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Resumo  

As políticas de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) vêm consolidando-se 
como estratégia de gestão dos recursos naturais em áreas urbanas. Em São Paulo, 
o Programa Córrego limpo (PCL) promovido pela SABESP desde 2007 visa reverter 
à degradação dos cursos de água, contribuindo para a melhoria ambiental dos 
recursos naturais urbanos. O PCL compreende a execução de obras de 
infraestrutura para despoluir os córregos, ações de monitoramento e o 
desenvolvimento de programas de educação ambiental para a população. Em 
função do papel estratégico para os recursos hídricos urbanos e dos resultados 
atingidos pelo PCL escolheu-se esse programa como objeto da pesquisa. O objetivo 
geral do presente trabalho é explorar a viabilidade de proposição de esquema de 
pagamento por serviços ambientais de recursos hídricos em áreas urbanas a partir 
do PCL. A estratégia metodológica desse trabalho consiste em uma pesquisa 
Exploratória - Descritiva elaborada a partir da reflexão e análise de documentos 
existentes. Os resultados da pesquisa permitiram, à luz do cotejamento entre dados 
obtidos a partir da revisão bibliográfica e dados documentais, caracterizar as ações 
do PCL enquanto fornecedoras de serviços ambientais; identificar os serviços 
ambientais que são oferecidos pelo PCL e identificar os atores que compõem um 
arranjo de PSA a partir do desenho atual do PCL. Alguns serviços ambientais 
ofertados pelo PCL referem-se a: purificação de água, regulação de doenças de 
veiculação hídrica, regulação de danos naturais e outros. O PCL detém o potencial 
para a criação de um esquema de PSA uma vez que, o programa oferece uma gama 
diversificada de serviços ambientais. Um esquema de PSA elaborado dentro da 
estrutura do PCL vai ao encontro do que propõe o Plano Diretor Estratégico de São 
Paulo que regulamenta o PSA como uma política para viabilizar conservação das 
florestas e das águas. Uma das principais contribuições dessa pesquisa a pratica 
refere-se à proposição de esquemas de PSA em áreas urbanas como estratégia de 
preservação e manutenção de recursos naturais urbanos. Recomenda-se que 
pesquisas futuras direcionem-se ao estabelecimento de esquemas de PSA em áreas 
urbanas como um modelo de gestão ambiental em cidades. 
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gestão ambiental, gestão colaborativa. 

 



 
 

Abstract  

 

 

Payment for Enviromental Services -PES policies have been consolidating as a 
strategy for the management of natural resources in urban areas. In São Paulo, the 
Programa Córrego Limpo - PCL promoted by SABESP since 2007 aims to revert the 
degradation of water courses, contributing to an environmental improvement of urban 
natural resources. The PCL comprises the execution of infrastructure works to clean 
up the streams, monitoring actions and development of environmental education 
programs for the population. According to the strategic role for urban water resources 
and the results found by PCL, this program was chosen as object of research. The 
general objective of the present work is to explore the feasibility of proposal of 
payment scheme for environmental services of water resources in urban areas from 
the PCL. The methodological strategy of this work consists of an Exploratory - 
Descriptive research elaborated from the reflection and analysis of existing 
documents. The results of the research allowed, in the light of the comparison 
between data obtained from the bibliographical review and documentary data, to 
characterize the actions of the PCL as suppliers of environmental services; identify 
the environmental services that are offered by the PCL and identify the actors that 
make up a PSA arrangement from the current PCL design. Some environmental 
services offered by the PCL refer to: water purification, regulation of water borne 
diseases, regulation of natural damages and others. The PCL holds the potential for 
creating a PES scheme as the program offers a diverse range of environmental 
services. A PES scheme elaborated within the PCL structure is in line with what is 
proposed by the São Paulo PDE that regulates the PES as a policy to enable the 
conservation of forests and water. One of the main contributions of this research to 
practice refers to the proposal of PES schemes in urban areas as a strategy for city 
management. It is recommended that future research should focus on the 
establishment of PES schemes in urban areas as a model of environmental 
management in cities. 
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1. Introdução  

 

O uso sustentável dos recursos naturais vem sendo amplamente recomendado, 

entretanto, ainda parece limitada a capacidade humana de evitar em um futuro 

próximo graves problemas frente à contínua degradação dos recursos naturais, 

especialmente dos recursos hídricos. Em seu estudo Rockstrom et al. (2009)  

identificam o uso da água potável como um entre os dez principais problemas 

globais ambientais a serem monitorados de modo a garantir o acesso seguro a esse 

bem para a humanidade. Nessa perspectiva, todo e qualquer esforço com objetivo 

de preservar, conservar e recuperar, os recursos hídricos deve ser analisado para 

assegurar a continuidade do desenvolvimento econômico sustentável.   

 Nas últimas décadas houve um significativo reconhecimento da escassez 

gradativa da água em escala global (Silva, Guerra & Fernandes, 2012), seja em 

função de limitações qualitativas decorrentes da poluição e contaminação, ou de 

suas limitações quantitativas ocasionadas pelas adversidades climáticas, por 

demandas elevadas e pelo uso insustentável. É previsto que até 2050 o mundo 

enfrentará uma crise de água devido ao aumento da população (Malley, Taeb, 

Matsumoto, & Takeya, 2009). Essa situação alertou para a necessidade emergente 

da gestão dos recursos hídricos para a segurança da água especialmente nas áreas 

mais afetadas por períodos de seca e em áreas densamente povoadas (Dolnicar & 

Schäfer, 2009), (Castro & Ferreirinha, 2012).       

 Muitos são os estudos (Ducrot, van Paassen, Barban, Daré, & Gramaglia, 

2014) (Gomes, Pena, & Heller, 2012), (Cha, Lee, & Park, 2012),  (Engle, Owen, & 

Lemos, 2011), (Angelakis & Durham, 2008) (Barros & Amin G., 2008), (Gleick, 2000) 

que fornecem valiosas contribuições para auxiliar as instituições e os tomadores de 

decisão quanto ao gerenciamento de recursos hídricos, enfatizando a grave 

problemática de escassez hídrica principalmente nos grandes centros urbanos cuja 

demanda para ser atendida faz-se necessário buscar água em locais cada vez mais 

distantes. Esse problema, entretanto, não tem como causa apenas o crescimento 

populacional exponencial e desordenado e, consequentemente o aumento da 

demanda, mas também o uso intensivo, as perdas em diferentes partes do sistema, 

bem como a utilização do recurso para fins não nobres (Hurlimann & Dolnicar, 2011) 

como a diluição e transporte de despejos.       
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 Ao considerar essa problemática é necessário analisar o problema dos 

recursos hídricos para além da escala urbana, sendo indispensável uma parceria 

entre os setores públicos e privados para a adoção de alternativas que privilegiem a 

preservação da água e o comprometimento com o desenvolvimento sustentável 

(Ducrot, et al., 2014), promovendo uma gestão descentralizada e participativa 

(Augusto, Dantas Gurgel, Câmara Neto, Melo, & Costa, 2012).  

 Ainda que o Brasil apresente uma situação privilegiada quanto à 

disponibilidade de recursos hídricos, por razões climáticas, de infraestrutura e de 

gestão, a distribuição dessa pelo território nacional não ocorre de maneira equitativa 

(Augusto., et al 2012). O tamanho da cidade influencia diretamente à demanda, 

quanto maior o centro urbano, maior será a sua demanda doméstica, industrial e 

comercial por água. Entretanto fatores como questões sociais, econômicas e 

técnicas interferem nesses consumos específicos, geralmente o consumo de água 

tende a aumentar com o melhoramento do nível de vida e o desenvolvimento 

econômico do núcleo urbano (Castro & Ferreirinha, 2012).    

 A Região Metropolitana de São Paulo - RMSP apresenta uma densidade 

demográfica de 2.572,45 hab/km² sendo a quarta região metropolitana mais 

populosa do mundo ( Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados [SEADE], 

2016). Os serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos na RMSP são 

executados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - 

SABESP, que se trata de uma empresa de economia mista, que desde 2002 tem as 

suas ações negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo e Nova Iorque e cujo 

acionista majoritário é o Governo do Estado de São Paulo (SABESP, 2016).  A 

combinação entre alta densidade e a acentuada industrialização, transformou esse 

espaço em uma área com elevada demanda por água. Em fevereiro de 2012, a 

produção média diária de água da RMSP atingiu a marca de 70,8 m³/s. (SABESP, 

2013).            

 A diminuição no regime de chuvas que se iniciou em 2012 e se agravou no 

final de 2013 até setembro de 2014 restringiu o volume de água nos reservatórios 

principalmente no Sistema Cantareira segundo a SABESP foi a mais grave seca que 

ocorreu na região Sudeste nas últimas oito décadas, fenômeno cuja probabilidade 

de ocorrência é de 0,6% (SABESP, 2014). Em função do período de estiagem e do 

baixo volume de água disponível nesse Sistema desde março de 2014, o 

Departamento de Águas e Energia Elétrica e a Agência Nacional de Águas - DAEE e 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMh_vus5zOAhVOlpAKHfyXAyQQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.daee.sp.gov.br%2F&usg=AFQjCNF_YQsL96k6BYHrhRNbQp9XvV5s3A&sig2=Lp7dv_8RVX0w3zYcLfNcMw&bvm=bv.128617741,d.Y2I
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a Agència Nacional das Águas - ANA reduziram gradativamente o volume de água 

que a SABESP pode captar. Em março de 2014 a permissão era de 33m³/s já em 

fevereiro de 2015 esse volume baixou para 13,5m³/s (SABESP, 2014).  É importante 

salientar o desequilíbrio entre demanda e disponibilidade já que a RMSP consome 

mais água do que produz (Fracalanza & Freire, 2015).    

 Essa crise hídrica, além de comprometer o abastecimento colocou os 

gestores diante do desafio de superar períodos de seca de forma a assegurar a 

água em quantidade e qualidade adequadas aos diversos usos e usuários. Esse 

contexto permite a discussão de ações alternativas viáveis que poderão gerar 

resultados positivos para a gestão adequada dos recursos hídricos e para um efetivo 

enfrentamento de períodos de crise hídrica. Dentre possíveis medidas de proteção e 

valorização de recursos hídricos destaca-se o Sistema de Pagamentos por Serviços 

Ambientais – PSA (Richards et al. 2015). O PSA é um instrumento sugerido pela 

Organização das Nações Unida - ONU e sua adoção já apresentou êxito em 

diversos países, com destaque para os Estados Unidos e a Costa Rica, e em alguns 

municípios brasileiros como Extrema – MG e Apucarana - PR (Favaro & Rossin, 

2014).            

 O PSA implica em um acordo entre fornecedores e usuários de serviços 

oriundos dos ecossistemas (Ortega, Ojea, & Roux, 2013). A ideia central do PSA é a 

de que boas práticas ambientais sejam reconhecidas e consequentemente 

recompensadas (Grima, Singh, Smetschka, & Ringhofer, 2016), contribuindo para a 

manutenção dos recursos naturais. A preservação e a recuperação das nascentes 

de água entre outras técnicas de manejo que contribua para a produção e a melhora 

da qualidade desse recurso podem ser enquadradas em esquemas de PSA. Um dos 

casos brasileiros mais bem sucedidos nesse contexto e que tem potencial para 

inspirar a criação de programas de PSA em outros municípios é o Programa 

Produtor de Águas de Extrema (Richards et al. 2015).   

 Atualmente a política de PSA vem ganhando espaço no mercado, como 

estratégia de valoração dos bens ambientais. O que pode ser explicado pelo fato de 

que este contribui para a preservação dos serviços ecossistêmicos e da 

biodiversidade e para a geração de renda dos beneficiários (Simões & Andrade, 

2013). A combinação de serviços e produtos dos vários tipos obtidos a partir dos 

ecossistemas naturais é denominada Serviços Ecossistêmicos - SE (Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005). A partir do cenário apresentado procurou-se 
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elaborar uma perspectiva da abrangência e relevância da pesquisa, apresentando o 

tema a partir da discussão e contribuição de vários autores que abordam questões 

relativas à: demanda e disponibilidade hídrica, Serviços Ambientais e 

Ecossistêmicos, Pagamento por Serviços Ambientais e conservação dos recursos 

hídricos.              

 Na elaboração dessa pesquisa buscou-se ampliar o conhecimento e ampliar a 

discussão à cerca do PSA e à viabilidade da utilização desse como ferramenta para 

fortalecer o uso sustentável de recursos hídricos em áreas urbanas e contribuir para 

enfrentar situações de crise hídrica como a ocorrida recentemente na  RMSP. Nesse 

contexto a gestão da demanda é o elemento chave para assegurar o uso racional da 

água, analisando de forma integrada a disponibilidade quantitativa e qualitativa. As 

instalações para o abastecimento de água devem ser capazes de oferecer água com 

qualidade e regularidade à população.       

  O abastecimento de água está inserido em uma conceituação mais ampla 

que é a de saneamento que segundo Heller & de Pádua (2006) consiste no ciclo 

completo da água caracterizado pela: distribuição, qualidade e frequência; no 

tratamento sanitário dos esgotos; e na coleta e disposição dos resíduos sólidos. As 

atividades do saneamento configuram-se em serviços essenciais à manutenção da 

saúde e da qualidade de vida das pessoas e das comunidades e à proteção desse 

recurso natural para as gerações futuras.      

 A água é um recurso que possui valor econômico e estratégico para a 

sobrevivência dos ecossistemas naturais, para a qualidade de vida e essencialmente 

para o desenvolvimento socioeconômico (Engle.,et al  2011), (Falkenmark, 2013), 

(UN , 1992), (Jenkins & Warren, 2015). Esse valor atribuído à água reflete 

diretamente no processo de gestão dos recursos hídricos, que tem buscado 

alternativas aos períodos de crise que vem ocorrendo em diversas regiões do globo 

(Howden, Schroeter, Crimp, & Hanigan, 2014). Como é o caso da Austrália que tem 

investido no uso de água reciclada (Dolnicar & Schäfer, 2009) e dos países da União 

Europeia que modificaram as suas estratégias de gestão dos recursos hídricos para 

assegurar o uso sustentável desse recurso (Veiga & Magrini, 2013).   Esse quadro 

evidencia a necessidade da busca por políticas e ações que equilibrem a relação 

demanda e disponibilidade hídrica em períodos de escassez (Kirchhoff, Lemos, & 

Engle, 2013) (Martin-Carrasco, Garrote, Iglesias, & Mediero, 2013) (Quiroga, 2011). 
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 Nesse contexto o PSA apresenta uma grande relevância, pois, é possível a 

utilização de projetos de recuperação de nascentes, despoluição de rios, proteção 

de matas ciliares como estratégias permanentes para garantir a segurança hídrica e 

a qualidade da água. O Plano Diretor Estratégico - PDE do município São Paulo (Lei 

16.050/2014), prevê na subseção VII, artigo 158, parágrafo II o pagamento pela 

prestação de serviços ambientais em ações para recuperação de nascentes, matas 

ciliares e demais áreas de preservação permanente.  Esta lei representa um avanço, 

pois, traz o conceito de serviços ambientais ou ecossistêmicos como instrumentos 

de gestão da cidade  (Sepe & Pereira, 2015).     

 Como objeto de pesquisa selecionou-se o Programa Córrego Limpo – PCL da 

SABESP que visa reverter à degradação dos córregos da cidade de São Paulo com 

a ampliação e instalação de redes coletoras de esgoto. O PCL foi lançado em 2007, 

resultado da parceria entre Governo do Estado, a Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo – SABESP e a Prefeitura do Município de São 

Paulo. Este Programa é uma importante ação coordenada pelo poder público para a 

manutenção dos rios urbanos saudáveis e principalmente para o avanço da 

despoluição dos rios Tietê, Tamanduateí e Pinheiros.  Segundo Vital, Nogueira, 

Mingione, Neilson, & Pion (2012) o PCL se baseia no pressuposto de que a poluição 

que ocorre nos menores córregos (e em suas respectivas bacias) se propaga para 

os cursos d’água a jusante, principalmente para os grandes rios da RMSP (Tietê, 

Pinheiros e Tamanduateí). Portanto iniciativas de controle de poluição nos córregos 

afluentes resultariam, na melhora da qualidade de água de todo o sistema hídrico 

metropolitano.          

