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Experiência  
 
Programa Bacias Jaguariúna. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência pontuada no item GA1a da Diretiva Gestão das Águas no Ciclo 2015 do 
PMVA e apresentada na Teleconferência sobre “Programas de Pagamentos por 
Serviços Ambientais – experiências”, realizada no dia 13 de junho de 2016 no 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Implantar ações para a conservação e recuperação de mananciais no Município de 
Jaguariúna, e incrementar os serviços ambientais relacionados principalmente com 
a disponibilidade e qualidade da água.  
 
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA, com apoio da Unidade Gestora do 
Programa Bacias Jaguariúna. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2014 – em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
O Rio Jaguari é um dos mais importantes que cortam a Região Metropolitana de 
Campinas (RMC) e que forma um dos maiores reservatórios do Sistema Cantareira. 
 
Além disto, as águas deste rio abastecem 95% do Município de Jaguariúna, tendo 
sido um dos grandes responsáveis pela crise hídrica vivenciada em 2014 no estado 
de São Paulo. 
 
Em razão de sua importância, parceiros de diferentes setores uniram-se à Prefeitura 
Municipal de Jaguariúna para a execução de ações visando a conservação e a 



recuperação de mananciais, e o fomento de serviços ambientais relacionados 
principalmente com a disponibilidade e a qualidade da água 
 
 
Metodologia  
 
Visando a continuidade das ações do Programa, foi promulgada a Lei Municipal 
2.218, de 14 de abril de 2014, que criou o Programa Bacias Jaguariúna, 
estabelecendo seus objetivos e as fontes de recursos necessárias para sua 
implantação. 
 
Este ato normativo estabeleceu que: (i) as características das áreas a serem 
recuperadas, as ações e as metas devem ser definidas mediante critérios técnicos e 
legais com o objetivo de incentivar a adoção de práticas conservacionistas de solo, 
aumento da cobertura vegetal e implantação do saneamento ambiental nas 
propriedades rurais do Município de Jaguariúna, selecionadas após realização de 
diagnóstico; (ii)  o Programa deve ser implantado através de projetos técnicos, 
seguindo critérios definidos pela Secretaria de Meio Ambiente de Jaguariúna; (iii) o 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA é órgão responsável 
pela análise e deliberação sobre os projetos técnicos para implantação nas 
propriedades rurais selecionadas; e (iv) a adesão ao Programa é voluntária. 
 
A Fase I do Programa focou no seu desenvolvimento e abrangeu as seguintes 
atividades: (i) formação da Unidade Gestora do Programa, com representantes de 
todos os parceiros; (ii) elaboração da Base Cartográfica de todo o Município; (iii) 
definição da área piloto; (iv) mapeamento de propriedades (área piloto); (v) 
estruturação de Sistema de Cadastro e Monitoramento – PAM Levantamento 
Socioeconômico; (vi) elaboração de estudo de viabilidade para utilizar o Pagamento 
por Serviços Ambientais – PSA como ferramenta; e (vii) legislação municipal. 
 
A área piloto para as ações do Programa abrangeu 38 propriedades mapeadas e 28 
potenciais participantes, tendo 3.250 hectares e abarcando o local de captação do 
principal manancial de Jaguariúna (Rio Jaguari). 
 
Após estudos e o levantamento socioeconômico, concluiu-se que o PSA é 
instrumento adequado ao Programa Bacias Jaguariúna. 
 
Foi realizado estudo de valoração, utilizando-se a metodologia do custo-
oportunidade para se definir o valor por hectare. Considerou-se para tanto o valor 
correspondente à atividade predominante na região, consistente no arrendamento 
para pasto. 
 
Assim, o valor do PSA foi definido conforme as características da região, a realidade 
econômica, atividade agrícola desenvolvida, etc. Após estudos, chegou-se aos 
seguintes valores: (i) R$ 270,00/ha/ano (conservação e/ou restauração em Áreas de 
Preservação Permanente - APP); e (ii) R$ 100,00/ha/ano (conservação e/ou 
restauração de florestas fora de APP). 
 
Foram definidos os recursos para o Programa: (i) recursos de compensação para 
restauração (fomento por parceiros: compensação ambiental de grande obra na 
Bacia do PCJ para restauração de 70 hectares, TCRA de empreendimento 
imobiliário e TCRA de emissário de empresas); (ii) recursos da Agência Nacional de 
Águas – ANA para conservação de solo e cercamento de fragmentos e Áreas de 
Preservação Permanente, por meio de apresentação de projeto em atenção a edital 
publicado (R$ 700.000,00); (iii) R$ 142.000,00 da Agência das Bacias PCJ para a 



contratação de Unidade Coordenadora de Execução – UCE, e (iv) recursos do 
ICMS ecológico (para PSA) – viabilizados com base na Lei Municipal 2.249, de 11 
de setembro de 2014, relativa ao Fundo Municipal de Meio Ambiente. 
 
