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Política Estadual de Mudanças Climáticas

(Lei 13.798, de 9 de novembro de 2009)

SEÇÃO XVI - Dos Instrumentos Econômicos

Artigo 23 - O Poder Executivo instituirá, mediante d ecreto, o 

Programa de Remanescentes Florestais , sob coordenação da 

Secretaria do Meio Ambiente, com o objetivo de fome ntar a Secretaria do Meio Ambiente, com o objetivo de fome ntar a 

delimitação, demarcação e recuperação de matas cili ares e outros 

tipos de fragmentos florestais, podendo prever, par a consecução 

de suas finalidades, o pagamento por serviços ambie ntais aos 

proprietários rurais conservacionistas, bem como in centivos 

econômicos a políticas voluntárias de redução de de smatamento e 

proteção ambiental.
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Pagamento por Serviços Ambientais
um dos instrumentos do PRF

Decreto 55.947/2010 - definições SE, SA e PSA, diretrizes, 
condições e requisitos gerais para projetos de PSA

Resoluções SMA definirão os projetos de PSAResoluções SMA definirão os projetos de PSA
• Projetos adaptados às características ambientais e sócio-econômicas 
das diferentes regiões
• Permite abordagem regional e/temática (água, CO2, APA, RPPN, 
biodiversidade, etc.)

Lei 14.350/2011: altera a lei que criou o FECOP para 
possibilitar pagamentos não reembolsáveis a proprietários 
rurais



Pagamento por Serviços Ambientais

IMPORTANTE 

O PSA é um dos instrumentos do Programa O PSA é um dos instrumentos do Programa 
de Remanescentes Florestais,

não substitui os demais



Estudos: Projeto de Recuperação de Matas 
Ciliares – apoio do GEF, BIRD e FAO: carbono, 
água, biodiversidade, arranjos, metodologias, 
etc.

PSA em SP- Antecedentes

etc.

Projeto Piloto Produtor de Água na Bacia PCJ: 
primeiro projeto de PSA com recursos da 
cobrança pelo uso da água

Elaboração de anteprojeto de lei Política Estadual 
de PSA – CTPA/CRH e CONSEMA





Parceiros do Produtor de Água no PCJ
Projeto Piloto Produtor de Água – Bacia PCJ

organizações parceiras

Cedido pela TNC





Resoluções SMA definem

� Tipos e características dos serviços ambientais

� Áreas prioritárias para a execução

� Critérios de elegibilidade e priorização dos 

PSA - Projetos

� Critérios de elegibilidade e priorização dos 
participantes

� Critérios para a aferição dos serviços

� Critérios para o cálculo dos valores

� Prazos mínimos e máximos para contratos



PSA - Ações contempladas

Conservação de remanescentes florestais

Recuperação de matas ciliares e nascentes

Plantio de mudas de espécies nativas e/ou execução 
de práticas que favoreçam a regeneração naturalde práticas que favoreçam a regeneração natural
para a formação de corredores de biodiversidade

Reflorestamentos com espécies nativas ou com 
espécies nativas consorciadas com espécies 
exóticas para exploração sustentável de produtos 
madeireiros e não madeireiros



Implantação de sistemas agroflorestais e silvo-
pastoris (mínimo 50 indivíduos arbóreos / ha – sp 
nativas)

PSA - Ações contempladas

Implantação de florestas comerciais em áreas 
contíguas aos remanescentes de vegetação nativa 
para a minimização de efeito de borda

Manejo de remanescentes florestais para controle 
de espécies competidoras, especialmente espécies 
exóticas invasoras
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PSA  - Áreas Prioritárias 

Incremento da conectividade entre remanescentes 
de vegetação nativa (Biota/Fapesp)

Mananciais de abastecimento público

Prioridade para conservação ou recuperação Prioridade para conservação ou recuperação 
indicada em Plano de Bacia Hidrográfica, Plano 
Diretor de Bacia ou Plano Diretor Municipal

Áreas com maior potencial para o seqüestro de 
carbono



Seleção dos provedores: 
� critérios de elegibilidade e priorização 

previamente definidos nos projetos
� publicidade e isonomia

PSA  - Participação como provedor 

Requisitos:
� ocupação regular do imóvel (proprietário ou 

comprovação de posse mansa e pacífica)
� inexistência de pendências no CADIN
� adequação à legislação ambiental ou assinatura 

de termo de compromisso (com ações e prazos) -
Apoio dos CTR/CBRN



PSA - Pagamentos

Operações financeiras: FECOP

Valores proporcionais aos serviços prestados, 
considerando custo de oportunidade e extensão 
da área