 Justifica-se a escolha desse objeto de pesquisa pelo fato de que o PCL é um 

programa em andamento desde em 2007 com resultados alcançados, que pode 

demonstrar que há possibilidades de ampliação e oportunidades para o surgimento 

de outros programas como um de PSA. Quanto ao desenvolvimento e as ações o 

PCL apresenta as partes envolvidas bem definidas, quem provêm os serviços, quem 

são os beneficiários e quem poderia pagar. Além de contribuir para a melhora na 

qualidade das águas em áreas urbanas entre outros benefícios ao meio ambiente e 

à população. As ações do programa englobam o monitoramento da qualidade da 

água e implementação de programas, principalmente de educação ambiental, que 

visa o envolvimento da comunidade com intuito de disseminar as ações preventivas 

e de conscientizar para manutenção das ações já efetuadas (Ramires Junior., et al  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKpY7osJTQAhWCj5AKHYrACP8QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prefeitura.sp.gov.br%2Fcidade%2Fsecretarias%2Fdesenvolvimento_urbano%2Flegislacao%2Fplano_diretor%2Findex.php%3Fp%3D1386&usg=AFQjCNHn8AOlbuRz_gNTZVKNK-GENGl2zQ&sig2=X87rnCJIFfplxWYHuEKzeg&bvm=bv.137904068,d.Y2I
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2015).            

 A proposição de um esquema de PSA a partir de um programa já 

estabelecido, em um espaço urbano como o PCL, torna-se relevante ao considerar 

que não existem muitos exemplos de esquemas de PSA em áreas urbanas. Os 

serviços ambientais urbanos surgiriam próximo ao contexto dos serviços de 

saneamento ambiental, relacionados à gestão de resíduos sólidos urbanos 

(Massoud, 2003), serviços de saneamento básico (Oosterveer, 2009) e drenagem 

(Rive, Dube, 1999).         

 Nesse sentido, Carleial (2010) afirma que os serviços ambientais urbanos 

apresentam características para serem associados aos serviços públicos bem como 

a outras atividades urbanas, entre as quais ele destaca: 

 Disposição adequada de resíduos sólidos: melhoria da qualidade 

da água, diminuição da emissão de gases de efeito estufa, redução do 

risco de doenças infectocontagiosas.  

  Reciclagem de resíduos urbanos: redução no consumo de água 

e energia, diminuição do uso de matéria-prima renovável e não renovável 

redução da poluição hídrica, menor impacto ao patrimônio natural.  

  Tratamento de esgoto: melhoria da qualidade da água.  

 . Manutenção de áreas verdes: aumento da permeabilidade do 

solo, diminuição do risco de enchentes e deslizamentos.  

  Transporte coletivo: redução das emissões de gases de efeito 

estufa. 

 De modo a nortear o desenvolvimento desse trabalho tem-se como questão 

de pesquisa: Como estabelecer um esquema de pagamento por serviços ambientais 

de recursos hídricos em áreas urbanas a partir de um programa de melhoria da 

qualidade de água urbana? 

1.1 Objetivos  

Essa pesquisa tem como objetivo geral explorar a viabilidade de proposição 

de esquema de pagamento por serviços ambientais de recursos hídricos em áreas 
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urbanas a partir do programa Córrego Limpo da Prefeitura de São Paulo. Para tanto, 

foram estabelecidos como objetivos específicos: 

 Caracterizar as atividades de recuperação da qualidade de 

cursos de água propostas pelo Programa Córrego Limpo; 

 Identificar potenciais serviços ambientais associados ao 

Programa Córrego Limpo;   

 Discutir as etapas de um esquema de pagamento por serviços 

ambientais de recursos hídricos em área urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



17 
 

2. Referencial teórico  

2.1 Disponibilidade hídrica 

A água é o elemento inorgânico mais abundante na matéria viva: na espécie 

humana representa mais de 60% do seu peso total e em alguns animais aquáticos 

este percentual chega a 98% (Heller & de Pádua, 2006).  Apesar de ser um recurso 

natural de extrema importância à sobrevivência humana, à qualidade de vida e ao 

desenvolvimento socioeconômico das sociedades a água ainda é utilizada para fins 

não nobres como meio de transporte de dejetos e rejeitos.  E o abastecimento ainda 

é feito de forma insustentável em diversas partes do globo.    

 Segundo Pearce  & Warford (1993): a água como recurso natural, possui três 

funções ambientais básicas:  

I) Fornecer insumo ao sistema produtivo (geração de energia, 

meio para navegação e pesca). 

II) Assimilar resíduos gerados por diferentes atividades de origem 

antrópica (transportes de efluentes domésticos e industriais).  

III)  Provê utilidades estéticas e de lazer (manutenção de paisagens, 

parques aquáticos).   

Além disso, a água é um importante insumo à vida em diferentes 

ecossistemas através do ciclo hidrológico e da circulação atmosférica global. E 

elemento essencial à regulação climática do planeta (Heller & de Pádua, 2006). Para 

(Barros, Zambon, Barbosa, & Yeh, 2008) se a água fosse utilizada de maneira 

sustentável e seu ciclo natural preservado a disponibilidade não seria comprometida. 

Contudo para isso é necessário administrar os fatores que pressionam os sistemas 

hídricos desequilibrando a oferta e a demanda por água.    

 A água é um recurso essencial ao equilíbrio dos ecossistemas, a nossa 

qualidade de vida ao desenvolvimento socioeconômico e a erradicação da pobreza 

(Hurlimann & Dolnicar, 2011). Entretanto, tamanha importância não garante que a 

gestão desse recurso seja feita de forma sustentável em muitas regiões do globo, 

inclusive no Brasil (Barros., et al 2008). Para a Organização Mundial de Saúde – 

OMS, uma região tem água suficiente para consumo quando a sua disponibilidade 

está entre 1.500 e 20.000m³/hab/ano (Falkenmark, 2013).   Ainda que, abundante no 
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planeta somente a água doce, pode ser consumida, ou seja, apenas 2,53%, pois 

esse recurso é irregularmente distribuído gerando escassez em algumas partes do 

globo (Barros., et al  2008). Desta pequena fração a maior parte encontra-se em 

reservatórios subterrâneos como se pode observar a seguir na tabela 1. Esses 

valores evidenciam a importância de preservar os recursos hídricos no planeta, e de 

evitar a degradação da pequena fração de mais fácil acesso para a segurança 

hídrica tanto em quantidade quanto em qualidade.     

Tabela 1: Distribuição de água na terra  

 Área de 
distribuição 

(10³ km³) 

Volume 
(10³ 
km³) 

Percentual do 
total de água 

(%) 

Percentual 
de 

água doce 
(%) 

Total de Água 510.000 1.386 milhões 100 ---- 

Água Doce 149.000 35.000 2,53 100 

Oceanos 361.300 1.340 milhões 96,5 ---- 

Água Salina 
subterrânea 

---- 13.000 1 ---- 

Água Doce Subterrânea ---- 10.500 0, 76 30 

Glaciares Antárticos 13.980 21.600 1,56 61,7 

Glaciares da 
Groenlândia 

1.800 2.340 0,17 6,7 

Ilhas do Polo Ártico 226 84 0,006 0,24 

Glaciares em 
Montanhas 

224 40,6 0,003 0,12 

Gelo no 
Solo/permafrost 

21.000 300 0,022 0,86 

Lagos Salinos 822 85,4 0,006 ---- 

Lagos de Água Doce 1.240 91 0,007 0,26 

Pântanos 2.680 11,5 0,0008 0,03 

Rios (média de fluxo) ---- 2,12 0,0002 0,006 

Dentro de Matéria 
Orgânica 

---- 1,12 0,0001 0,0003 

Nota.  Adaptado de Peak water limits to freshwater withdrawal and use. Proceedings of the National 

Academy of Sciences.  Gleik & Palaniappan (2010) 

 

 A Declaração de Haia ressalta que o acesso à água é vital para um país ser 

capaz de se desenvolver socioeconomicamente (Haia, 2000). Diante da importância 

da água para o desenvolvimento social e econômico dos países, o quociente de 

descarga médio de longo período dos rios de um país, região ou bacia hidrográfica, 

em relação à respectiva população, tem sido considerado como valor mais 

consistente para definir a disponibilidade hídrica. Tomando esse critério por base, a 
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ONU classificou as regiões do mundo em relação aos seus recursos hídricos da 

seguinte maneira (Rebouças, 2006): 

 

 Muito pobre quando a disponibilidade é menor que 500 m³/ano 

por habitante;  

 Pobre, quando a disponibilidade varia entre 500 e 1.000 m³/ano 

por habitante;  

 Regular, quando a disponibilidade varia entre 1.000 e 2.000 

m³/ano por habitante;  

 Suficiente, quando a disponibilidade varia entre 2.000 e 10.000 

m³/ano por habitante;  

 Rico, quando a disponibilidade varia entre 10.000 e 100.000 

m³/ano por habitante, e  

 Muito rico, quando é maior que 100.000 m³/habitante per capita.  

  

 A Organização das Nações Unidas - ONU classifica as regiões com mais de 

20.000 m³/hab/ano como áreas abundantes em água e regiões com menos de 1.500 

m³/hab/ano como áreas críticas.  Em relação ao Brasil o cenário de disponibilidade 

hídrica está representado na figura 1.  

Figura 1- Classificação de Recursos Hídricos 

LOCAIS DISPONIBILIDADE 

Brasil 41.865 m³/hab/ano 

Estado de São Paulo 2.468 m³/hab/ano 

Pernambuco 1.188 m³/hab/ano 

Bacia do Alto Tietê 201 m³/hab/ano 

Fonte: Adaptado de SABESP (2013). 
 

 Embora o Brasil possa ser classificado como rico quanto à disponibilidade 

hídrica. O quadro mostra que a, água é um recurso em situação de escassez na 
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RMSP, pois a disponibilidade é de 201 m³/hab/ano, uma vez que está abaixo do que 

ONU e a OMS recomendam como adequado. È possível analisar esse período de 

estresse hídrico como resultado de uma relação desequilibrada entre demanda e 

disponibilidade. Nessa perspectiva este trabalho detém o potencial para enriquecer 

as pesquisas de interesse sobre a gestão de recursos hídricos em áreas com 

elevadas demandas como é o caso da RMSP.   

 

2.2 Gestão hídrica e sustentabilidade  

 

Nos anos iniciais do século XXI houve uma acentuação em âmbito global na 

incessante busca por maior eficiência quanto aos usos dos recursos naturais 

especialmente a água, o que tem provocado mudanças de padrões e paradigmas 

para a gestão dos recursos hídricos em diversas partes do globo.  A exploração 

exaustiva dos recursos naturais resultou em intensa degradação ambiental o que 

levou a ONU, em 1972 à realização da Conferência de Estolcomo que debateu os 

problemas do meio ambiente humano.  

Essa conferência foi o marco inicial para que as questões ambientais se 

disseminassem em âmbito internacional a partir da ideia de ecodesenvolvimento.  

Entretanto, somente vinte anos após a Conferência de Estocolmo é que as ideias 

dessa conferência tornou-se uma política global para a preservação e o 

desenvolvimento sustentável, representada pelo documento denominado Agenda 

21. Este documento pode ser definido como um instrumento para o planejamento e 

orientação à construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases 

geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência 

econômica, promovendo a qualidade de vida da população do planeta (Ministério do 

Meio Ambiente [MMA],sd).  

O processo de industrialização e outras atividades econômicas intensificam a 

urbanização transformando rapidamente as cidades em áreas densamente 

povoadas, resultando também no intenso processo de poluição e contaminação das 

águas e gerando conflitos (Castro & Ferreirinha, 2012). O que posteriormente 

acarreta na saturação dos recursos naturais principalmente a água, comprometendo 

a sustentabilidade, pois esta é assegurada quando existe um equilíbrio entre a 
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demanda e a disponibilidade de um recurso (Da Silva, Aleixo, Neto, Maracajá, & De 

Araújo, 2013).   

Nesse cenário é imprescindível maior atenção para a proteção dos recursos 

hídricos visando ao seu aproveitamento racional e sustentável. As questões 

advindas de conflitos em bacias hidrográficas pelos usos da água remontam à 

necessidade de um adequado sistema de gestão de recursos hídricos. Segundo 

Kirchhoff, Lemos, & Engle (2013) a gestão convencional de água preconiza a 

interdisciplinaridade na resolução de problemas e conflitos e a construção de um 

consenso para a gestão democrática e sustentável que atenda aos interesses dos 

envolvidos e garanta a manutenção do recurso.  A partir da criação da lei 9.433/97 o 

Brasil institucionalizou a gestão convencional de água em todo o território.   

A segurança hídrica no mundo é cercada por diversos desafios, dentre eles 

pode se destacar: a velocidade de crescimento da população e os impactos do 

crescimento socioeconômico sobre o ambiente. Esses fatores vão acentuar as 

expectativas por água (Falkenmark, 2013). Nessa perspectiva Ferreira & Júnior 

(2007) afirmam que a crise da água não reside necessariamente na ausência desse 

recurso, mas, trata-se de uma crise na administração dos agentes envolvidos no 

sistema de gestão dos recursos hídricos, tanto em âmbito global quanto nacional.  

Assim pode-se dizer que a gestão de demanda é um fator preponderante para a 

crise de água.            

 A crise hídrica é global, quadro acentuado quando se compara a 

disponibilidade hídrica das regiões mais pobres do mundo. Além da distribuição 

desse recurso ser desigual pela superfície terrestre à ineficiência na gestão em 

diversos lugares também contribui para o agravamento da situação (Braga, Porto & 

Silva, 2006). No entanto Silva, Guerra & Fernande (2012) afirma que a discussão 

sobre a escassez de água em âmbito global só ganha visibilidade na agenda política 

internacional no fim dos anos 70, com a disseminação de discursos feitos pela ONU 

e pelo Banco Mundial-BM. O gerenciamento estratégico da água em áreas que 

sofrem com o estresse hídrico podem apresentar soluções ao aumento da oferta de 

água, propondo alternativas como; o reuso e a utilização de água dessalinizada  

(Hurlimann & Dolnicar, 2011).         

 Os períodos de estresse hídrico são ocasionados por um complexo conjunto 

de fatores, dentre eles pode-se destacar o aumento progressivo da população, 

aumento per capta do consumo, a ocupação desordenada de áreas de nascente, 
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aumento da poluição e degradação das fontes de água potável e as mudanças 

climáticas, assim como a carência de infraestrutura para o abastecimento e 

tratamento do esgoto (Falkenmark, 2013)   (Hurlimann & Dolnicar, 2011), (Tundisi  

2008).            

 As maiores taxas de crescimento populacional se encontram nas áreas de 

proteção de mananciais, uma vez que, a população de baixa renda é 

gradativamente expulsa das regiões centrais e ocupa as periferias das cidades 

(Braga., et al 2006). Isso é um contrassenso na cidade de São Paulo, pois, a 

densidade populacional na região central (o chamado “centro velho”), está 

diminuindo e poderia servir de alternativa às pessoas que moram na periferia. A 

partir dos anos 80 a cidade vem sofrendo um processo de periferização, 

caracterizado pela alteração na dinâmica de ocupação e distribuição da população 

no município. O núcleo central da cidade formado pelos distritos de Belém, Bom 

Retiro, Brás e Pari vem apresentado taxas negativas de crescimento que está se 

espalhando pelas áreas adjacentes (Secretaria Municipal de Urbanismo e 

Licenciamento, [SMDU] 2016).         

 Esse arranjo urbano de alocação da população demonstra uma falta de 

coesão das políticas habitacionais com a gestão de recursos naturais. Não há um 

atrelamento nas políticas, Hurlimann & Dolnicar ( 2011) afirmam que água 

representa um limite físico à expansão urbana devendo, portanto ter seus limites 

respeitados. A saída da população para as áreas periféricas das cidades resulta em 

um processo de expansão desordenado e na carência de infraestrutura urbana 

adequada, ocasionando consequentes problemas de ocupação das fontes de água e 

áreas de proteção de várzea, além da necessidade de expandir os sistemas de 

recolha de resíduos sólidos e esgoto sanitário e de abastecimento de água 

(Rodrigues-Filho., et al  2013).         

 Diante desse cenário, a grande questão é a renovabilidade da água, que se 

torna cada vez mais complexa. Ao considerar as crescentes demandas locais e os 

altos níveis de degradação da qualidade que são resultados de um processo de 

urbanização e industrialização desorganizados e desestruturados, difíceis de serem 

contidos devido o impacto econômico dessas atividades para os países 

(Falkenmark, 2013). A escassez de água resulta primordialmente da carência ou 

ineficiência de gerenciamento efetivo das ações de saneamento, bem como da falta 

de gestão da demanda (Castro & Ferreirinha, 2012).      
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Estimula-se a urbanização e a industrialização em espaços onde já é possível 

perceber a escassez de água para abastecimento, como nas regiões metropolitanas 

de países subdesenvolvidos como é o caso do Brasil, China Índia e em alguns 

países da África (Campos, 2015).  Em contrapartida não são tomadas medidas que 

evitem a falta de água nos períodos de estresse hídrico (Cha., et al  2012). Há um 

fomento ao crescimento urbano e ao desenvolvimento industrial que não é precedido 

por estudos e análises sobre os impactos nos recursos naturais essencialmente, a 

água (Barros & Amin  2008), (Cha., et al 2012), Para Hordijk, Sara, & Sutherland, 

(2014) existe um déficit de conhecimento notável sobre os sistemas socioecológicos 

e as relações não lineares de processos em múltiplas escalas na gestão dos 

recursos hídricos.            

