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Programa de Melhoria da Programa de Melhoria da 
Qualidade e da Quantidade de Qualidade e da Quantidade de 
Água em Mananciais, através do Água em Mananciais, através do 
Incentivo Financeiro aos Incentivo Financeiro aos 
Produtores: Produtores: 

Programa Produtor Programa Produtor 
de Águade Água



É um programa voluntário no qual são 

beneficiados produtores rurais que, por 

meio de práticas e manejos 

conservacionistas, e de melhoria da 

cobertura vegetal, venham a contribuir 

Programa Produtor de Água

Superintendência de Implementação de Programas e Projetos
Gerência de Uso Sustentável da Água e do Solo

para o abatimento efetivo da erosão e 

da sedimentação, e para o aumento da 

infiltração de água, segundo o conceito 

provedor-recebedor



Programa Produtor de ÁguaPrograma Produtor de Água

� Foco: Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA), voltada à 
proteção dos recursos hídricos no 
Brasil. 

� ANA: apóia, orienta e certifica 
projetos que visem à redução da 

Superintendência de Implementação de Programas e Projetos
Gerência de Uso Sustentável da Água e do Solo

projetos que visem à redução da 
erosão e do assoreamento de 
mananciais no meio rural, 
propiciando a melhoria da 
qualidade, a ampliação e a 
regularização da oferta de água em 
bacias hidrográficas de importância 
estratégica para o País.



Programa Produtor de ÁguaPrograma Produtor de Água

� Prevê o apoio técnico e financeiro –
arranjos de PSA e a execução de 
ações, em diversos projetos 
espalhados por vários estados 
brasileiros, como: construção de 
terraços e de bacias de infiltração, 

Superintendência de Implementação de Programas e Projetos
Gerência de Uso Sustentável da Água e do Solo

terraços e de bacias de infiltração, 
readequação de estradas vicinais, 
recuperação e proteção de nascentes, 
reflorestamento das áreas de 
proteção permanente e reserva legal, 
saneamento ambiental, entre outros. 



Objetivos do ProgramaObjetivos do Programa

� Melhoria da qualidade da 
água, através do 
incentivo à adoção de 
práticas que promovam o 
abatimento da 
sedimentação sedimentação 

� Aumento da oferta de 
água (e sua garantia) 

� Conscientização dos 
produtores e 
consumidores de água da 
importância da gestão 
integrada de bacias 
hidrográficas





Marca “Produtor de Água”Marca “Produtor de Água”

Condicionantes e diretrizes 
estabelecidas pela ANA:

•remuneração sempre proporcional 
ao serviço ambiental prestado e com 
prévia inspeção de sua execução;
•sistema de monitoramento dos •sistema de monitoramento dos 
resultados;
•estabelecimento de parcerias; 
•assistência técnica aos produtores 
rurais participantes;
•práticas sustentáveis de produção; 
e
•bacia hidrográfica como unidade de 
planejamento.



Marca “Produtor de Água”Marca “Produtor de Água”

Projetos desenvolvidos -
estados e municípios - têm 
como característica comum a 
proteção dos mananciais de 
abastecimento de cidades e abastecimento de cidades e 
regiões metropolitanas -
arranjos locais para o efetivo 
pagamento pelos serviços 
ambientais só se materializam 
onde a água tem valor 
econômico. 



Práticas Conservacionistas

1 - RECUPERAÇÃO 
DE APPs

2 - MANUTENÇÃO DE 
ÁREAS FLORESTADAS

3 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO



Práticas Conservacionistas

1 – Agricultura sustentável 2 – Plantio Direto

3 – Sistemas agrosilvipastoris



Programa Produtor de ÁguaPrograma Produtor de Água

• Financiamento
• Participação
• Tamanho Médio das Propriedades
• Principais financiadores
• Origem do Mecanismo
• Cobrança  X Pagamento por • Cobrança  X Pagamento por 
Serviços Ambientais

• Definição das áreas
• Estudos Econômicos
• Legislação – municipal, estadual e
federal

• Formas de remuneração
• Assistência Técnica



Programa Produtor de ÁguaPrograma Produtor de Água

Resultados e Discussão

• Participação
• Adicionalidade• Adicionalidade
• Deslocamento
• Continuidade
• Impacto sobre a pobreza



Monitoramento



Monitoramento

Nível atingido pelo 
volume escoado



Monitoramento



biodiversidade (mata
ciliar, zonas ripárias,
reservas de vegetação
natural, etc.)

SAUDE DA SUB BACIA

funcionamento hidrológico 
(vazão, quantidade de água 
e qualidade da água)



Setor Policial - Área 5 – Quadra 3 - Bloco B -
Brasília – DF - 70610-200
Telefone: (61) 2109-5372
http://www.ana.gov.br
devanir@ana.gov.br

Muito Obrigado !

www.ana.gov.br/produagua


