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Experiência  
 
Programa Vida ao Marinheirinho – Ações de Proteção ao Córrego do Marinheirinho 
(Manancial). 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Ação pontuada no item GA1a da Diretiva Gestão das Águas nos Ciclos 2014 e 2015 
do PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Restaurar e manter as Áreas de Preservação Permanente – APPs de nascentes e 
córregos de forma a melhorar a qualidade da matriz ambiental na qual se encontram 
pequenas propriedades rurais (melhoria da qualidade e quantidade de água do 
principal manancial superficial de abastecimento público do Município de 
Votuporanga). 
 
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Prefeitura de Votuporanga; 
 
Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV 
Ambiental. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2011 – em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
O Programa Vida ao Marinheirinho é o maior programa de recuperação de áreas de 
preservação permanente já desenvolvido no Município de Votuporanga, e consiste 
no desenvolvimento de ações de forma articulada, envolvendo diversos atores 
sociais. 
 
A Microbacia do Córrego do Marinheirinho possui área total de 1.395,7 Km2, e 



constitui o principal sistema produtor de água para abastecimento público de 
Votuporanga. A represa de captação do Córrego do Marinheirinho é de 
responsabilidade da SAEV Ambiental, autarquia municipal responsável pela gestão 
da água, esgotos e meio ambiente do Município. 
 
A produção da água tratada atinge a média de 164 litros por segundo, sendo 
responsável pelo abastecimento de aproximadamente 35% da população local. 
 
Contudo, o Córrego do Marinheirinho vem sofrendo degradação antrópica por 
muitos anos, especialmente pela substituição da vegetação natural por vegetação 
exótica ou pastagens. 
 
Diante deste cenário, a Prefeitura de Votuporanga decidiu adotar uma série de 
medidas contidas no maior programa de recuperação de áreas degradadas da 
história do Município, que tem como foco uma área de 2.890,523 hectares na 
porção montante da represa de captação onde se localizam 85 pequenas 
propriedades, 36 nascentes e 169,36 hectares de Áreas de Preservação 
Permanente. 
 
O diagnóstico feito na área foi bastante alarmante: apenas uma das 85 pequenas 
propriedades possuía APP em bom estado de preservação e 68,88% da área total 
estava ocupada por criação de bovinos e equinos. 
 
Assim, o Programa teve como grande reponsabilidade recuperar a vegetação nativa 
das APPs, aumentando a vazão do Córrego Marinheirinho e promovendo a proteção 
da biodiversidade local. 
 
 
Metodologia  
 
As ações desenvolvidas no âmbito do Programa Vida ao Marinheirinho foram 
custeadas com recursos do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição 
do Estado de São Paulo – FECOP, do Fundo Socioambiental da Caixa Econômica 
Federal – FSA e da Agência Nacional de Água – ANA. Foram também utilizados 
recursos orçamentários do próprio Município (Projeto de Pagamento por Serviços 
Ambientais Vida ao Marinheirinho). 
 
Além disso, contou-se com diversos parceiros: Polícia Ambiental, Associação dos 
Produtores Rurais da Bacia do Córrego do Marinheirinho, universidades públicas 
estaduais, Patrulha Agrícola Municipal e Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico. 
 
O Programa Vida ao Marinheirinho contou com diversos projetos: 
 

(i) Projeto Olho D´Água: desenvolvido em parceria com a ANA para 
restauração florestal de Áreas de Preservação Permanente (APPs) de 
Nascentes. As ações desenvolvidas no âmbito do Projeto são as 
seguintes: isolamento (cercamento), recuperação (plantio) e 
manutenção, por um período de dois anos, da vegetação de APPs de 21 
nascentes, conservação do solo e ações de educação ambiental tendo 
proprietários rurais como público-alvo; 

(ii) Projeto Proteção das Águas da Microbacia do Córrego Marinheirinho: 
desenvolvido em parceria com o FSA para a recuperação da vegetação 
nativa em áreas de APPs de córregos situadas em pequenas 
propriedades rurais. As ações desenvolvidas no âmbito do Projeto são as 



seguintes: isolamento (cercamento), plantio e manutenção, pelo período 
de 18 meses, em córregos de 35 propriedades rurais, além da 
implantação de um programa de educação ambiental com capacitações, 
palestras e seminários voltados à população do Município. Este Projeto 
contou com a participação de entidades sem fins lucrativos (ONGs) e 
com proprietários rurais, através da Associação de Produtores Rurais; 