 Em outras situações embora, existam estudos precedentes eles não são 

levados em consideração na tomada de decisão por representar um custo adicional 

aos gestores.  É comum à carência de estudos de demanda e análises de cenários 

futuros em áreas que enfrentam crises hídricas (De Araújo, et al., 2004) A redução 

de custos é a preocupação central das empresas que abastecem as cidades 

(Hordijk, Sara, & Sutherland, 2014). As falhas das políticas de sustentabilidade 

representam a forma irracional de apropriação dos recursos naturais para atender às 

necessidades do desenvolvimento econômico nos países (Rodrigues-Filho., et al 

2013). E consequentemente da gestão dos recursos hídricos.    

 O acelerado aumento das atividades econômicas, a concentração de 

população nas áreas urbanas, as alterações climáticas e os períodos de estresse 

hídrico como está ocorrendo na  RMSP, são  situações e espaços propícios ao 

surgimento de conflitos pelo uso da água. Quadros como esses evidenciam a 

necessidade tanto dos países desenvolvidos quanto aqueles em desenvolvimento 

reverem suas políticas de Gestão dos Recursos Hídricos, para enfretarem os 

períodos de menor disponibilidade hídrica e reduzir a vulnerabilidade às secas.  

 Os países da União Europeia implementaram a  Diretiva Quadro da Água – 

DQA  trata-se do principal instrumento de gestão dos recursos hídricos para os 

países membro daquele bloco  (Veiga & Magrini, 2013). Tais diretrizes têm como 

objetivos: garantir a disponibilidade de água de melhor qualidade para o consumo 

humano, bem como, a preservação dos cursos d’água para utilização pública e 

disponibilidade de água com menor índice de poluição como resultado de ações 

sustentáveis de gestão dos recursos hídricos. A DQA apresenta uma abordagem 
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integrada de proteção das águas (águas doces superficiais lênticas e lóticas, águas 

subterrâneas, águas de transição e águas costeiras). Considera-se que  a gestão 

dos recursos hídricos devem contemplar soluções específicas, a considerar as 

diferentes condições e necessidades diversas dos vários países membros da 

Comunidade Europeia, assegurando o uso sustentável da água no âmbito da bacia 

hidrográfica (UE, 2000).         

 Diante das alterações climáticas a gestão de recursos hídricos é um campo 

sensível, pois as estruturas e ações estão expostas às alterações do clima bem 

como, dos aspectos físicos e biológicos do ecossistema (Cha., et al 2012), As 

informações sobre o clima são importantes para os gestores e urbanistas para 

embasar a tomada de decisões relacionadas à construção e gerenciamento de 

hidroelétricas, sistemas de abastecimento, sistemas de coletas de resíduos e de 

irrigação (Kirchhoff., et al  2013) & (Cha., et al 2012),     

 No entanto em muitas regiões vulneráveis a períodos de seca os 

especialistas/engenheiros hídricos não têm realizado testes de vulnerabilidade ou 

adaptabilidade dos estudos para as mudanças climáticas (Cha., et al 2012),  & (De 

Araújo, et al., 2004).  Alguns estudiosos como (Kirchhoff., et al 2013), (Cha., et al 

2012), atribuíram essa situação a fatores como: 

I)   Necessidade de e enfatizar as  políticas de mitigação das 

mudanças climáticas. 

II) O fato dos estudos de adaptação serem interdisciplinares, 

requerendo a participação de um número maior de profissionais. 

III) A carência e as incertezas das informações sobre as mudanças 

climáticas são fatores que dificultam elaboração de planos para 

adaptações. 

Estes testes devem ser usados para compreender o quão vulnerável uma 

bacia hidrográfica ou uma comunidade estão às alterações climáticas (Cha., et al 

2012). Nesse contexto as pesquisas e as políticas públicas têm a função de adaptar 

as estruturas físicas modificando o ambiente a atender as necessidades do ser 

humano (Campos, 2015) O teste de vulnerabilidade deve fornecer corretamente 

conhecimento e informações aos engenheiros e gestores sobre futuras ameaças à 

disponibilidade de água, uma vez que, esses são fatores importantes, no auxílio às 

decisões para a alocação de recursos financeiros e para execução de obras de 
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infraestrutura (Cha., et al 2012). Os estudos de “cenários de referência” fazem uma 

projeção para o futuro devendo, portanto, servir de maneira geral para avaliar os 

impactos das políticas e intervenções selecionadas para a gestão futura, são os 

chamados “cenários de intervenção" (Howden., et al 2014),  (De Araújo, et al., 2004). 

 Os impactos socioeconômicos da saturação dos recursos hídricos estão 

trazendo a tona novas linhas de pensamento que servirão de instrumentos para a 

tomada de decisão nos processos de gestão da água. Duas ideias com maior 

destaque nas últimas décadas são a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos - 

GIRH definida como processo que promove o desenvolvimento e a gestão integrada 

dos recursos hídricos, do solo e de outros recursos relacionados, com intuito de 

maximizar os resultados econômicos e de bem-estar social, de maneira equilibrada 

e sem comprometer a sustentabilidade de ecossistemas vitais (GWP, 2000). E a 

Gestão Adaptativa (GA) está voltada à descentralização da gestão ambas, abarcam 

diversos elementos no planejamento como as àguas subterrâneas e águas de 

superfície, quantidade e qualidade da água, bem como, as caraterísticas, 

socioeconômicas, hidrológicas e ecológicas dos espaços na busca pelo o equilíbrio 

entre oferta e demanda a partir do uso eficiente da água (Engle., et al 2011).  

 Em sistemas de gestão de recursos hídricos, na maioria dos países os fatores 

ecológicos e sociais são avaliados após os benefícios econômicos dos setores como 

irrigação, agricultura e geração de energia elétrica (Hurford, Huskova, & Harou, 

2014).  Essa ação evidencia a falta de conhecimento dos gestores, das dimensões 

que estão inter-relacionadas no processo de escassez hídrica (Cha., et al 2012). Em 

função dos múltiplos interesses muitas vezes contraditórios e que privilegiam os 

aspectos econômicos, a alocação e distribuição da água não poderá ser sustentável 

(Engle., et al  2011).  

  
 

2.3 Conflitos entre os usos e usuários da água 

 

 As comunidades tradicionais possuem uma relação com a água de tal 

maneira que não aceitam tratar esse recurso como econômico. As tribos indígenas 

do México, por exemplo, consideram a água como sendo a Alma da Mãe Terra e lhe 

atribui status de divindade (Brown, 1997).  Embora arcaico para os dias de hoje, é 
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perfeitamente compreensível que em sociedades tradicionais cuja demanda pela 

água é baixa, que haja resistência em tratar esse recurso como econômico, mas nas 

sociedades globalizadas tal pensamento não possui lógica uma vez que, pagar pelo 

uso da água é uma prática comum (Barros &  Amin 2008),  (Cha., et al 2012).  

Um recurso para ser para ser dotado de valor econômico necessita ter como 

característica principal, a escassez em relação às utilizações e tal situação se aplica 

a um número cada vez mais crescente de países no tocante aos recursos hídricos 

(Brown, 1997), (Campos, 2015).  Os períodos de escassez de um recurso traz a  

tona o conflito pelo uso deste, esse cenário fica mais evidente e complexo quando o 

recurso é tão essencial como a água. É preciso uma gestão estratégica que 

contemple todos os aspectos e possibilidade de atendimento das partes 

interessadas. Nessa situação é importante considerar ainda o interesse em 

preservar o meio ambiente e garantir o equilibro ecológico.    

 O método de aprendizagem social consiste na promoção do diálogo entre 

todas as partes interessadas na gestão de um recurso.  Com o  compartilhamento 

de conhecimento, crenças, valores e experiências de todos os interessados, é 

possível  chegar a um consenso no que tange o interesse de cada um,  para atender 

a necessidade de todos bem como, a promoção de profundas mudanças 

institucionais (Ducrot, et al., 2014), (Hordijk., et al 2014). As experiências pelas quais 

os gestores estão passando para assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais 

estão deixando como legado, aprendizados importantes para a criação e 

implantação de novas estratégias (Engle.,  et al  2011).     

 A seca é um conceito social, está ligada às relações que o homem estabelece 

com e no espaço (Howden., et al  2014). Pode ser definida com base no tempo de 

duração das precipitações, trata-se de eventos espaciais que podem afetar regiões 

por períodos indeterminados, semanas, meses ou anos (Jenkins & Warren, 2015). 

Em geral este fenômeno está associado à fome e ao subdesenvolvimento nos 

países pobres como Brasil, China e Índia e em alguns países da África. Já nos 

países ricos como Estados Unidos, Austrália e Inglaterra está ligada às perdas 

econômicas. Essa situação evidencia o caráter socioeconômico do uso da água, a 

relação entre a distribuição desse recurso e a desigualdade social, (Campos, 2015) 

& (Augusto.,, et al  2012).   A gestão dos recursos hídricos nas economias 

emergentes como é o caso de Brasil, China e outros países que apresentam uma 

elevada demanda por água, é um desafio em função do desequilíbrio social e da 
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desigualdade de renda (Braga Jr., 2000). O desenvolvimento econômico e o 

crescimento urbano de forma a assegurar a manutenção dos recursos naturais é 

uma questão complexa que requer pesquisas e investimentos (Braga Jr., 2000) & 

(Braga., et al  2006). No tocante à gestão ambiental urbana, a gestão da água é um 

grande desafio.          

 Entretanto, tanto nos países desenvolvidos quanto nos subdesenvolvidos, os 

conflitos gerados pela escassez e por como deve ser feita a distribuição do uso da 

água estão presentes (Braga Jr., 2000).  No relatório ”Water Conflict Chronology”   

(Gleick, 2000) são relatados 62 conflitos internacionais que originaram em função do 

uso e apropriação dos recursos hídricos nos últimos 500 anos, desde o conflito entre 

Pisa e Florença na Itália, em 1503 até os conflitos entre   Namíbia, Botsuana e 

Zâmbia na África, nos anos 90. Na planície de Usangu na África há diversos 

conflitos entre os usuários da água em função da degradação da terra e dos 

recursos hídricos (Malley., et al 2009).         

 Para a gestão da água a  aprendizagem social pressupõe uma linha de 

comunicação aberta e transparente. Entretanto, esse é um patamar difícil de acessar 

em diversos campos sociais, pois as sociedades contemporâneas se organizam sob 

relações de poder, e a competição por recursos naturais inerentes a diversos grupos 

sociais são focos de conflitos e opniões divergentes  (Ducrot., et al 2014). Os 

conflitos são gerados essencialmente em função do papel que a água exerce tanto 

para o desenvolvimento econômico, quanto para a vida das pessoas (Pinheiro, 

Campos, & Studart, 2011). Nessa mesma perspectiva Castro & Ferreirinha (2012) 

afirmam que a diversidade de usos e usuários da água em áreas urbanas, 

densamente povoadas é uma das causas iminentes de pressões, tensões e 

conflitos. Este contexto de divergência entre os usos e usuários da água força a 

gestão dos recursos hídricos a assumir um caráter sociopolítico (Augusto., et al  

2012).            

 Na China, o acelerado crescimento econômico e populacional causou um 

desequilíbrio entre demanda e oferta de água o que resultou em constantes conflitos 

pelos usos dessa. Esse quadro fez com que os gestores da água no país alterassem 

a Lei da Água em 2002 com intuito de propor um quadro de gestão integrada e 

participativa ( Veiga & Magrini, 2013). Esse exemplo da China evidencia uma 

tendência mundial quanto às práticas de gestão de recursos hídricos, em países que 

estão na busca por soluções para a seca. Gradativamente a gestão da água assume 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjP-K6I1ZHLAhUHvJAKHb12DGgQFggxMAE&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FNam%25C3%25ADbia&usg=AFQjCNFmR4qh9gisotlKZIOHyAEYzRJWKQ&bvm=bv.115277099,d.Y2I
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um caráter participativo, com adaptação de responsabilidade e com interação de 

diversos atores, não estatais importantes para o sucesso na gestão estratégica 

(Hordijk., et al 2014).          

 Para Silva & Porto  (2003) em muitos países, as estruturas administrativas de 

recursos hídricos não apresentam as competências legais para envolver outros 

setores que influenciam significativamente a quantidade e a qualidade das águas e 

que não são caracterizados como usuários dos recursos hídricos.  A maior parte da 

pegada hídrica de um individuo é contabilizada pela quantidade de produtos que ele 

consome e não necessariamente pelo uso que faz da água (Da Silva., et al  2013).  

Figura 2: Esquema dos componentes da pegada Hídrica  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Adaptado de Hoekstra., et al  ( 2012) 

 

Conforme a figura 2 pegada hídrica total de uma pessoa ou comunidade se 

divide em três componentes: azul, verde e cinza. A PH azul indica o consumo da 

“água azul” que é, água doce superficial e/ou subterrânea e a PH verde refere-se à 

água proveniente das precipitações, que é armazenada temporariamente no solo ou 

permanecendo por um curto período na superfície do solo ou vegetação. Esse fato é 

importante e um potencial gerador de conflitos no Brasil entre os diversos 

consumidores de água considerando que o setor agrícola é o principal usuário de 

água do país.           

 A Declaração de  Dublin 1992 afirma  que " a água tem um valor econômico 
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em todos os seus usos e deve ser reconhecida como um bem econômico " (UN , 

1992, p. 2). A gestão dos recursos hídricos é um desafio nos grandes centros 

urbanos em função do crescimento acelerado da população. Associado a esse o 

intenso processo de industrialização há um desequilíbrio entre oferta e demanda de 

água (Braga., et al 2006), (Barros & Amin 2008).     

  A dicotomia água como um bem económico e a água como um bem comum 

essencial e um direito humano, é uma questão complexa que emerge intensamente 

nos processos de discussão,  para tomada de decisão na gestão da sustentabilidade 

dos recursos hídricos  (Hordijk., et al  2014). A água como recurso natural passou do 

ideal de direito comum inerente a todos os seres vivos para uma lógica de 

necessidade de comercialização (Ferreira & Júnior, 2007).     

 A água como um recurso dotado de valor econômico tem um custo para quem 

a utiliza que está relacionado ao preço que os usuários pagam por esse bem. Assim 

pode-se considerar que qualquer atividade econômica tem um custo. Entretanto 

atribuir um valor á água é muito complexo, uma vez que o processo de avaliação 

está sujeito a um maior grau de subjetividade, ao contrário dos bens de mercado o 

cálculo de valor da água é baseado em um mercado hipotético e utiliza variáveis 

acessórias como: predisposição a pagar pelo beneficio, o custo das estruturas de 

armazenamento, tratamento e distribuição (PEREIRA, 2002). Nessa conjuntura o 

Estado passa de provedor de recursos a regulador de atividades (Terra & Oliveira, 

2010 ).           

 Há muito as secas mobilizam a comunidade acadêmica a pesquisar 

alternativas para gestão dos recursos hídricos no intuito de gerar ações públicas 

mais eficientes (Campos, 2015). A busca por novos paradigmas de gestão dos 

recursos hídricos têm gerado uma quantidade expressiva de trabalhos focando na 

participação pública e na descentralização para a tomada de decisões, por exemplo, 

(Barros & Amin 2008), (Braga, et al  2006), (Silva & Porto 2003) (Tundisi 2008) 

(Quiroga, 2011) (Rodrigues-Filho., et al 2013), (Augusto., et al  2012) (Ribeiro, 

Vieira, & Ribeiro, 2012).      

 Enquanto para o Estado, a seca é contabilizada em valores econômicos por 

acarretar perdas na agropecuária, na indústria e em outros setores da economia, 

para o ser humano a seca representa sofrimento, doenças, perda da qualidade de 

vida e mortes (Campos, 2015) (Augusto., et al 2012).  Em áreas que sofrem 
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constantemente com as secas há uma tendência às relações forjadas entre 

população, administrações e instituições, com o intento apenas de assegurar o 

poder político sobre um recurso essencial como é água (Campos, 2015) & 

(Angelakis & Durham, 2008).   

A situação da escassez é tratada como algo irreversível, historicamente há 

apropriação privada dos benefícios oriundos do poder púbico, destinados à 

construção de poços e barragens para regular o fornecimento de água (Gomes., et 

al  2012).  No Brasil podemos tomar como exemplo a construção dos açudes e 

poços artesianos no semiárido nordestino que embora, financiados com recursos 

públicos muitos são instalados em propriedades privadas (Campos, 2015). Em 

decorrência, a água como um bem comum e um direito humano passa a ter valor 

econômico e serve como moeda de troca ao facilitar a captação de votos junto à 

população carente. Fica estabelecido um ciclo vicioso que se perpetua ao longo dos 

anos.             

