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Experiência  

 
Projeto de Pagamento por Serviços Ambientais Mina D´Água. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência instituída formalmente pela Lei Municipal 2.573/2010, ato normativo 
pontuado no item BIO2a da Diretiva Biodiversidade no Ciclo 2015 do PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Estimular a proteção das nascentes de mananciais de abastecimento público, 
conciliando atividades de preservação com geração de renda. 
 
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Departamento de Meio Ambiente de Piracaia; 
 
Estado de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos 
Naturais - CBRN. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2013 – em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
O Projeto Mina D´Água (Projeto de Pagamento por Serviços Ambientais na 
modalidade Proteção de Nascentes) teve suas diretrizes definidas pela Resolução 
SMA 123/2010, sendo voltado para a proteção e recuperação de nascentes em 
mananciais de abastecimento público. 
 
O Projeto prevê a possibilidade de retorno financeiro aos proprietários rurais que, 
comprovadamente, adotarem práticas para proteção e recuperação de nascentes, 
em áreas de mananciais de uso público.  
 
No âmbito deste Projeto o Município de Piracaia celebrou, em 17 de outubro de 



2013, convênio com o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente, para participação no Projeto.  
 
Após, firmou contrato com o Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição 
do Estado de São Paulo – FECOP, visando á viabilização do repasse dos recursos 
financeiros para o pagamento dos provedores dos serviços ambientais. 
 
 
Metodologia  
 
A Lei Municipal 2.573/2010 instituiu, no Município de Piracaia, o Programa Municipal 
de Pagamento por Serviços Ambientais, sendo pontuada no item BIO2a do Ciclo 
2015 do PMVA. 
 
O artigo 6º desta Lei autorizou a Prefeitura Municipal a firmar convênio com o 
Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, para a 
execução de Projetos de Pagamento por Serviços Ambientais. 
 
Pelo convênio firmado entre o Município de Piracaia e o Estado de São Paulo, por 
meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, coube à primeira realizar o 
acompanhamento dos contratos firmados com os proprietários rurais e a realização 
dos pagamentos.  
 
As atividades para a proteção das nascentes que podem ensejar o recebimento da 
retribuição financeira são as seguintes: (i) execução de medidas e ações com 
objetivo de manter a área livre de fatores de degradação, tais como presença de 
animais, fogo, focos de erosão, etc.; (ii) execução de ações que favoreçam a 
regeneração natural da vegetação, tais como eliminação de espécies competidoras, 
implantação de técnicas de nucleação, etc.; (iii) plantio de mudas de espécies 
nativas de ocorrência regional; e (iv) monitoramento e vigilância das áreas de 
proteção e das nascentes de água que alimentem os mananciais de captação. 
 
Os proprietários rurais foram selecionados com base em regras estabelecidas em 
Chamamento Público. Houve um primeiro Chamamento em 2012, que culminou da 
seleção de nove proprietários rurais (18 nascentes). Para o segundo Chamamento, 
realizado em junho de 2015, houveram 22 interessados (total de 51 nascentes). 
Encontra-se em fase de aprovação para contratação dos provedores. 
 
Os requisitos para participação no Projeto são: (i) ser proprietário ou ter a posse 
mansa e pacífica de imóvel situado em áreas estabelecidas nos editais; (ii) não 
apresentar pendências no Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de 
Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN e nem estar inscrito no site de sanções 
administrativas do Estado de São Paulo; e (iii) ter demonstrado a adequação da 
propriedade em relação à legislação ambiental ou comprometer-se com a sua 
adequação, mediante cadastramento no Sistema de Cadastro Ambiental Rural – 
SiCAR/SP. 
 
São priorizados os agricultores familiares, e, em havendo mais interessados do que 
a capacidade para pagamentos por serviços ambientais, é realizado sorteio. 
 
Os provedores selecionados firmam contrato com o Município de Piracaia, ficando 
estabelecidas neste instrumento as nascentes a serem beneficiadas, as ações a 
serem executadas, os valores a serem pagos e demais condições a serem 
atendidas pelo produtor para fazer jus à remuneração. 
 



Os valores dos pagamentos por serviços ambientais são definidos com base na 
fórmula de cálculo estabelecida na Resolução SMA 123/2010. 
 
 
Desafio(s)  
 
- Continuidade do Projeto com a mudança da gestão municipal (prefeito); 
 
- Adesão dos produtores mesmo em fase de mudanças no Código Florestal e seus 
consequentes procedimentos de adequação ambiental; 
 
- Atendimento a todos os requisitos de participação no Projeto (requisitos do Edital 
de Chamamento Público). 
 
 
Resultado(s) 
 
- Nove contratos assinados, abrangendo área de 142,75 hectares, com 18 
nascentes protegidas. O valor total dos contratos é de R$ 8.250,00 (oito mil, 
duzentos e cinquenta reais) para dois anos, sendo pagos, em 2015, o montante de 
R$ 4.125,00 (quatro mil cento e vinte cinco reais); 
 
- Atualmente, no âmbito do segundo Edital de Chamamento Público publicado pela 
Prefeitura, há 22 contratos aguardando aprovação para serem assinados em 2016. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Prefeitura Municipal de Piracaia; 
 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente; 
 
Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição do Estado de São Paulo – 
FECOP.  
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Piracaia, incluindo os provedores de serviços ambientais do Município 
que se enquadrem nas normas previstas na Resolução SMA 123/2010 e nos Editais 
de Chamamento Público lançados pela Prefeitura. 
 
 
Fonte(s) 
 
Documentos apresentados no Ciclo 2015 para fins de pontuação e Edital de 
Chamada Pública 02/2015 – Programa Municipal de Pagamento por Serviços 
Ambientais/Projeto Mina D´Água. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 



 

 
                                  Foto de Piracaia – site Portal Piracaia. 

 

 

 

 