(iii) Projeto Mina D´Água – Pagamento por Serviços Ambientais - PSA: 
desenvolvido em parceria com o FECOP, sendo uma modalidade de 
PSA para promover retorno financeiro para os produtores rurais que, 
comprovadamente, tenham adotado práticas para proteção e 
recuperação de nascentes em áreas do principal manancial superficial de 
abastecimento público do Município de Votuporanga (Córrego 
Marinheirinho). As ações iniciais do Projeto incluíram: seleção de área de 
interesse para implementação do Projeto; mapeamento para 
identificação e localização das nascentes por meio de planta 
georreferenciada; avaliação de imagens de satélite; e visitas a campo. 
Após a fase inicial, foram assinados contratos com os proprietários 
selecionados; 

(iv) Projeto PSA Vida ao Marinheirinho: criado por decreto municipal, conta 
com recursos da SAEV Ambiental e remunera proprietários rurais que 
tenham nascentes em bom estado de conservação na área. Este Projeto 
tem como objetivo incentivar os proprietários que aderiram ao Projeto 
Mina D´Água, dobrando o valor a ser pago por cada nascente; 

(v) Projeto de Conservação do Solo da Microbacia do Marinheirinho: 
desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento e com a Patrulha Agrícola para alocação de terraços 
em nível em propriedades abrangidas pela Associação dos Produtores 
Rurais do Córrego do Marinheirinho, como forma de incentivo ao 
fortalecimento da associação. No âmbito deste Projeto, o proprietário 
rural faz solicitação na Patrulha Agrícola, que realiza os serviços sem 
qualquer custo; 

(vi) Projeto de Monitoramento da Microbacia do Córrego do Marinheirinho: 
desenvolvido em parceria com a Universidade Júlio de Mesquita Filho – 
UNESP e com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz – 
ESALQ para avaliação dos impactos de ações desenvolvidas no âmbito 
do Programa, de forma a fornecer subsídios para ações futuras. 
 

 
Desafio(s) 
 
- Ausência de metodologias consolidadas para avaliação dos serviços ambientais a 
serem remunerados; 
 
- Burocracia dos órgãos gestores dos recursos, visando à liberação dos mesmos; 
 
- Ausência de legislação específica. 
 
 
Resultado(s) 
 
- Mais de 7.324 mudas plantadas; 
 
- 21 nascentes e 588,3 ha de APPs de córregos cercadas; 
 
- Dez bacias de contenção implantadas; 



 
- Três quilômetros de estrada vicinal conservados; 
 
- Realização de diversas capacitações, reuniões e encontros de educação 
ambiental; 
 
- 18 proprietários participantes dos projetos de PSA desenvolvidos; 
 
- Criação de dois hotsites (www.projetoolhosdagua.com e 
www.protecaodasaguas.com.br) para divulgação dos trabalhos; 
 
- Manutenção do fluxo de vazão de nascentes, mesmo em períodos críticos de 
estiagem; 
 
- Alto índice de adesão dos proprietários rurais, que se tornaram atores ativos na 
gestão dos recursos hídricos. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Prefeitura de Votuporanga; 
 
Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV 
Ambiental. 
 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente; 
 
Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição do Estado de São Paulo – 
FECOP; 
 
Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal – FSA; 
 
Agência Nacional de Água – ANA; 
 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 
 
Patrulha Agrícola; 
 
Universidade Júlio de Mesquita Filho – UNESP; 
 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz – ESALQ; 
 
Associação dos Produtores Rurais do Córrego do Marinheirinho. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Votuporanga. 
 
 
Fonte(s) 
 
Documentos apresentados no Ciclo 2015 para fins de pontuação e apresentação 
feita por representantes de Votuporanga (Simone Neiva Rodella e Tatiane Gisele 
Alves) no XIX Exposição de Experiências Municipais em Saneamento, realizada 

http://www.projetoolhosdagua.com/
http://www.protecaodasaguas.com.br/


entre 24 e 29 de maio de 2015 em Poços de Caldas/MG. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 

  
                                Evento sobre o Programa Vida ao Marinheirinho  