 A Política Nacional de Recursos Hídricos prevê que a água é um bem de 

domínio público dotado de valor econômico (Brasil R. F., 1997). Outro aspecto 

fundamental dessa legislação é o caráter de sustentabilidade já que um dos 

objetivos da lei é a manutenção da água para as gerações atuais e futuras.  As 

agências e instituições criadas em âmbito global e nacional para tratar da questão 

da água, possuem aparentemente um caráter neutro e de imparcialidade. Mas, nem 

sempre isso se verifica. Há casos como o Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e Organização 

Mundial do Comércio (OMC) em que o papel dessas agências é tornar mais fácil às 

relações entre os vários agentes ligados à água doce de forma a priorizar o 

desenvolvimento econômico em detrimento do uso sustentável dos recursos hídricos 

(Ferreira & Júnior, 2007).          

 As consequências das alterações climáticas globais tornaram-se a grande 

preocupação dos pesquisadores e planejadores hídricos, principalmente em regiões 

áridas e semiáridas, ou regiões vulneráveis a períodos de seca (De Araújo, et al., 

2004). Tendo como cerne o debate “água como um bem econômico” e “água como 

um bem comum e um direito humano”. A seca se agrava pelo uso ineficiente da 

água e pela defazagem na infraestrutura (Angelakis & Durham, 2008). Essas áreas 

são essencialmente pontos de conflitos pelo uso e pela gestão da água (De Araújo, 

et al., 2004).           

https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Internacional_para_Reconstru%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Internacional_para_Reconstru%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento
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 Os efeitos das alterações climáticas irão sobrepor aos impactos da 

globalização, da intensa urbanização e do crescimento demográfico; uma vez que, 

os fenômenos climáticos estão inter-relacionados com estruturas tais como 

atividades agropecuárias e industriais que vão gerar períodos cuja necessidade de 

água será intensificada (Falkenmark, 2013). Para a segurança da água no mundo é 

necessário à gestão de todas essas forças motrizes que impactam os sistemas 

hídricos, pois em se tratando da disponibilidade de água o que varia é a qualidade e 

não a quantidade (Barros & Amin 2008),  (Falkenmark, 2013).    

 A necessidade de considerar as alterações climáticas para traçar os cenários 

futuros da disponibilidade de água é evidente; nessas áreas onde os conflitos já 

estão em andamento, entretanto, é essencialmente importante para gestão futura 

(De Araújo, et al., 2004). Pois a análise do comportamento do clima será 

fundamental daqui para frente para gestar os períodos de seca (Howden., et al 

2014).            

  Entretanto na RMSP o modelo de gestão adotado leva em consideração o 

comportamento do clima no passado, acreditando que as características e os 

eventos climáticos são estáticos. Mas, essa é uma tomada de decisão que coloca 

em risco a disponibilidade de água basicamente por dois motivos: primeiro há a 

perspectiva de mudanças climáticas que farão com que o clima tenha um 

comportamento diferente em relação ao passado os sistemas de gestão da água 

têm que se adaptar aos diversos possíveis impactos do clima tanto às secas como 

às enchentes (Hordijk., et al2014) & (Gutiérrez, Engle, De Nys, Molejón, & Martins, 

2014).  E segundo há ciclos climáticos que, naturalmente, modificam o 

comportamento do clima ao longo dos anos. Esse é o caso do sistema Oscilação Sul 

(ENSO :El Niño – La Niña) que, periodicamente, modifica os padrões de chuva na 

América do Sul e também em outros continentes (Gutiérrez., et al 2014) afirma que o 

estresse hídrico pré-existente combinado com as secas e as alterações climáticas 

intensificarão a pressão sobre a qualidade e a disponibilidade de água doce no 

Brasil e em outras áreas em todo o mundo.        

 Ao desprezar os eventos climáticos ou elaborar cenários futuros baseados no 

comportamento passado do clima os gestores desconsideram as previsões 

climáticas que podem ajudar a balizar a gestão de recursos hídricos. Projeções de 

cenários não são previsões, são futuros possíveis a partir da análise dos diversos 

fatores que incidem sobre a demanda por água como: clima, população, 
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preservação de área de nascentes e produção econômica (Quiroga, 2011). Esse 

“desprezo” pelas informações climáticas é fruto de uma época em que a população 

era menor e, consequentemente, as pressões pelos recursos hídricos eram 

reduzidas vale ressaltar que os padrões climáticos são responsáveis pela 

modelação do ambiente, e as sociedades pela adaptação ao ambiente (Campos, 

2015).            

 Hoje, essa pressão está muito maior e requer um novo “modelo mental” para 

a gestão de recursos hídricos em que as questões climáticas sejam fortemente 

incorporadas nos modelos de gestão (Hordijk., et al 2014). O processo de gestão 

aborda os diferentes aspectos da água, ecológicos, socioeconômicos e climáticos de 

forma segregada ignora a relação de interdependência entre estes, para a 

segurança hídrica (Hurford., et al 2014). Uma abordagem holística que inter-

relacionem todos esses fatores é essencial (Frederiksen, 1996) para a gestão 

estratégica dos recursos hídricos. Necessário se faz também estudos aprofundados 

sobre demanda e capacidade de fornecimento (De Araújo, et al., 2004).  

 A preparação para enfrentar os períodos de seca é um instrumento 

importante para controlar as perdas econômicas e reduzir os custos associados às 

respostas aos desastres com inundações e deslizamentos (Gutiérrez., et al 2014). O 

processo de preparação para as secas contempla monitoramento e previsão de 

vulnerabilidade, avaliações de resiliência e de impacto, mitigação, planejamento e 

medidas de resposta (Cha., et al 2012), (Gutiérrez., et al 2014).    

 A escassez de água terá impacto negativo na produção agrícola mundial, a 

excessiva extração de água está ocorrendo em diversos aquíferos no mundo dentre 

eles Punjab da Índia e do Paquistão, Norte da China, Noroeste do México, e o 

Ogallala nos Estados Unidos (Frederiksen, 1996). Esse quadro poderá comprometer 

a produção de alimentos (agricultura, aquicultura e pesca, por exemplo) além de 

intensificar um problema social mundial que é a fome. Isso se explica pelo fato de 

que a agricultura é responsável por 92% da pegada global de água azul (Hoekstra, 

Mesfin, Ashok, Ruth, & Brian, 2012), (Larson, White, Gober, Harlan, & Wutich, 2009), 

(Pavelic, et al., 2012).           

 As mudanças climáticas alteram o regime hidrológico ocasionando as secas, 

entretanto a ação antrópica intensificam  o estresse hídrico (Gutiérrez., et al  2014). 

Caso a população não mude os seus hábitos alimentares e de consumo a 

sustentabilidade dos recursos naturais ultrapassará a capacidade suporte do planeta 
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(Hertel, 2015).A quantidade disponível de água está diretamente associada às 

características climáticas do lugar, sofrendo alterações no volume, caso haja 

alteração no regime de chuva (Campos, 2015), (Tundisi 2008). Os fatores climáticos 

são atores externos que devem ser considerados de forma contínua e adaptável 

(Kirchhoff., et al 2013), (Quiroga, 2011). Entretanto, é preciso planejamento do poder 

público e das empresas de saneamento na gestão da água para assegurar a 

manutenção desse recurso, em períodos de estiagem prolongada (Cha., et al 2012).

 Na busca por soluções e alternativas para os problemas de crise hídrica os 

países são forçados à cooperação internacional (Porto & Porto, 2008) relata que há 

registros de tratatos de uso das águas do Rio Danúbio que datam de 1616. No Brasil 

o Tratado Brasil – Peru estabelece as condições para a navegação do Rio 

Amazonas em 1851 há ainda o tratado firmado entre o Brasil e República das 

Províncias Unidas do Rio da Prata em 1928 (Granziera, 2014). Pode-se citar ainda 

como exemplo de cooperação transfronteiriça, os Programas de Cooperação 

Internacional nos dez países que compartilham a bacia do Rio Nilo, Cooperação 

Internacional para gerenciamento do Mar Cáspio compartilhado por cinco países, 

Cooperação Internacional no Rio Danúbio, cuja bacia hidrográfica é compartilhada 

por dez países (Tundisi,  2008).   

 

2.4 A crise hídrica na Região Metropolitana de São Paulo  

 

Do final de 2013 ao início de 2015, o cenário hídrico da RMSP passou a 

apresentar proporções alarmantes com a escassez de chuvas, período em que se 

registrou a mais grave seca dos últimos 84 anos. Neste período conhecido como 

ano hidrológico (outubro/13 a fevereiro/14) ocorreram 444 mm de chuvas na região 

do Cantareira, quando a média é de 995 mm (-55 %) (SABESP , 2015). A figura 3 

traz os dados pluviométricos desse período mostrando a queda no volume de 

chuvas.  
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Figura 3: Dados relativos ao Ano Hidrológico 2013/14 – Compreendendo o 
período de outubro/2013 a setembro/2014

 
Fonte: Adaptado de SABESP (2015) 

 

Com esse comportamento do regime de chuvas, observado na figura 3 todos 

os sistemas produtores, tiveram quedas significativas nas afluências, 

comprometendo a recarga dos mananciais. A partir de então a vazão total outorgada 

originalmente à Sabesp para abastecimento público, originada do Sistema 

Cantareira, foi sendo desde março de 2014 racionada, gradativamente, conforme 

descrito na figura 4.   

 

Figura 4: Vazões outorgadas em 2014 para o Sistema Cantareira 
 
 
 

                     
 
 
 

                           
 
 
                   Fonte: Adaptado de SABESP (2015) 

 

Mês Vazão Outorgada 

Março  27,9 m³/s 

Abril  24,8 m³/s 

Maio  22,4 m³/s 

Junho  21,5 m³/ 

Julho  19,7 m³/s 
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A crise hídrica enfrentada na Região Metropolitana de São Paulo é um recorte 

de como o saneamento é gerido no Brasil. De forma arbitrária e autoritária, não se 

leva em consideração a opinião e as necessidades das diversas partes 

interessadas, é o retrato de um cenário marcado pelo desequilíbrio de poder 

(Campos ,2015), (Augusto., et al  2012).                    

 Nesse contexto há o risco iminente de que a visão da sociedade seja o reflexo 

do interesse das partes dominantes envolvidas. Ao em vez de ser o resultado de 

diálogo e compreensão entre todos os membros e instituições da sociedade. 

Entretanto vale ressaltar que as secas recentes no Brasil estão estimulando o 

dialógo sobre a política de gestão de recursos hidricos (Ducrot, et al., 2014), 

(Gutiérrez., et al 2014). Este cenário torna-se palco para o surgimento de conflitos, 

por caracterizar o constante desequilíbrio entre demanda e disponibilidade de água 

nos espaços urbanos (Castro & Ferreirinha, 2012).      

 A capacidade de reivindicação da população no que tange os serviços de 

saneamento, especialmente a população pobre é baixa, somado a isso, o jogo de 

interesses político e econômico torna a regularização na prestação de serviços 

defasada e desigual (Augusto., et al 2012).  Obviamente que, com tais dimensões e 

complexidades o uso e apropriação dos recursos hídricos na RMSP, precisam ser 

feitos a partir de estudos aprofundados sobre a demanda e a capacidade de 

fornecimento, especialmente para a segurança hídrica em período de escassez  (De 

Araújo, et al., 2004), (Cha., et al 2012).  Situado ao norte da Grande São 

Paulo, o Sistema Cantareira foi implantado em 1973 abastecendo em média 9 

milhões de pessoas antes do cenário de crise.  É composto pelas represas 

Jaguari/Jacareí, Cachoeira, Atibainha, Paiva Castro e Águas Claras. A capacidade 

de produção de sua estação de tratamento de água - ETA Guaraú - alcança 33 m³/s, 

atendendo cerca de 47% da demanda da RMSP e 65% da demanda do município 

de São Paulo (posição de Dez/13) (Sabesp , 2015). Dos rios que abastecem o 

Sistema Cantareira três pertencem à União o rio Atibaia, o Piracicaba e o Jaguari e 

quatro pertencem ao estado de São Paulo o Jacareí, o Cachoeira, o Atibainha e o 

Juqueri. A criação do Comitê de Crise Hídrica em 2015 (SABESP., 2015). A figura 5 

mostra os componentes do Sistema Cantareira o maior da RMSP.  
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Figura 5: O Sistema Cantareira  

 

Fonte: ANA (2015) 

Este Sistema tem uma área de aproximadamente 228 mil hectares e abrange 

doze municípios quatro deles situados no Estado de Minas Gerais. A água produzida 

é em grande parte proveniente da Bacia do Rio Piracicaba, e feita à transposição 

para a região da Bacia do Alto Tietê, onde está localizada a Grande São Paulo  

(Whately & Cunha, 2007).         

 Por estabelecimento da ANA através da resolução ANA nº 429/2004, que o 

DAEE concedesse à Sabesp a outorga dos usos dos recursos hídricos do Sistema 

Cantareira para atender a RMSP por meio da Portaria DAEE nº 1213/2004, por um 

período de dez anos. Essa outorga limita a vazão de retirada dos reservatórios do 

Cantareira em função domes e do Sistema Equivalente nessa conjuntura à retirada 

varia entre 24,8 e 31,0 m³/s (Sabesp , 2015). As regras estabelecidas na Outorga de 

2004 são seguidas na gestão dos mananciais do Cantareira apresentando segundo 

Sabesp (20015, p.8) a seguinte dinâmica operacional:  
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 As simulações hidrológicas efetuadas pela Sabesp utilizam o 

programa computacional LabSid AcquaNet, da Fundação Centro Tecnológico 

de Hidráulica da USP e baseiam-se na série histórica de vazões naturais dos 

reservatórios do Sistema Cantareira (série histórica iniciada em 1930; ou seja, 

as simulações dispõem de 84 anos de dados); 

 

 A Sabesp informa mensalmente, à Agência Nacional de Águas 

(ANA) e ao Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), as vazões 

médias mensais que pretende utilizar no mês subsequente. Esta providência 

segue as disposições da referida Portaria DAEE 1213/04. Os quantitativos 

informados estão baseados na demanda de consumo e nas próprias regras 

da outorga;  

 

 A cada início de mês, a ANA e o DAEE emitem um Comunicado 

Conjunto deliberando sobre a vazão que a Sabesp terá direito a retirar do 

Sistema Cantareira no mês subsequente. O Comunicado, que é de acesso 

público, também especifica as vazões de descarga para a Bacia do PCJ;  

 

 Mensalmente são revistos os prognósticos e avaliados os 

eventos e quantitativos efetivamente registrados, para determinar se alguma 

mudança deve ser feita para os meses subsequentes;  

 

 Anualmente, são realizadas uma avaliação dos cenários de 

utilização do Sistema Cantareira e a simulação do comportamento esperado 

do manancial, incluídas a análise da pluviometria, da afluência e das curvas 

de demanda para o Sistema, e a observação das regras operativas 

determinadas pela outorga.       

 O território do Sistema Cantareira já foi predominantemente rural, 

entretanto sofreu significativas mudanças com o processo de urbanização, 

duplicação das rodovias que passam pela região e com a implantação dos 

reservatórios nos anos 70 além do processo de industrialização (Whately & 

Cunha, 2007). Esses fenômenos são comuns em Bacias localizadas em 

áreas densamente povoadas exercendo pressão sobre os recursos hídricos 

(Braga., et al 2006). A importância do Sistema Cantareira não reside apenas 
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no fato de esse ser o principal sistema produtor de água para a RMSP, mas 

também por representar os desafios e problemas envolvidos na gestão dos 

recursos hídricos (Fracalanza & Freire, 2015). 

2.5 Estratégias para enfrentamento de crise hídrica e períodos de seca  

 

  As regiões que apresentam alto índice de estresse hídrico como é o caso da 

Califórnia, Austrália, Médio Oriente e do Mediterrâneo (IWMI, 2006) têm forçado às 

discussões sobre a reciclagem e reutilização da água. O processo de reciclagem da 

agua consiste no tratamento de águas residuais para reposição dos recursos de 

água doce disponível (Dolnicar & Schäfer, 2009).  Outra ação de gestão estratégica 

da água que tem dado resultado na Austrália é a utilização de análise de cenários 

climáticos futuros, para planejamento da produção agrícola em períodos de seca. Os 

resultados mostraram-se positivos no sul do país, pois asseguraram a produtividade 

agrícola nos períodos de seca (Howden., et al  2014).  

 A captação de água da chuva também é uma ação comum em áreas 

semiáridas. Essa técnica tem sido utilizada há mais ou menos 400 anos no Oriente 

Médio e no Mediterrâneo. A referida captação é para recarregar artificialmente as 

águas subterrâneas e possui uma longa história de resultados positivos, entretanto 

não se sabe muito ainda sobre o impacto dessa captação em áreas áridas 

(Hashemi, Berndtsson, & Persson, 2015).  

