia do Ribeirão 
Guaratinguetá e Ribeirão Pilões (Guaratinguetá – SAA/CATI/EDR de Guaratinguetá, 
2009) – UGRHI 2 (Art. 4º, da Lei nº 9.034, de 27 de dezembro de 1994)57 

 

                                                 
57 Art. 4º - Em atendimento ao que dispõe o artigo 20, da Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991, fica 
aprovada a divisão do Estado de São Paulo em 22 (vinte e duas) Unidades Hidrográficas de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI, conforme consta do Anexo I. 
 
 Parágrafo único - A divisão de que trata o "caput" deste artigo deverá ser adotada pelos órgãos e 
entidades do Estado, participantes do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
quando da proposição de planos e programas de utilização, recuperação, proteção e conservação dos 
recursos hídricos. 
 

http://www.sigrh.sp.gov.br/sigrh/basecon/lrh2000/anexos/anexoi1.htm
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Anexo VII – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA UGRHI 2 – Paraíba do Sul (OIKOS, 2012): 
identificação de proprietários ou gestores de propriedades rurais em Guaratinguetá 
(SP), com o auxílio da ferramenta de mapeamento do Google Earth. 
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Anexo VIII – LOCAIS DAS ENTREVISTAS: identificação de proprietários ou gestores de 
propriedades rurais em Guaratinguetá (SP), com o auxílio da ferramenta de 
mapeamento do Google Earth. 
 

 