Limites: 
• 100 UFESP (R$ 1.750)/ha.ano
• 5.000 UFESP (R$87.250)/participante.ano
(valor da UFESP em 2011 = R$17,45)

Implantação diretamente ou por convênio



�Orçamento do Estado (Fecop)
�Transferências da União
�Doações (com ou sem destinação específica)
�Cooperação internacional
�Conversão de multas por infrações ambientais

PSA  - Recursos para projetos

�Conversão de multas por infrações ambientais
�Remuneração por sequestro de carbono no âmbito 

do Programa de Remanescentes Florestais
�Recursos do Fehidro e da cobrança pelo uso da 

água destinados pelos Comitês de Bacia
�Outros 



112,001

132,46 135,32

90

120

150

Estimativa de arrecadação com a cobrança 
(em milhões de R$)

Projeção do montante de recursos a ser captado pela  cobrança pelo 
uso de água de domínio do Estado (em milhões de rea is/ano)

45

0

30

60

2011 2012 2013 2014



ÍNDICE DE BIOMASSA POTENCIAL



PSA  - Implementação por convênios 
com prefeituras

�Incorporação das especificidades locais 
mantendo as regras gerais para todo o Estado

�Ampliação da capacidade operacional�Ampliação da capacidade operacional

�Redução dos custos de planejamento e 
monitoramento









Projeto Mina D’água
primeiro projeto de PSA com base na PEMC

Resolução SMA 123/2010

Objetivos: proteção de nascentes em mananciais 
de abastecimento público

Implantação: parceria com prefeituras 

Fase piloto (2010): 21 municípios (1 por UGRHI) –
aferir metodologias e estratégias de 
implementação



Eliminação de fatores de degradação, tais como 
presença de animais, fogo, focos de erosão, 
entre outros.

Execução de ações que favoreçam a regeneração 
natural da vegetação, tais como eliminação de 

Projeto Mina D’água
Ações contempladas

natural da vegetação, tais como eliminação de 
espécies competidoras, implantação de técnicas 
de nucleação, entre outras.

Plantio de mudas de espécies nativas de ocorrência 
regional.

Monitoramento e vigilância.









�Abrangência: áreas prioritárias definidas pelas 
prefeituras parceiras (mananciais)

� 150 nascentes por município

�Contratos de PSA entre produtores e a Prefeitura 

Projeto Mina D’água 

�Contratos de PSA entre produtores e a Prefeitura 

�Prazo dos contratos: 5 anos

�Recursos: FECOP (orçamento de 2010 – R$ 3,5 
milhões para 5 anos)



Projeto Mina D’água  
Critérios de seleção dos municípios para a fase pil oto 

Abastecimento por manancial superficial

Áreas prioritárias indicadas em Planos de Bacia

Sinergia com projetos regionais e/ou municipaisSinergia com projetos regionais e/ou municipais

Participação no Município Verde Azul e Pacto das 
Águas

Equipe técnica municipal qualificada e motivada

Interesse



� Existência de lei municipal que autorize o Poder
Público a realizar pagamentos a título de PSA;

� Existência de Conselho Municipal de Meio

Projeto Mina D’água  
Requisitos para a assinatura dos convênios 

� Existência de Conselho Municipal de Meio
Ambiente com participação da sociedade;

� Existência de profissionais para a realização das
atividades de assistência técnica e monitoramento
das ações decorrentes do projeto.
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Quantidade de Nascentes Totais / Municípios - (un)
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�Elaboração do Plano de Trabalho
�Assinatura do convênio 
�Assinatura contrato FECOP 
� Implementação

Projeto Mina D’Água 
implementação

� Implementação
�Monitoramento 

�cumprimento do contrato 
� resultados 
� impactos

�Avaliação (avaliação de impactos com o apoio do 
Banco Mundial)



Valor do pagamento = V Ref x ( F Prot + F Imp) x 0,2

V Ref = Valor de Referência (relação com custo de 
oportunidade);

Projeto Mina D’água
Forma de cálculo dos valores

F Prot = Fator de Proteção da Nascente (considera as 
condições da vegetação, varia de 1 a 4, representa 
40% do peso);

F Imp = Fator de Importância da Nascente (considera 
a vazão, a localização e a importância para o 
abastecimento, varia de 1,5 a 6, representa 60% do 
peso).