A Austrália tem se desdobrado na busca por uma gestão mais eficiente dos 

recursos hídricos, propôs reformas na política nacional, reconheceu a necessidade 

de impedir a degradação da água para promover a melhora na qualidade desse 

recurso (Veiga & Magrini, 2013). Outro exemplo positivo na gestão dos recursos 

hídricos na Austrália é a tentativa de utilização de águas alternativas como a 

dessalinizada e a reciclada embora, essas ainda sejam ações pouco aceitas pela 

população, (Dolnicar & Schäfer, 2009).Pois, há quem considere que a utilização de 

água reciclada possa impactar diretamente na saúde por gerar epidemias e 

endemias (Angelakis & Durham, 2008). Entretanto, existe tecnologia suficiente para 

garantir um uso adequado sem oferecer riscos à população.   
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As águas residuais também têm sido utilizadas pelas civilizações do 

Mediterrâneo, desde os séculos XIV e XV bem como, na Grã - Bretanha, Alemanha, 

França e Polônia (Angelakis & Durham, 2008). A colheita de água de enchente e a 

recarga artificial feita pela distribuição dessa água representam alternativas 

economicamente viáveis para mitigação dos impactos das inundações e recarga 

artificial dos aquíferos (Hashemi., et al). A utilização de água dessalinizada até então 

teve um uso significativo no Oriente Médio, região marcada por clima semiárido e 

acentuada escassez de água (Dolnicar & Schäfer, 2009).  Entretanto graças às 

melhorias nas tecnologias de dessalinização e a crescente escassez de água a 

utilização de água dessalinizada, fora do Oriente Médio está aumentando 

(Hurlimann & Dolnicar, 2011).        

 O uso de águas alternativas pode ser uma proposta viável aos países e 

regiões que enfrentam períodos de seca, entretanto, a reciclagem da água não tem 

muita aceitação pública, ainda que muitas vezes a qualidade da água reciclada seja 

superior à potável, disponível nos cursos naturais (Dolnicar & Schäfer, 2009). Nos 

Estados Unidos, Israel, África, Japão e Austrália há uma ampla utilização de águas 

recicladas para descargas sanitárias e para irrigação (Hurlimann & Dolnicar, 2011) 

uma vez que para esse tipo de uso a população tem apresentado uma aceitação 

maior das águas recicladas.        

 Diversas razões podem explicar os empecilhos ao uso de águas recicladas, 

entre elas pode-se destacar: a falta de cliente para o produto, inadequação da 

infraestrutura de distribuição, recursos para água potável com maiores subsídios e o 

mais importante à falta de sensibilização da comunidade quanto à necessidade do 

uso sustentável dos recursos hídricos (Dolnicar & Schäfer, 2009). Entretanto, com 

base em seus estudos sobre comportamento da população frente ao uso de águas 

Hurlimann & Dolnicar (2011) afirma que aceitação ou não da comunidade está 

relacionada com uso da água reciclada, em situações cujo contato é pequeno como 

irrigação e descarga. Nesse caso há uma grande aceitação, mas em situação cujo 

contato é maior, a população ainda se mostra resistente.  Outro fator que contribui 

para dificuldade da população em aceitar a água reciclada é a escassez de literatura 

sobre os benefícios econômicos e ambientais da utilização (Dolnicar & Schäfer, 

2009).   
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Uma alternativa economicamente viável, por apresentar um significativo 

retorno financeiro para um investimento baixo, é a colheita de água da chuva para 

recarga artificial dos aquíferos (Hashemi., et al 2015). O crescente interesse em 

captar e armazenar água da chuva se deve a fatores como problemas com as águas 

subterrâneas, degradação das águas superficiais, falhas operacionais nos sistemas 

de abastecimento e de manutenção, alterações nos ciclos hidrológicos, como 

resultado das mudanças climáticas e as inundações (Gomes., et al  2012).  

 Segundo Falkenmark (2013) a gestão ineficiente dos recursos hídricos em 

períodos de escassez, na maioria das vezes resulta na incapacidade de superar tais 

episódios e é a razão para a maior parte das reduções da produtividade usualmente 

atribuída às secas. A interação entre os diversos atores envolvidos na gestão da 

água é necessária para alcançar o equilíbrio entre o abastecimento e a demanda por 

recursos hídricos (Quiroga, 2011).        

 Com a instituição da Lei 9.433/97 surgiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos que criou o Sistema Nacional de Gerenciamento desses recursos (SNG). 

Esses instrumentos regulamentam desde políticas para gestão de conflitos pelos 

usos da água, promoção e recuperação ambiental das bacias hidrográficas até o 

instrumento de outorga; que consiste na concessão por período pré-estabelecido o 

direito de uso de determinada quantidade de água, condicionado à sua 

disponibilidade, de tal maneira que assegure ao gestor o controle quantitativo e 

qualitativo do seu uso, ao mesmo tempo em que garante ao usuário o direito de uso 

da água de forma pessoal e intransferível (Brasil R. F., 1997).     

 Essa legislação representou um avanço significativo na gestão dos recursos 

hídricos no país, por apresentar como preceitos básicos:  

I) A adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento,  

II) Considerar os múltiplos usos da água,  

III) Reconhecer a água como um bem finito, vulnerável e dotado de 

valor econômico, 

IV) E evidenciar a necessidade da gestão integrada e participativa 

dos recursos hídricos.  
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2.5 Serviços ecossistêmicos  

 

 A qualidade de vida, as atividades econômicas e a coesão das sociedades 

são profundamente dependentes dos serviços realizados pelos ecossistemas 

naturais sendo forçoso o estudo da dinâmica de geração dos serviços 

ecossistêmicos e sua relação com as variáveis humanas (Andrade & Romeiro, 

2009). O conceito de serviços ecossistêmicos ganha relevância a partir de 1997 

quando (Costanza, et al 1997) publica um artigo intitulado The value of the world’s 

ecosystem services and natural capital (O valor dos serviços ecossistêmicos do 

mundo e o capital natural). Esse artigo atribui um valor para cada um cada um dos 

17 serviços ecossistêmicos.  

Segundo Costanza et al. (1997) a Economia Ecológica desenvolveu o 

conceito de capital natural para os cientistas sociais tratarem dos recursos não 

renováveis, os renováveis e os serviços dos ecossistemas. O Secretário da 

Organização das Nações Unidas, Kofi Annan, solicitou no ano de 2000 um estudo 

para avaliar a importância do Meio Ambiente para o bem estar da espécie humana.  

Este estudo teve como base os serviços ecossistêmicos (Millennium Ecosystem 

Assessment, 2005).  Este trabalho teve inicio em 2001 e foi até 2005, estiveram 

envolvidos 1300 cientistas além de tomadores de decisão entre profissionais e 

gestores. O referido estudo ficou conhecido como a Avaliação do Milênio.  

 Muitos documentos foram produzidos, a partir desse projeto inclusive 

disponíveis em português (por exemplo, Vivendo além de nossos meios - o Capital 

Natural e o bem estar humano). Que trata especificamente sobre Serviços 

Ambientais e Ecossistêmicos. Explicita a necessidade de preservação dos 

ecossistemas para a manutenção do equilíbrio da biosfera.   

 As populações obtêm combinações de diferentes serviços dos diversos 

ecossistemas em que a capacidade provedora depende de variáveis complexas 

como interações biológicas, químicas e físicas afetadas pelas atividades antrópicas 

Milênio (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Os serviços ecossistêmicos são 

essenciais não apenas à sobrevivência humana, mas, também, para a redução da 

pobreza (Peixoto, 2011). Os ecossistemas oferecem Serviços variados conforme as 

suas características morfoclimáticas como se pode observar na figura 6.  
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Figura 6: Serviços ecossistêmicos 

Ecossistemas Serviços 

 

Zonas Montanhosas e Polares 

Alimentos, fibras, água doce, controle da 

erosão, controle do clima, lazer e 

ecoturismo, fatores estéticos, valores 

espirituais. 

 

Águas Continentais – rios e outras 

zonas úmidas: 

Água doce, alimentos, controle da 

poluição, controle de enchentes, retenção 

e transporte de sedimentos, controle de 

doenças, ciclo de nutrientes, lazer e 

ecoturismo, fatores estéticos. 

 

 

Áreas  Cultivadas 

Alimentos, fibras, água doce, tinturas, 

madeira, controle de pragas, 

biocombustíveis, remédios, ciclo de 

nutrientes, valores estéticos, patrimônio 

cultural. 

 

 

Florestas e Reservas Madeireiras 

Alimentos, madeira, água doce, lenha, 

controle de enchentes, controle de 

doenças, sequestro de carbono, controle 

do clima local, remédios, lazer, valores 

estéticos, valores espirituais. 

 

Áreas Secas/Deserticas 

Alimentos, fibras, lenha, controle do clima 

local, patrimônio cultural, lazer e 

ecoturismo, valores espirituais. 

 

Áreas Urbanas – parques e jardins: 

Controle da qualidade do ar, controle da 

água, controle do clima local, patrimônio 

cultural, lazer, educação. 

 

Ilhas 

Alimentos, água doce, lazer e ecoturismo 

 

Regiões Costeiras  

Alimentos, água doce, lazer e ecoturismo. 

Adaptado de Millennium Ecosystem Assessment (2005 (2005)  
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 A partir da análise da figura 6, é possível perceber a dimensão da oferta de 

água doce pela maioria dos ecossistemas. Tamanha oferta é proporcional à 

possibilidade de degradação desse recurso.  Principalmente porque a ação humana 

na natureza impacta os ecossistemas alterando ou diminuindo a sua capacidade de 

oferta de serviços essenciais à biosfera e a nossa sobrevivência. O acelerado ritmo 

de degradação do capital natural e da acentuada interferência nos processos 

ecossistêmicos já atingiu escalas globais e se apresenta incompatível com os limites 

naturais do planeta (Resende, Fernandes, & Andrade, 2014).                          

  De acordo com a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (Millennium Ecosystem 

Assessment, 2005) os serviços ecossistêmicos são englobados em quatro 

categorias funcionais sendo elas: serviços de provisão, de regulação, culturais e 

serviços de suporte. A figura 7 descreve os tipos de produtos e serviços ofertados 

por cada uma dessas categorias.  

    Figura 7: Categorias dos serviços ecossistêmicos 

 

    Adaptado de: Millennium Ecosystem Assessment (2005) & Resende et al (2014) 

O vertiginoso crescimento populacional, a melhoria nos padrões de vida e o 

consumo excessivo aumentaram progressivamente as demandas por recursos 

naturais. O aumento da extração de matéria prima é acompanhado pela geração de 

Categorias dos serviços ecossistêmicos 

 

 

 

Suporte 

 Ciclo de nutrientes  

 Formação do Solo  

 Produção primária  

 Fornecimento de habitat  
 

Provisão 
 Alimentos  

 Água doce  

 Madeiras e fibras 

 Combustíveis  

 Recursos genéticos 

 Compostos bioquímicos 
Regulação  

 Do clima  

 De enchentes  

 De doenças  

 Purificação da água  

 Polinização  

 Controle biológico  

 Mitigação de danos naturais  

Culturais  
 Estéticos  

 Espirituais  

 Educacionais  

 De lazer  
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resíduos que são frequentemente lançados sem nenhum tipo de tratamento 

diretamente nos rios, mares e ecossistemas terrestres.    Dois terços dos serviços 

e produtos fornecidos pelos ecossistemas numa escala global apresentaram taxas 

de declínio nos últimos anos, reduzindo a capacidade de oferecer benefícios aos 

humanos (Resende., et al  2014). 

As cidades consideradas como ecossistemas urbanos são sistemas amplos e 

complexos que requer uma grande quantidade de energia e matéria para se 

sustentar interferindo diretamente na dinâmica dos ecossistemas naturais 

especificamente nos serviços e produtos ofertados por estes.  Em contrapartida toda 

ação que impacta diretamente alterando os ciclos naturais traz consequências ao 

ambiente. A presença das chuvas normais é sinônimo de problemas no espaço 

urbano em função das enchentes resultado da ocupação de áreas inadequadas 

como as áreas de inundação e encostas além de grande parte das cidades está 

vulnerável aos efeitos das alterações climáticas (Herzog & Rosa).                            

 Os problemas relacionados à água são os que estão sempre em evidência 

uma vez que, qualquer desequilíbrio no ciclo natural desse recurso é imediatamente 

sentido por toda a sociedade tanto nos espaços naturais quantos urbanos. A RMSP 

exemplifica essa situação desde o final de 2013 ao início de 2015, o cenário hídrico 

passou a apresentar proporções alarmantes com a escassez de chuvas, período em 

que se registrou a mais grave seca dos últimos 84 anos. Neste período conhecido 

como ano hidrológico (outubro/13 a fevereiro/14) ocorreram 444 mm de chuvas na 

região do Cantareira, quando a média nos anos anteriores foi  de 995 mm (-55 %) 

(Sabesp , 2015).  

Os termos Serviços Ecossistêmicos (SE) e Serviços Ambientais (SA), e 

consequentemente o pagamento pelos mesmos, são utilizados como sinônimos ou 

caracterizados distintamente na literatura (WUNDER, 2015). De acordo com 

Costanza (1997), com a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (2005) e a Organização 

das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (2015), os benefícios diretos e 

indiretos que o homem obtém a partir dos ecossistemas são os chamados serviços 

ecossistêmicos, dentre eles pode-se destacar a provisão de alimentos, a regulação 

climática, a formação do solo e outros.  

Entretanto é possível observar que no Brasil há uma prevalência de uso do 

termo “Serviços Ambientais” o que pode ser explicado, provavelmente pelo fato de 

que o marco regulatório legal brasileiro condiciona a adoção de práticas sustentáveis 
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à geração de benefícios ambientais associados para participação dos esquemas de 

PSA (Souza, et al., 2016). 

 

2.6 Pagamentos por serviços ambientais 

 

Os serviços e produtos dos ecossistemas são essenciais para o equilíbrio de 

todos os ciclos naturais, assegurando à vida na terra, contribuindo para o bem-estar 

do ser humano tanto direto como indiretamente. Portanto, representam parte do 

valor econômico total do planeta (Costanza et al 1997). Os serviços ambientais 

podem ser dotados de valor econômico, uma vez que, seus benefícios não estão 

restritos aos espaços naturais e o homem é o maior usuário desses serviços e 

produtos; por consequência o maior causador de danos aos ecossistemas. O 

equilíbrio ambiental e o bem estar social podem ser atingidos através de negociação 

financeira (Ortega., et al 2013).  

 O PSA é uma transação voluntária, em que um serviço ambiental definido é 

comprado de um provedor, sob a condição de que o provedor garanta a provisão 

deste serviço. Dessa forma o regime legal deve definir claramente qual o serviço 

ambiental abrangido; qual a fonte de recursos para o pagamento; como o serviço é 

verificado; e quem tem direito a receber pelo serviço (Wunder, Borner, Tito, & 

Pereira, 2008), (Wunder, 2005).        

 A base teórica para o Pagamento por Serviços Ambientais - PSA é oriunda 

em sua grande maioria da Economia Ambiental Neoclássica o que justifica a 

preocupação central da conceituação que é gerar eficiência econômica e 

ambiental a partir da internalização das externalidades positivas atribuindo 

valor aos serviços e produtos naturais (Simões & Andrade, 2013). Pode se 

considerar como externalidades os benefícios ou custos percebidos e que não são 

contabilizados nos preços de mercado. Segundo Sandroni, (2010) elas se dividem 

em: i) externalidades negativas ou deseconomias externas,  ii) positivas, também 

chamadas economias externas.  

O conceito de PSA também está ligado ao que propõe a economia 

ecológica. Os economistas ecológicos trabalham com as relações entre direitos de 

propriedade e a gestão de recursos; modela as interações entre meio ambiente e 
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economia, estuda conflitos ecológicos distributivos; usam as ferramentas de gestão 

como avaliação ambiental estratégica (Martínez-Alier, 2000).  O PSA pode ser usado 

como instrumento para conservar as áreas naturais geradoras de serviços 

ecossistêmicos bem como para assegurar serviços essenciais à população nos 

espaços urbanos como abastecimento de água.                        

 A literatura científica ainda não possui uma base teórico-conceitual formal 

para os serviços ambientais que podem ser incluídos na categoria de PSA. Há, 

entretanto critérios e categorias de PSA de acordo com o tipo de serviços, a área 

geográfica, mercado e mesmo com o tipo de pagamento realizado (Guerra R. , 

2016). Existem estudos em que os serviços ambientais são claramente definidos 

como, por exemplo, produção de energia hidroelétrica ou abastecimento de água 

potável, mas muitos outros usam apenas termos vagos, como "melhorar o divisor de 

águas, proteção de áreas verdes” (Ortega., et al 2013).    