Foi contratada empresa por dois anos para servir como Unidade de Coordenação 
de Execução, com as seguintes atribuições: (i) identificar proprietários interessados 
em participar do Programa e prover informações a eles; (ii) apresentar e validar as 
bases cartográficas com os respectivos proprietários; (iii) apresentar as práticas 
conservacionistas a serem financiadas pelo Programa, discutindo-as com os 
proprietários; (iv) acompanhar o andamento da execução das ações 
conservacionistas em cada propriedade participante, produzindo relatórios a serem 
encaminhados à UGP do Programa; e (v) acompanhar as funções de campo do 
monitoramento hidrológico do Programa.  
 
A Fase II do Programa foi de implementação, com a adesão inicial de cinco 
propriedades rurais: Fazenda Santa Júlia, Fazenda São João do Atibaia I, Fazenda 
São João do Atibaia II, Fazenda Santa Rita do Mato Dentro e Rancho JEP. Muito 
embora existam 38 propriedades mapeadas, as cinco aderentes são de grande 
porte e abrangem 30% da área piloto. 
 
Esta fase foi detalhada por decreto municipal. Um acordo de cooperação foi 
celebrado entre a Prefeitura de Jaguariúna e cada um dos proprietários, com 
vigência de quatro anos, prevendo as práticas a serem implantadas, o valor e forma 
de pagamento do PSA. 
 
As práticas conservacionistas previstas eram as de restauração ecológica, como 
plantio, condução, enriquecimento e cercamento, e as de conservação do solo, 
como terraceamento, barraginhas, manutenção de estradas internas (abaulamento, 
canaletas), etc. 
 
Os pagamentos são bimestrais e, para a liberação de cada parcela, é elaborado 
relatório para verificar se ações foram executadas a contento (vistorias técnicas). A 
UGP e o COMDEMA têm de aprovar cada pagamento. 
 
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA gerencia a 
implantação do Plano de Monitoramento Hidrológico, com o apoio dos demais 
parceiros. 
 
 
Desafio(s)  
 
- Preparação do arcabouço legal para viabilizar o Programa; 
 
- Obtenção de recursos para realizar os pagamentos pelos serviços ambientais: os 
recursos da ANA não podiam ser utilizados para tal finalidade e os recursos obtidos 
da cobrança pelo uso da água também não podiam atender tal demanda; 
 
- Busca por novos parceiros para as várias atividades do Programa, que não 
abrangem apenas pagamentos por serviços ambientais (restauração, saneamento 
rural, etc.). 
 
 
Resultado(s) 
 
- Contratação da Unidade Coordenadora de Execução – UCE, com recursos da 



Agência das Bacias PCJ; 
 
- Adesão de cinco propriedades rurais, que representam aproximadamente 30% da 
área piloto; 
 
- Implantação de aproximadamente 8 Km de cerca em Áreas de Preservação 
Permanente e fragmentos florestais, com recursos da Agência Nacional de Águas - 
ANA; 
 
- Início da implantação das ações de restauração ecológica em março de 2016; 
 
- Aprovação e pagamento de quatro parcelas do Pagamento por Serviços 
Ambientais – PSA, para cada propriedade rural. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
- Prefeitura Municipal de Jaguariúna, responsável por fornecer todas as informações 
de interesse do Programa, participar o levantamento fundiário rural da Bacia do 
Jaguari para o Portal Ambiental Municipal – PAM, obter e organizar informações 
essenciais à regularização ambiental das propriedades no PAM, participar na 
elaboração de proposta técnico-financeira do Programa, apoiar as ações de 
educação ambiental referentes ao Programa, articular o apoio ao Programa junto ao 
Comitê PCJ e integrar a UGP do Programa; 
 
- AMBEV, responsável por integrar a UGP do Programa e um dos seus 
financiadores; 
 
- The Nature Conservancy – TNC, responsável por organizar a interlocução entre os 
parceiros, elaborar o Portal Ambiental Municipal – PAM e alimentá-lo, desenvolver 
diagnóstico de priorização de áreas, elaborar diagnóstico socioeconômico, formular 
com apoio dos parceiros uma proposta técnico-financeira para a captação de 
recursos, elaborar o Plano de Monitoramento Hidrológico, apoiar tecnicamente 
minuta de lei municipal sobre PSA, coordenar a estruturação da UGP e integrá-la; 
 
- Associação Mata Ciliar, responsável por integrar a UGP do Programa, participar da 
implementação do Programa, através da sensibilização da comunidade de 
produtores rurais; 
 
- EMBRAPA – Meio Ambiente, responsável pelo gerenciamento da implantação do 
Plano de Monitoramento Hidrológico, com o apoio dos demais parceiros, integrando 
também a UGP; 
 
- Agência das Bacias PCJ, responsável por integrar a UGP do Programa e um dos 
financiadores do Programa; 
 
- Agência Nacional de Águas – ANA, responsável por integrar a UGP e uma das 
financiadoras do Programa; 
 
- Consórcio PCJ, integrante da UGP. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Jaguariúna e Bacia do PCJ. 



 
Fonte(s) 
 
Documento apresentado no Ciclo 2015 para fins de pontuação e apresentação feita 
em Teleconferência sobre “Programas de Pagamentos por Serviços Ambientais – 
experiências”, realizada no dia 13 de junho de 2016 no Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo. 
 
  
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 

 
        Área Piloto do Programa Bacias Jaguariúna destacada em amarelo 
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