Apoio técnico para as Prefeituras  
Capacitação das equipes das prefeituras
Planejamento (cooperação Prefeituras)
Monitoramento (cooperação Prefeituras)

Projeto Mina D’Água 
responsabilidades da SMA

Monitoramento (cooperação Prefeituras)
Avaliação 
Apoio técnico para a adequação ambiental 

dos imóveis
Recursos do FECOP para os pagamentos



Planejamento (cooperação Estado): seleção de áreas 
prioritárias, definição de critérios

Seleção dos produtores

Definição das ações a serem contratadas

Projeto Mina D’Água 
responsabilidades da Prefeitura

Contratação dos serviços ambientais

Assistência técnica e acompanhamento em campo

Aferição dos serviços prestados

Pagamento (recursos do FECOP e de outras fontes)

Monitoramento e avaliação (cooperação Estado)



�Elaboração do Plano de Trabalho
�Assinatura do convênio 
�Assinatura contrato FECOP 
� Implementação

Projeto Mina D’Água 
implementação

� Implementação
�Monitoramento 

�cumprimento do contrato 
� resultados 
� impactos

�Avaliação de impactos com o apoio do Banco 
Mundial



PSA - Perspectivas

PDRS / Microbacias II – parceria com a CATI

Expansão das parcerias com prefeituras

Testar parcerias com OSCIPS

Testar implementação diretaTestar implementação direta

Projetos com escopo mais específico: RPPN, manejo 
de remanescentes, zonas de amortecimento de 
UC, fixação de carbono, etc.

Integração com leis e programas municipais de PSA



SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Coordenadoria de Biodiversidade e 
Recursos Naturais

Helena Carrascosa von Glehn
cbrn@ambiente.sp.gov.br

Tel: 11 3133 3319



Quem está pagando pelo 
Serviço Ambiental?

Usuário/ Poluidor 
PAGADOR

Proprietário/ Produtor 
RECEBEDORPAGADOR RECEBEDOR

ÁGUA
Cedido pela TNC



Microbacia 
do Moinho

Porque no Moinho e no Cancan?Projeto Piloto Produtor de Água – Bacia PCJ
Áreas abrangidas

Microbacia 
do Cancan

Joanópolis

Nazaré 
Paulista

Cedido pela TNC



Microbacias prioritárias no PCJ

Sub-bacia Cantareira



P.A.E. = 100 (1−−−− Z1 / Zo)P.A.E. = 100 (1−−−− Z1 / Zo)

Valores de Referência para o Abatimento de Erosão

Indicador Faixa

P.A.E. (%) 25-50 51 -75 >75

PSA relacionado à abatimento de erosão: 
proposta original (Produtor de Água – metodologia AN A)

P.A.E. (%) 25-50 51 -75 >75

V.R.E  
R$/ha/ano 

Projetos novos
25,00 50,00 75,00

V.R.E  
R$/ha/ano Proj. 

existentes
8,50 16,50 25,00

Práticas mais recomendadas neste caso:

- Barraginhas (bacias de contenção), faixas de contenção, subsolagem e 
pastejo rotacionado

Cedido pela TNC



Valores propostos como incentivos para 
a restauração das APPs ciliares

Valores propostos como incentivos para restauração de 
matas ciliares (para compensar parcialmente os cust os de 

oportunidade)

Status de manejo das áreas plantadas

Categoría Florestas 
medianamente 

cuidadas

Florestas muito bem 
cuidadasmedianamente 

cuidadas cuidadas

Valor  R$/ha/ano 
(3 anos) 

Florestas novas
83,50 125,00

É importante lembrar que:

-As áreas ripárias (se abertas) não podem ser utilizadas por medida legal, mas o 
produtor não tem a obrigação de restaurá-las

-Os custos de oportunidade nesta microbacia não são altos, porque a principal 
atividade é a pecuária leiteira de baixa rentabilidade

Cedido pela TNC