 Ainda que apresente falhas e algumas limitações como definição de preço e 

mesmo do serviço a ser oferecido o número de programas de PSA vem crescendo 

no mundo principalmente em acordos locais (Grima., et al  2016). O principio do PSA 

é que boas práticas ambientais sejam recompensadas. A atratividade dos 

programas de PSA reside no fato de que além de preservar os fluxos e serviços 

ecossistêmicos e a biodiversidade, pode ainda contribuir para a geração de renda 

especialmente nos espaços rurais  (Simões & Andrade, 2013).      

 O PSA considera os princípios do usuário-pagador e provedor-recebedor, em 

que aqueles que se beneficiam dos serviços ambientais (como os usuários de água 

potável) devem pagar por eles, e aqueles que contribuem para a geração desses 

serviços (como os usuários de terra a montante) devem ser compensados por 

proporcioná-los (Pagiola, Glehn, & Taffarello, 2013), (Wunder, 2005). Em seu estudo 

Costanza, et al. (1997) estimaram o valor total dos serviços ambientais. Conforme a 

metodologia utilizada, esses serviços valeriam entre US$ 16 e 54 trilhões (média de 

US$ 33 trilhões), ante um PIB mundial de US$ 18 trilhões. 
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2.6.1 Iniciativas de Pagamentos por Serviços Ambientais no mundo  

  

O Pagamento por Serviços ambientais é um instrumento essencial à 

conservação de áreas naturais geradoras de serviços e produtos ecossistêmicos. 

Cada vez com mais intensidade o PSA está ganhando espaço nas políticas públicas 

para conservação da biodiversidade, preservação dos recursos hídricos e mitigação 

das alterações climáticas. Atualmente o PSA é uma ferramenta da Política Estadual 

de Mudanças Climáticas cujo intuito é promover a restauração e conservação das 

florestas e a adoção de sistemas produtivos pautados pela sustentabilidade nas 

propriedades rurais (Martinkoski, Vogel, & Martins, 2013) (Pagiola., et al 2013), 

(Tornquist & Bayer, 2009).                                                     

 Embora o PSA possa demonstrar relativa dificuldade de conceituação teórica 

esse fator não impediu o aparecimento de vários programas de PSA pelo mundo. 

Especificamente na América Latina o uso de PSA aumentou significativamente após 

a Costa Rica criar o Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais (Pagiola., et 

al 2013).    Outro fator relevante para o aumento no interesse pelos programas de 

PSA é de que em países como El Salvador, Costa Rica, México e Equador existem 

políticas públicas já consolidadas para os programas de pagamento por serviços 

ambientais (Martinkoski et al 2013). 

A figura 8 apresenta alguns exemplos de programas de PSA no mundo. Vale 

destacar que o projeto de restauração das bacias em Catskill, era uma ação, mais 

viável do ponto de vista econômico do que investir em uma usina de pré-tratamento 

para assegurar a qualidade da água para o abastecimento da cidade de Nova Iorque 

(Guedes & Seehusen, 2011). O programa de PSA em Catskill é exemplo de PSA 

bem sucedido uma vez que, houve um aumento na produtividade agrícola, 

associada ao manejo adequado do solo e dos cursos d’água assegurando a oferta 

de água à cidade de Nova Iorque.  Importante salientar que boa parte dos 

programas de PSA tanto no Brasil como em outros países, visam ações de manejo 

que refletem positivamente no sistema hídrico daquele espaço ainda que o foco não 

seja a água. Outro ponto relevante são as fontes de financiamento desses 

programas, que podem ser o poder público ou órgãos ligados a este, ou a iniciativa 

privada. E há programas como o SCOLEL TE no México cujas fontes de 

financiamentos partem da iniciativa privada e de órgãos ligados ao poder público.  
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Figura 8: Iniciativas de pagamento por serviços ambientais no Mundo  

País Serviços Ambientais Fontes de Financiamento 

 

Canadá  

Programa de 
Cobertura Vegetal 
Permanente 

Administração Federal de 
Reabilitação 
Agrícola das Pradarias 

 

Costa Rica  

Programa de Pagamento por 
Serviços Ambientais (PPSA): 
Manejo sustentável no uso 
da terra e promoção da 
qualidade de vida.  

FONAFIFO (Fondo Nacional 
de Financiamiento Forestal) 

 

Costa Rica  

Eco- Taxa. Programa para 
conservação e restauração 
da floresta nativa.  

FONAFIFO (Fondo Nacional 
de Financiamiento 
Forestal) 

 

México  

Projeto SCOLEL TE: venda 
de créditos de carbono na 
bolsa voluntária de Chicago 
(CCX - Chicago Climate 
Exchange) 

Edinburgh Centre for 
Carbon Management' 
(ECCM) e pela cooperativa 
mexicana AMBIO. Fundo 
Bioclimátio e Plan Vivo 

 

Estados Unidos  

 

Projeto de revitalização e 
preservação das bacias 
hidrográfica de Catskill-
Delaware.  
Obs: essas bacias 
hidrográficas que abastecem 
a cidade Nova Iorque.  

Prefeitura de Nova Iorque  

 

 

 

França 

Grupo Perrier Vittel pela 
Qualidade da Água. No          
Nordeste da França é feito 
pagamento pelas boas 
práticas agrícolas e 
reflorestamento de áreas de 
recarga de aquífero em 
fazendas de vacas leiteiras 
situadas na parte alta da 
bacia hidrográfica.  

Grupo Perrier Vittel  

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Pagiola (2013), Tornquist & Bayer( 2009), 

Martinkoski et al (2013)  

 

2.6.2 Iniciativas de Pagamentos por Serviços Ambientais no Brasil  

 

  Quanto ao Brasil, no que se refere aos marcos legais existentes, o Projeto de 

Lei nº 792/2007, considera serviços ambientais como os serviços desempenhados 
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pelo meio ambiente que resultam em condições adequadas à sadia qualidade de 

vida, sendo divididos em serviços de aprovisionamento, serviços de suporte e 

regulação e serviços culturais (Brasil, 2010). Em contrapartida a lei estadual nº 

13.798/2009 (SÃO PAULO, 2009), que dispõe sobre a Política Estadual de 

Mudanças Climáticas usa os dois conceitos de maneira distinta. Segundo esse 

marco legal paulista, define-se serviços ecossistêmicos como os benefícios que as 

pessoas obtêm dos ecossistemas e serviços ambientais como serviços 

ecossistêmicos que têm impactos positivos além da área onde são gerados. 

  No Plano Diretor Estratégico de São Paulo – PDE (lei municipal nº 

16.050/2014) para o termo serviços ambientais adota-se a seguinte definição: são 

benefícios que os ecossistemas prestam a humanidade, sendo classificados em 

serviços de provisão, serviços de suporte, serviços de regulação e serviços culturais 

(São Paulo, 2014). A relevância sobre PSA está além da conceituação Sepe & 

Pereira (2015) afirma que o valor atribuído aos serviços da natureza remete a 

questões éticas, entre aqueles que acham correto e aceitável, dentro das regras do 

mercado, em “dar valor a natureza”, e os que consideram tal prática inaceitável. 

O debate acerca da aplicação prática na conservação da natureza dos 

serviços ambientais no Brasil é recente Tornquist & Bayer, (2009) afirmam ainda que 

algumas iniciativas pioneiras tenham surgido, ainda é carente de institucionalização 

do tema com estabelecimento de marco legal.  Registra-se, no Brasil, o Projeto de 

Lei nº. 9.605, de 2009, que dispões sobre a conceituação e regulamenta o 

pagamento por serviços ambientais. Entretanto, já existem no país diversos 

programas em andamento especialmente para proteção e manutenção dos recursos 

hídricos conforme a figura 9.  
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Figura 9: Iniciativas de PSA no Brasil  

Estado Projeto Fontes de financiamento 

e regulação 

 
 
 
Amazonas  

PROAMBIENTE: evitar o 
desmatamento pelo sequestro 
de carbono, conservação da 
biodiversidade preservação 
do solo e dos recursos 
hídricos e redução da 
inflamabilidade da paisagem 

Embrapa, Secretaria de 
Extrativismo e 
Desenvolvimento Rural 
Sustentável (SEDR) do 
MMA  

 
Mato Grosso do 
Sul  

Programa manancial vivo: 
restauração e conservação da 
bacia hidrográfica do córrego 
Guariroba 

 
Poder Publico Municipal  

 
 
 
 
 
Minas Gerais  

 
 
 
Projeto Conservador 
das Águas – Extrema. 
Manutenção da qualidade dos 
mananciais do município de 
Extrema e promover.  
 

Prefeitura Municipal de 
Extrema.  
Secretaria de Meio 
Ambiente e 
Desenvolvimento 
Sustentável 
(SEMAD) Instituto Estadual 
de 
Florestas (IEF-MG) 
Agencia Nacional de 
Águas (ANA).  
 

 
 
 
Minas Gerais  

Projeto Ecocrédito  
Montes Claros: Promoção e 
conservação da 
biodiversidade por meio de 
incentivo financeiro aos 
produtores rurais.  

 
 
Poder Público Municipal  

 
Minas Gerais 

Projeto Oásis Brumadinho: 
Promoção e conservação de 
área de mananciais usados 
para o abastecimento.  

MP/MG e a MMX 
Sudeste Mineração LTDA, 

 
 
São Paulo  

Projeto Oasis: proteção de 
remanescentes de Mata 
Atlântica e ecossistemas 
associados 
na área de proteção dos  
Mananciais da RMSP.  

 
Fundação Grupo Boticário 

 
São Paulo:  
 

 
Projeto Mina d’Água 

 
Banco Mundial. 

 
 
 

Projeto Oasis Apucarana- 
Paraná visa a melhoria ia da 
qualidade de vida e o 

 
Secretaria de Meio 
Ambiente e Turismo do 
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São Paulo  aumento da quantidade 
e qualidade da água no  
município.  

município (SEMATUR), 

 
 
 
 
 
 
 
São Paulo  

 
 
 
 
 
 
Produtor de Água na Bacia 
Hidrográfica Piracicaba/ 
Capivari/Jundiaí 

Secretaria do Meio 
Ambiente do 
Estado de São Paulo 
(SMA), Secretaria de 
Agricultura e 
Abastecimento (SAA), 
 (ONG) The Nature 
Conservancy (TNC),  
Agência Nacional de 
Águas (ANA), Prefeitura 
Municipal de Extrema – 
MG,  
Comitês das Bacias 
Hidrográficas (CBHs) dos 
Rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí (PCJ) 

 
 
 
Rio de Janeiro  

 
 
Projeto Produtores de Água e 
Floresta: conservação e 
proteção de florestas visando 
à melhoria e o aumento da 
água nos rios.  

Secretaria de Estado do 
Ambiente, Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Rio 
Guandu, Prefeitura 
Municipal de Rio Claro, 
a The Nature 
Conservancy e ITPA 
(Instituto Terra de 
Preservação Ambiental 

Fonte: Adaptado pela autora de Pagiola (2013),Tornquist & Bayer (2009) Martinkoski 

et al  (2013) ,  Guedes & Seehusen (2011). 

A respeito dos programas de PSA no Brasil é importante ressaltar que em sua 

grande maioria há o intuito de restauração e preservação dos recursos hídricos 

principalmente na região sudeste.  A ANA criou em âmbito nacional o programa 

Produtor de Água que estimula o pagamento por serviços ambientais voltados à 

proteção dos recursos hídricos no país. Esse projeto possui adesão voluntária e é 

voltado aos produtores rurais que se comprometam em adotar práticas e manejos 

para conservação do solo e da água (ANA, 2016).  

O projeto Conservador das Águas do município de Extrema, no limite entre os 

estados de Minas Gerais e São Paulo, é uma das primeiras experiências de PSA no 

Brasil. Graças ao pioneirismo e ao sucesso de seus resultados ele tornou-se 

parâmetro para outros projetos em diversas regiões do país (de Lima, et al., 2013). 

Um aspecto relevante sobre esse projeto reside no fato de que as bacias 

http://www.rj.gov.br/web/sea/principal
http://www.rj.gov.br/web/sea/principal
http://www.comiteguandu.org.br/
http://www.comiteguandu.org.br/
http://www.comiteguandu.org.br/
http://www.rioclaro.rj.gov.br/
http://www.rioclaro.rj.gov.br/
http://portugues.tnc.org/
http://portugues.tnc.org/
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hidrográficas de Extrema contribuem para a sub-bacia do rio Jaguari, que, 

juntamente com a sub-bacia do rio Atibaia, forma a bacia hidrográfica do rio 

Piracicaba. Constituem parte de um dos principais mananciais de abastecimento 

publico do Brasil o Sistema Cantareira que abastece a RMSP (Pagiola.,et al  2013).  

Situado ao norte da Grande São Paulo, o Sistema Cantareira foi implantado 

em 1973 abastecendo em média 9 milhões de pessoas antes do cenário de crise.  É 

composto pelas represas Jaguari/Jacareí, Cachoeira, Atibainha, Paiva Castro e 

Águas Claras. A capacidade de produção de sua estação de tratamento de água - 

ETA Guaraú - alcança 33 m³/s, atendendo cerca de 47% da demanda da RMSP e 

65% da demanda do município de São Paulo (posição de Dez/13) (Sabesp , 2015).  

 As políticas voltadas aos programas de PSA apresentam se como um 

potencial instrumento no auxílio, gerenciamento e na provisão da qualidade e 

disponibilidade dos recursos hídricos bem como de geração de renda para os 

agricultores promovendo o desenvolvimento da região.  Pois incentiva os produtores 

rurais a escolher o uso da terra que conserve a função dos ecossistemas uma vez 

que, os serviços hidrológicos são suscetíveis aos impactos ocasionados pelo manejo 

inadequado do solo (de Lima, et al., 2013).       

 Em São Paulo, a edição do novo Plano Diretor Estratégico em julho de 2014 

(Lei 16.050/2014) se apresenta como uma tentativa de incorporação de novos 

conceitos e princípios norteadores às políticas públicas para uso e ocupação do 

espaço urbano e para a gestão urbana ambiental (Sepe & Pereira, 2015). Esta lei 

propõe uma abordagem ecossistêmica para a cidade, ao reconhecer que na mesma 

convivem e interagem sistemas urbanos e ambientais, bem como o retorno da 

chamada área rural e a introdução do conceito de serviços ambientais ou 

ecossistêmicos (São Paulo, 2014). O PDE criou o fundo municipal de pagamento por 

prestação de serviços ambientais (PSA) e políticas setoriais de gestão ambiental.  
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3. Método  

 

 Essa pesquisa caracteriza-se como exploratória, cuja concepção segundo 

Gil (2008, p. 41), “proporciona maior familiaridade com o problema com vistas a 

torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” inclui levantamento bibliográfico e 

entrevista.  Quanto aos procedimentos técnicos trata-se de uma pesquisa 

documental que, de acordo com Fonseca (2002) remete ao uso de fontes 

diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, 

jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, 

tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão.   

 De acordo com os objetivos deste trabalho, esta pesquisa é Exploratório-

Descritiva, que para Lima & Mioto (2007) corresponde a um estudo teórico 

elaborado a partir da reflexão pessoal e da análise de documentos escritos que 

seguem um ordenamento de procedimentos. Nessa pesquisa com vistas ao 

desenvolvimento de conceitos acerca dos serviços ambientais e à reflexão da 

aplicação de um esquema de PSA sobre o Programa Córrego Limpo – PCL 

desenvolvido na cidade de São Pulo.       

 O levantamento documental e bibliográfico constou da busca em artigos 

científicos referentes ao tema, dissertações de mestrados e teses de doutorados, 

levantamento de legislações, normas técnicas, programas e políticas públicas, além 

de material bibliográfico diverso.  

 

3.1 Seleção do objeto de pesquisa 

 

 O governo reduziu de R$ 16,607 milhões para R$ 5,737 milhões os 

investimentos no PCL o que equivale a uma redução de 66% Arcoverde (2016). 

Essa redução ocorreu entre 2014 e 2015, período da crise hídrica. Uma decisão 

paradoxal uma vez que, a administração pública estava em busca de alternativas à 

crise de água e o novo PDE fazer referência ao pagamento por serviços ambientais 

como uma estratégia a para a produção de água na cidade e melhora na qualidade 

dos cursos d’água. E no período de crise se verifica um corte de investimentos 
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justamente em um programa que contribui para a melhoria da qualidade da água 

urbana e a promoção de SA.         

 O PCL foi escolhido como objeto de pesquisa dada sua importância como 

instrumento de gestão das águas em área urbana. O programa foi lançado em 22 de 

março de 2006.  A compreensão de que um programa como o PCL funciona 

representa uma estratégia que vai gerar benefícios como o aumento da 

disponibilidade hídrica e melhora da qualidade da água.  Esse programa poderá ter 

como resultados: melhora na qualidade do ar, na estética do entorno dos córregos, 

diminuição de doenças de veiculação hídrica e ser o início de um projeto maior para 

despoluição dos principais rios da cidade. Além de representar uma possibilidade de 

parceria entre a administração pública, a iniciativa privada e a população.  

 

3.2 Atividades para realização da pesquisa 

 

A figura 10 apresenta as etapas e as respectivas atividades empregadas na 

realização da pesquisa de modo a atingir os objetivos e os produtos alcançados. 

A figura 10: Atividades para elaboração da pesquisa  

Objetivo Atividade Produto 

Identificar as atividades 

de recuperação da 

qualidade de cursos de 

água propostas pelo 

PCL  

 1) levantamento de dados 

do programa córrego limpo 

para identificar as ações 

realizadas e os 

responsáveis por cada uma 

delas.  

2) caracterizar  as ações  

atividades propostas para a  

recuperação do curso da 

água 

Caracterização do PCL e 

levantamento das 

atividades realizadas e o 

reconhecimento das 

ações executadas pela 

Sabesp e pela PMSP.  
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Identificar potenciais 

serviços ambientais 

associados ao 

Programa Córrego 

Limpo.  

1) levantamento do 

referencial bibliográfico 

sobre serviços 

ecossistêmicos e  

ambientais. Análise de 

programas de PSA 

instalados em outros países 

e no Brasil. Identificação 

dos programas de PSA 

hídricos.  urbanas (revisão 

bibliográfica). 

Quadro de exemplos de 

iniciativas de PSA  em 

alguns países.  

 

Quadro de exemplos 

iniciativas de PSA no 

Brasil  

 

 

2) Associação dos 

potenciais SA presentes nas 

ações do córrego limpo 

Quadro com os SA 

associados ao Programa 

córrego Limpo  

 

 

 

 

 

Discutir as etapas de 

um esquema de 

pagamento por serviços 

ambientais em áreas 

urbanas. 

1)Levantamento do 

referencial bibliográfico 

sobre PSA em recursos 

hídricos. E em áreas 

urbanas (revisão 

bibliográfica). 

2) Discussão  de um  

esquema de PSA à luz do 

recomendando no PDE de 

São Paulo e das boas 

práticas internacionais 

(análise bibliográfica + 

análise documental)  para 

um programa do tipo 

Córrego Limpo 

 

 

 

 

Quadro de proposta de 

PSA para São Paulo a 

partir das ações do PCL 

Elaborado pela autora.  
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4. Potencialidades de Pagamento por Serviços Ambientais no Programa 
Córrego Limpo 

 

A legislação brasileira considera a água um bem de domínio publico, portanto 

de direito de todos. E por se tratar de um recurso essencial à vida todos têm direito 

ao uso.   Sendo assim, é dever de todos a sua preservação. A Política Nacional de 

Recursos Hídricos, instituída pela Lei Nacional nº 9.433/1997, indica que a água é 

um recurso natural limitado, dotado de valor econômico e que, seu uso prioritário é o 

abastecimento humano.          

 A ocupação do espaço nas áreas urbanas é marcada por um uso que não 

contempla a preservação e manutenção dos recursos naturais essencialmente os 

recursos hídricos comprometendo a qualidade de vida das populações. Entretanto 

tais efeitos negativos ao ambiente chamado pelos economistas de externalidades 

ambientais negativas são danos não incorporados ao processo produtivo e ao 

capital (Fracalanza & Freire, 2015).      

 Nessa perspectiva, a qualidade de vida e o bem-estar humano são afetados 

não apenas pelo desequilíbrio entre demanda e oferta dos serviços ambientais, mas 

também pela crescente vulnerabilidade de indivíduos, comunidades e nações 

(Peixoto, 2011). Pode-se afirmar que nas áreas urbanas a questão da 

disponibilidade de água potável para o consumo humano é o maior exemplo dessa 

relação desequilibrada entre demanda e disponibilidade uma vez que, em 

ecossistemas cujo manejo é feito de forma sustentável há redução dos riscos de 

vulnerabilidade em contrapartida em sistemas mal manejados os riscos de 

enchentes, secas como é o caso da RMSP são recorrentes.     

 Dada a ênfase aqui atribuída aos recursos hídricos para a RMSP explora-se 

eventuais possibilidades de pagamento por serviços ambientais no Programa 

Córrego Limpo. O PSA pode ser considerado uma estratégia de gestão da água 

para assegurar a disponibilidade desse recurso a partir da preservação dos cursos 

d’água dentro do perímetro urbano. Além de ser um possível instrumento que  atribui  

à gestão hídrica um caráter social e democrático, pois, um programa de PSA que 

visa o manejo dos cursos d água dentro do espaço urbano requer a participação 

ativa da população tanto para execução de determinadas ações como para a 

manutenção destas.  
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4.1 Programa Córrego Limpo  

 O PCL surgiu a partir de uma parceria entre o Governo do Estado de São 

Paulo, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP e a 

Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP, cujo objetivo era reverter à 

degradação dos córregos urbanos, para garantir o bem-estar da população e 

preservar os recursos hídricos bem como, e conscientizar a comunidade sobre as 

consequências acerca do despejo de resíduos líquidos e sólidos nos cursos d’água 

(SABESP, 2015).           

  Trata-se de um programa de governança colaborativa cuja estratégia de 

gestão faz uso do Modelo dos Níveis de Ação Colaborativa, abordando a 

colaboração em três níveis: operacional que trata de intervenções como instalação 

de infraestrutura, processos educativos, monitoramento e avaliação de formulação; 

de políticas que tem como característica orientar a comunicação entre os atores e 

institucional que representa atividades que influenciam, restringem, e promovem as 

ações no nível operacional (Silva, 2014).       

 O Programa Córrego Limpo - PCL iniciou-se em 2007 após o sucesso da 

despoluição pioneira dentre desse contexto do Córrego Carandiru/Carajás situado 

na zona norte da cidade de São Paulo. As intervenções realizadas nesse córrego se 

transformaram em um projeto piloto para análise técnica da viabilidade de 

implantação do Programa Córrego Limpo.  O programa PCL engloba a execução de 

ações integradas para limpeza e manutenção da qualidade dos cursos d’água 

urbanos e revela a importância dos córregos no município, cujas sub-bacias estão 

interligadas às bacias hidrográficas (unidades maiores).     

 Na figura 11 pode se observar na foto A o córrego Carajás em setembro de 

2004 antes de iniciarem as obras de despoluição e a foto B foi tirada em dezembro 

de 2005 após o início das obras de intervenção. Essas duas figuras mostram um 

melhoramento estético do córrego exemplificando a presença de um serviço 

ecossistêmico gerado a partir das ações do PCL o serviço estético.  
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Figura 11: Fotos do córrego Carajás antes (Foto A) e depois (Foto B) das obras de 

intervenção do Programa Córrego Limpo 

Foto A                                                              Foto B 

 

Fonte: Adaptado de Massone (sd) 

 

Segundo Massone (sd) o PCL baseia-se no princípio de que a poluição nos 

cursos d´água em suas respectivas bacias pode se propagar para os cursos d’água 

a jusante, principalmente, para os grandes rios metropolitanos (Tietê, Pinheiros e 

Tamanduateí). Portanto, promover o controle da poluição nos córregos afluentes 

resultaria em melhoria na qualidade de água de todo um sistema hídrico da RMSP. 

O PCL apresenta efetividade na remoção da DBO, constatada através da análise do 

histórico de monitoramento da DBO dos córregos despoluídos. Este indicador é 

indicado para medir a carga orgânica dos cursos d’água.  E o monitoramento é feito 

na foz do córrego (SABESP, 2014).        

 De acordo com a figura 12 a queda na DBO dos córregos despoluídos é 

elevada, o que atesta a efetividade das ações empreendidas pelo PCL.  
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Figura 12: Evolução da DBO dos córregos após a despoluição  

Córrego DBO Inicial DBO Final 

Córrego Carandiru/Carajás 193 mg/l 9 mg/l 

Córrego Tenente Rocha 101 mg/l 20 mg/l 

Horto Florestal - Ciclovia 167 mg/l 4 mg/l 

Córrego Charles de Gaulle 183 mg/l 22 mg/l 

Fonte: Adaptado de Massone (sd) 

 

 Para Anelli (2015) a presença de uma rede difusa de córregos em condições 

de serem facilmente tratados para consumo em situações de escassez e redução da 

disponibilidade nos grandes reservatórios do sistema de abastecimento é uma saída 

viável uma vez que, os córregos são instrumentos de estruturação urbana. Embora 

não sejam usados para o abastecimento de água, interferem muito nas condições de 

saúde, bem estar e saneamento da população (Ourives., et al  2007)  

 Segundo a Secretaria Estadual de Saneamento e Energia, o Projeto prioriza a 

recuperação e manutenção dos cursos de água de menor porte que escoam para os 

córregos de maior porte, poluindo-os. Constituem-se de obras pequenas, localizadas 

nas periferias mais pobres, mas que podem despoluir os córregos que drenam para 

córregos maiores contribuindo para a despoluição dos principais rios da cidade 

(Ourives., et al  2007). O PCL tem consequentemente como finalidade auxiliar a 

despoluição dos rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí. A figura 13 apresenta o 

resumo das 3 fases do programa.  

Figura 13: Resumo das fases do programa Córrego Limpo 

 
 
Fase 

 
 
Período 

Número 
de 

córregos 

População 
beneficiada 
(nº 
aproximado) 

Vazão de 
esgoto 
retirada dos 
córregos 
(l/s) 

Investimento 
(Valor 
aproximado) 

Primeira março/2007 a 
março/2009 

42 800.000 hab 500 litros 140 milhões 

Segunda Março/2009 a 
abril/2010 

58 840.000 hab 550 litros 300 milhões 

Terceira Abril/2010 a 
dezembro/2012 

50 700.000 700 litros 750 milhões 

Total 150 2.340.000 1.750 litros 1,190 
bilhões 

Fonte: Adaptado de Massone (sd) 
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  Para execução das obras e ações do Programa as 18 Subprefeituras que 

participam são responsáveis por criar condições para a SABESP executar os 

serviços de despoluição, fazendo a limpeza mecânica e manual do córrego; a 

contenção e manutenção nas margens e a verificação de eventuais interferências 

com a rede de microdrenagem (bocas-de-lobo e galerias) (SABESP, 2015).  Fica a 

cargo das subprefeituras também a fiscalização das ligações de esgotos, notificando 

e multando os imóveis, que não estiverem corretamente ligados à rede coletora, 

intimando o responsável a regularizar sua ligação (Ourives., et al 2007). 

Subprefeituras envolvidas são: Sé, Vila Mariana, Jabaquara, Ipiranga, São Mateus, 

Pirituba, Santana, Casa Verde, Penha, Ermelino Matarazzo, São Miguel, Itaim 

Paulista, Butantã, Campo Limpo, M'Boi Mirim, Santo Amaro, Cidade Ademar e 

Capela do Socorro.          

 O atendimento às famílias que são remanejadas e precisam ser reassentadas 

é feito pela PMSP. E papel da SABESP dentro do programa a construção de obras 

de infraestrutura para a implantação da rede coletora de esgoto e remoção dos 

efluentes jogados clandestinamente nos córregos.  Nas áreas periféricas a ocupação 

se concentra às margens dos córregos o que acarreta no lançamento de esgoto in 

natura nos cursos d´água. Segundo Ramires Junior et al. (2015) as habitações 

construídas ao longo dos córregos são estruturas que funcionam como barreiras 

para implantação dos coletores de esgoto.      

  Segundo Vital et al. (2012) a poluição nos córregos é essencialmente 

composta de efluentes domésticos. Nessa perspectiva, Silva (2014) afirma que as 

ligações clandestinas de esgoto no sistema de drenagem urbana acarretam na 

perda de parte da vazão que deveria ser conduzida pelo sistema de esgotamento e 

acaba sendo lançada in natura no córrego que é o receptor do sistema de 

drenagem.           

  É importante salientar que o envolvimento de conscientização da população 

do entorno dos córregos é fundamental para que as ações do Programa se 

mantenham (Souza, et al., 2016).  Nessa perspectiva em sua pesquisa Ramires 

Junior et al (2015) identificou os principais problemas à manutenção do Programa 

Córrego Limpo: i) reocupação irregular às margens dos córregos, ii) reincidência da 

poluição (descarte inadequado de lixo e entulho, lançamento irregular de esgoto in 

natura) em virtude da baixa percepção dos resultados positivos quanto à 

manutenção da qualidade ambiental dos cursos d’águas urbanos e iii) não 
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engajamento da população em torno da questão.      

 Os resultados da implementação das ações estratégicas do Programa são 

medidas por meio de indicadores acompanhados e atualizados mensalmente nas 

diversas reuniões de análise crítica da empresa (Bevilacqua  & Hourneaux Jr, 2015).  

Os resultados, das intervenções nos córregos são monitorados a partir de análise 

laboratorial da Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO.  E possível perceber os 

resultados das ações do PCL também a partir da mudança da paisagem do córrego 

e entorno conforme figura 14.  

Figura 14: Córrego Ciclovia – Horto Florestal antes e depois das ações do PCL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Massone (sd) 
 

O Programa Córrego Limpo é uma estratégia de gestão dos recursos hídricos 

que exige a integração entre os diversos agentes envolvidos Governo, Município, 

SABESP e a população. É necessário que a população se sensibilize quanto à 

importância do seu papel na manutenção da limpeza dos córregos. No tocante a 

sensibilização a SABESP realiza visitas aos domicílios para orientar o cidadão a não 

jogar o esgoto in natura no córrego, no seu entorno e nem nas bocas-de-lobo e 

galerias de águas pluviais. Essas ações são relevantes, pois, mostra à população as 

diferentes conexões existentes no processo de poluição e seus impactos no 

ambiente (Vital, Nogueira, Mingione, Neilson, & Pion, 2012).  

Antes                                                                                   Depois 
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4.2 Serviços Ambientais associados ao Programa Córrego Limpo 

 

A crescente pressão sobre os ecossistemas cada vez mais degradados reduz 

as perspectivas de desenvolvimento sustentável. Essa situação se agrava nos 

espaços urbanos, cujo acelerado crescimento e o aumento da população resultam 

em um processo desordenado de apropriação dos recursos naturais e sem 

planejamento (Castro & Ferreirinha, 2012). Nessa conjuntura tanto a qualidade de 

vida da população quanto à manutenção dos serviços ecossistêmicos essenciais a 

vida são comprometidos, uma vez que, a capacidade dos ecossistemas de 

prestarem esses serviços é reduzida gradativamente  (Peixoto, 2011).   Os 

processos de tomada de decisão em sua maioria tendem a não considerar ou 

mesmo subestimar a relevância dos serviços ambientais para o desenvolvimento 

sustentável ou como estratégia para resolução de problemas como: enchentes, 

deslizamento e seca. O homem se apropria do espaço natural utilizando todos os 

serviços e produtos oferecidos pelos ecossistemas. Ao mesmo tempo em que 

desconsidera a capacidade de recarga além de não sinalizar preocupação ou 

interesse em criar instrumentos e ações para assegurar a continuidades desses 

serviços e produtos (Sepe & Pereira, 2015).       

 A urbanização e a produção econômica são processos contínuos, entretanto, 

é preciso mitigar os impactos desses para assegurar a disponibilidade dos recursos 

naturais, essencialmente nas áreas urbanas. A questão da água é um problema 

global verificado em várias regiões do mundo, principalmente nas áreas densamente 

povoadas como é o caso da RMSP. O Brasil foi marcado nos últimos anos pela 

expansão de programas de pagamento a proprietários de áreas prestadoras de 

serviços ecossistêmicos, principalmente dos serviços voltados à produção de água e 

secundariamente ao sequestro de carbono e à conservação da biodiversidade 

(Guedes & Seehusen, 2011).                               

 Embora a estrutura normativa brasileira seja suficiente para assegurar a água 

em quantidade e qualidade adequada, a existência de leis e regulamentações não 

soluciona o problema da falta de água.  Alcançar os objetivos propostos na 

legislação das águas depende de diversos fatores a serem executados ora pelos 
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Estados e a União, ora pelos Municípios, sempre considerando a água como um 

bem de valor econômico, social e ecológico.  

O PSA é um mecanismo que busca soluções próximas às de mercado para 

mitigar um problema ambiental criando um sistema de valoração que incentiva os 

agentes a tomarem decisões corretas do ponto de vista ambiental.  A partir dessa 

perspectiva, um passo inicial para um eventual PSA consiste em identificar se há 

oferta de serviços ambientais e quais seriam pelo PCL. Desse modo, é possível 

identificar à luz da literatura alguns serviços ambientais que são ofertados a partir 

das ações dentro da estrutura do Programa Córrego Limpo.  Às ações do Programa 

Córrego Limpo podem ser associados diversos serviços ambientais, conforme 

exposto na figura 15. 

 

Figura 15: Serviços ambientais associados ao Programa córrego Limpo  

Ações do Programa 
Córrego Limpo 

 
Agente  

 
Serviços Ambientais  

Categorias Segundo a 
Avaliação 
Ecossistêmica do 
Milênio (2005) 

 

 

Limpeza mecânica e 

manual do córrego. 

 
 
 
 
 
PMSP 

  
Regulação de enchentes  
 

 
Regulação  

 
 
Purificação de água  
 

 
Provisão  

 
Provisão de habitat  
 

 
Suporte  

 

Remoção dos efluentes 

dos córregos e 

manutenção dos fundos 

de vales.  

 
 
 
 
 

SABESP 

 
Purificação de água 
 

 
Provisão 

 
Regulação de doenças de 
veiculação hídrica  
 

 
Regulação  

 
Regulação de danos naturais   
 

 
Regulação  

 
Manutenção da qualidade do ar  
 

 
Regulação  

 

Construção de obras de 

 
 
 

 
Purificação da água  
 

 
Provisão  
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infraestrutura para a 

implantação da rede 

coletora de esgoto. 

 

SABESP 

 
Regulação de doenças de 
veiculação hídrica  
 

 
Regulação  

 
Regulação biológica 
 

 
Regulação  

 

Obras de manutenção 

nas margens. 

(capinagem e 

manutenção da mata 

ciliar) 

 
 
 
 
 
 
PMSP 

 
Manutenção da qualidade do ar  
 

 
Regulação  

 
Controle de erosão 
 

 
Regulação  

 
Polinização  

 
Regulação 
 

 
Retenção do solo  
 

 
Suporte  

 

Melhoramento estético 

do entorno do córrego. 

   

 
PMSP 

SABESP 

 

 
 
Estético e inspiração 

 
 
Cultural  

Orientação à população 

a não jogar o esgoto in 

natura no córrego no 

seu entorno e nem nas 

bocas-de-lobo e galerias 

de águas pluviais.  

 
 
 

SABESP 

 
 
 
 
Educacional e estético  

 
 
 
 
Cultural  

 

 

 

Ligações domiciliares de 

esgotos. 

 
 
 
 

SABESP  

 
Purificação da água  

 
Provisão  
 

 
Estético  

 
Cultural  
 

 
Manutenção da qualidade do ar  

 
Regulação  
 
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da classificação dos SA da Avaliação 

Ecossistêmica do Milênio (2005), (Sabesp, 2016) 

Um único SA pode ser o produto de duas ou mais funções, ou uma única 

função pode gerar mais que um serviço ambiental   (Costanza, 1997). O PCL detém 

essa característica, ou seja, a partir de uma ação isolada é possível dar condições 

para que o ecossistema passe a oferecer diversos serviços ambientais dentro de 
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uma mesma categoria ou de categorias distintas. Pode - se tomar como exemplo as 

ações de remoção dos efluentes dos córregos e manutenção dos fundos de vales 

que oferecem três serviços ambientais dentro da categoria Regulação. Por sua vez, 

as ligações domiciliares de esgotos oferecem três SA em três categorias distintas.  

 A limpeza dos córregos promove a regulação de enchentes uma vez que, a 

retirada de lixos e sedimentos do leito do curso d’água resulta no desassoreamento 

dos córregos evitando o transbordamento de água nos períodos de chuva. Assim, 

essa ação também promove a limpeza da água no curso d´água que passará a 

apresentar condições para se tornar um habitat natural para peixes e outros animais.

 Com a remoção dos efluentes o córrego deixa de ser um meio propício à 

proliferação micro-organismos causadores de doenças de veiculação hídrica como 

as verminoses. Essa ação mantém a estabilidade biológica e promove condições à 

sobrevivência da biota local. A melhora na qualidade do ar é resultado tanto da 

retirada dos efluentes quanto das ligações domiciliares de esgotos estas duas ações 

evitam o mau cheiro no córrego como nas áreas próximas vizinhas.   

 As obras de manutenção das margens oferecem serviços de regulação e um 

de suporte. O de suporte oferecido é a manutenção do solo que é possível graças à 

presença da vegetação que evita a lixiviação e/ou o desgaste do solo e contribui 

para a percolação da água da chuva mantendo a umidade. Dentro desse mesmo 

aspecto o serviço de regulação é o de controle de erosão possível também graças à 

presença da vegetação. Dessa forma, a chuva do tipo enxurrada é interceptada pela 

vegetação antes de atingir o solo, privilegiando o os processos de infiltração e 

evaporação do ciclo hidrológico em detrimento do escoamento superficial 

intensificado. A esses dois serviços associa-se um terceiro que é a minimização do 

processo de assoreamento do córrego que impacta diretamente a disponibilidade e 

a qualidade da água.  A presença da vegetação também é responsável pela 

qualidade do ar, pelo aumento na disponibilidade de oxigênio bem como interfere na 

temperatura amenizando alterações no microclima urbano.     

 Pode-se considerar que todas as ações do Programa Córrego Limpo resultam 

em melhorias estéticas à paisagem da área do entorno córrego. Oferece, portanto o 

SA Cultural estético e de inspiração, pois é possível perceber um embelezamento da 

paisagem. Essa ação reflete diretamente na relação que as pessoas podem 

estabelecer com esse espaço que deixa de repulsivo tornando-se mais visualmente 

atraente. O que pode sugerir uma preocupação da comunidade local em manter as 
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boas práticas para manutenção dos córregos.       

  A SABESP orienta a população quanto à manutenção da limpeza dos 

córregos; não despejando o esgoto in natura no córrego e no seu entorno e nem nas 

bocas-de-lobo e galerias de águas pluviais bem como, não jogar lixo. Essas ações 

oferecem serviços ambientais do tipo Cultural, educacional e estético. Por um lado, a 

intenção de sensibilizar a população quanto à preservação dos córregos por outro 

há novamente um melhoramento estético da paisagem.      

 As ligações domiciliares de esgotos são ações que oferecem SA em três 

categorias: a purificação de água na categoria de provisão como consequência da 

retirada do esgoto in natura do córrego. Estético na categoria cultural, pois a partir 

das intervenções implementadas pelo programa, não há o despejo do esgoto na rua 

ou em outros lugares inadequados. Com essa ação há a melhora na estética do 

entorno dos córregos. E a manutenção da qualidade do ar, pois, a canalização do 

esgoto e a despoluição dos córregos evita o mau cheiro. Essa ação se enquadra 

dentro da categoria regulação.  

 

4.3 Proposta de arranjo de PSA para o Programa Córrego Limpo 

 

O Pagamento por Serviços Ambientais em áreas urbanas apresenta um 

desafio inicial que está relacionado à questão conceitual uma vez que o PSA 

clássico não foi elaborado para áreas ou atividades urbanas (Sepe & Pereira, 2015). 

Este foi originalmente pensado para sensibilizar os proprietários rurais a adotarem 

práticas de manejo sustentáveis, possibilitando a internalização das externalidades 

positivas (serviços ambientais) que não recebiam nenhuma remuneração pelos 

agentes econômicos que as utilizavam (Altmann , 2012). Entretanto, esse não é um 

fator que impede que o PSA em áreas urbanas exista ou que apresente resultados 

positivos. Se considerado que o PDE de São Paulo propõe claramente o Pagamento 

por Serviços Ambientais para a cidade, em programas para recuperação e 

preservação dos recursos hídricos. Essa é uma ação relevante para a promoção da 

qualidade de recursos naturais e para enfrentamento de crises hídricas como 

enfrentada na RMSP recentemente que requer políticas e ações efetivas e que 

agreguem a participação de diversos agentes.       

 No Brasil os programas de PSA em áreas urbanas até então, são voltados à 
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gestão de resíduos sólidos e reciclagem.  Nesse contexto, destacam-se: o estudo 

elaborado por Altmann (2012) intitulado Pagamento por serviços ambientais urbanos 

como instrumento de incentivo para os catadores de materiais recicláveis no Brasil; 

e o relatório elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA 

denominado Pesquisa Sobre Pagamento Por Serviços Ambientais Urbanos Para 

Gestão de Resíduos Sólidos. Ambos os estudos discorrem a respeito das 

potencialidades de um Programa de PSA urbano para gestão dos resíduos sólidos 

baseados em uma estratégia que contempla também o contexto social uma vez que 

os catadores de lixos nos centros urbanos são indivíduos de baixa renda.  

 Segundo Avaliação Ecossistêmica do Milênio (2005) quatro características 

principais comprometem a discussão acerca dos serviços ambientais no meio 

urbano: a) estes são providos por processos complexos e pouco compreendidos, 

ocorridos, na maioria das vezes, além dos limites urbanos; b) são de difícil 

apropriação e comercialização por parte de agências privadas; c) são de difícil 

gestão e regulação por parte das agências públicas e d) os grupos que mais 

dependem dos serviços ambientais são social e fisicamente mais vulneráveis e 

tendem a ser econômica e politicamente menos influentes.    

 Dada à ênfase aqui atribuída aos recursos hídricos para a RMSP e os 

Serviços Ambientais já identificados. Nessa perspectiva o PSA apresenta-se como 

um instrumento de gestão estratégica da água que apresenta potencial para 

assegurar a qualidade e disponibilidade desse recurso a partir da preservação dos 

cursos d’água dentro do perímetro urbano.       

 E importante salientar que o PSA vem sendo usado em diversas partes do 

mundo como instrumento de preservação dos recursos hídricos.   Com o objetivo de 

aumentar a disponibilidade de água em áreas em situações críticas. O PSA de 

recursos hídricos com maior destaque é o da cidade de Catskill, a oeste das 

nascentes do Rio Hudson e a 160 quilômetros ao norte da cidade de Nova York 

realizado em 1997. Com a preservação dos mananciais o sistema de abastecimento 

da cidade de Nova York conta com água potável de qualidade. Um exemplo de 

como o pagamento pelos serviços ambientais é uma estratégia viável à manutenção 

dos recursos hídricos. No Brasil pode - se citar vários projetos que foram criados 

com incentivos do programa Produtor de Água da ANA como o Projeto Pipiripau, 

Projeto Apucarana PR, Projeto Produtor Espírito Santo, Projeto Guandu Rio de 

Janeiro, Projeto Comburiú, Projeto Guariroba, Projeto PCJ e o Projeto Conservador 

http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20131207155702_7421.pdf
http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20131207155702_7421.pdf
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das Águas de Extrema – MG (ANA, 2016).         

 O Projeto Conservador das Águas de Extrema – MG é um exemplo de PSA 

de recursos hídricos de suma importância para a RMSP. Contribuindo para 

disponibilidade hídrica nessa região, pois abastece a sub-bacia do rio Jaguari, que, 

faz parte da bacia hidrográfica do rio Piracicaba que é uma das que abastece a 

RMSP. Além de ser um projeto que inspira a criação de Programas de PSA em 

outros lugares.  

Os serviços ofertados pelo PCL apresentam os requisitos exigidos para 

implantação de um programa de PSA que considera os princípios do usuário-

pagador e provedor-recebedor, conforme ((Wunder, 2005). Nesse contexto existe 

um serviço ambiental definido, existe o provedor desse serviço e existem os 

beneficiários. Segundo Pagiola, Glehn,  (Taffarello, 2013) a  estratégia de PSA se 

torna atraente à medida que: 

 

(i) gera novos financiamentos que não estariam disponíveis para a 

conservação,  

(ii) tem potencial para ser sustentável, uma vez que depende do 

interesse mútuo dos usuários e provedores de serviços e não da 

disponibilidade de financiamento do governo ou doador, e  

(iii) tem potencial para ser eficiente, uma vez que conserva serviços 

cujos benefícios são maiores que o custo pago por eles e não conserva os 

serviços quando o contrário é  verdadeiro. 

 

 

A figura 16 apresenta um esquema de proposta de um PSA dentro da 

estrutura do PCL. O projeto pode ser executado em parceria com diversos atores 

como a SABESP, a ANA, a PSMP, a iniciativa privada e a prefeitura de outros 

municípios limítrofes à cidade de São Paulo. Essa parceria com outros municípios é 

viável uma vez que, aumentar a disponibilidade e a qualidade da água nos cursos 

hídricos da cidade de São Paulo iria beneficiar todo o sistema de abastecimento da 

RMSP. Os resultados positivos não se limitariam à cidade de São Paulo, uma vez 

que os serviços ambientais não estão condicionados a limites físicos impostos pela 

estrutura de expansão urbana e de produção.  
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Figura 16: Proposta de esquema de PSA a partir das ações do PCL 

ESQUEMA DE PSA DE RECURSOS HÍDRICOS 

 
 Serviços ambientais 

 Purificação e produção de água, 

 Regulação de enchentes,  

 Regulação de doenças de 

veiculação hídrica, 

 Regulação de danos naturais,  

 Manutenção da qualidade do ar,  

Educacional e estético 

 

Provedores 

 
SABESP, PMSP, Prefeitura dos 
municípios limítrofes a São Paulo, a 
população, a iniciativa privada. 
 

 
 
Beneficiários  

 
População, indústria de bebidas e 
alimentícia, setor de energia, 
SABESP, PMSP, sistema de saúde, 
empreendimentos imobiliários. 
 

Ações do Programa de PSA do Córrego Limpo 

 

O projeto visa restaurar e manter a qualidade das águas nos córregos da área 

urbana da cidade de São Paulo, através dos seguintes mecanismos: 

 

 Instalação de estruturas para proteger os corpos d'água da poluição e 

do assoreamento dos rios.  

 Manutenção da permeabilidade do solo e do regime hídrico, prevenindo 

contra inundações e enxurradas, contribuindo com a recarga de 

aquíferos.  

 Reciclagem de resíduos sólidos ou líquidos para reduzir sua absorção 

por plantas e a infiltração no lençol freático de metais pesados, minerais 

e micro-organismos nocivos à saúde humana e ao meio ambiente.  

 Implantação de cobertura vegetal que resulte na melhoria da qualidade 

da água e que reduza a taxa de evapotranspiração vegetal. 

 A promoção da economia no uso de água presente no ecossistema ou 
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da sua retenção, aumentando sua disponibilidade.  

 Ações que contribuam para a evolução do conhecimento, através do 

desenvolvimento de pesquisas;  

 .Ações que contribuam para a inspiração e a criatividade artística local;  

 Instrumentos que contribuam para a promoção de aprendizagem, 

através de programas educacionais; 

 Iniciativas que promovam atividades recreativas e de ecoturismo; 

 Ações que contribuam para a estética, criação de barreira visual ou 

modificação da paisagem, inclusive mediante sistemas de uso da terra.  

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado nos dados do Programa Córrego Limpo 

apresentados em SABESP( 2016), (Masson  (sd), SABESP , (2015).  

Esse esquema pode ser elaborado inspirado no Programa Produtor de Água 

da ANA, cujo foco é estimular a política de PSA voltados á proteção dos recursos 

hídricos no país. Entretanto, mantendo as particularidades próprias, é um PSA para 

área urbana, localizado dentro do espaço urbano. As parecerias são de suma 

importância para um projeto desse formato, além da SABESP e da PSMP, é 

possível que haja o engajamento de outros setores da sociedade e de outros órgãos 

públicos.  O Programa Produtor de Água que atua apoiando, orientando e 

certificando os a programas de PSA no país (ANA, 2016), pode ser um parceiro 

especialmente na estruturação do programa.  

O período de estresse hídrico vivido pela RMSP a partir do final de 2013 ao 

início de 2015 (e que pode se repetir) é o resultado não apenas da alta demanda e 

do período de carência de chuvas. Some a esses fatores a degradação dos recursos 

hídricos com o despejo de efluentes in natura nos cursos d’água. Portanto é crucial 

que ações para revitalização dos cursos d’água da cidade de São Paulo sejam 

colocadas em práticas. Esse projeto pode assegurar que os benefícios gerados 

sejam duráveis. Uma vez que é possível melhorar a qualidade da água e aumentar a 

sua disponibilidade. Algumas tendências atuais mostram que o consumo humano de 

água é insustentável, impactando negativamente a capacidade dos ecossistemas 

proverem adequadamente este vital serviço de provisão (Andrade & Romeiro, 2009). 

Relevante também é o fato de que com a purificação dos cursos d’água, há 

uma amplificação de benefícios. Com a consequente melhora na qualidade de vida 
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da população em função dos seguintes fatores: melhora na qualidade do ar, uma 

vez que o odor tende a desaparecer; e também há um embelezamento da paisagem 

com a limpeza dos córregos. Entretanto, para o arranjo do programa é indispensável 

à participação da comunidade local, para que as ações tanto de limpeza quanto de 

manutenção dos córregos sejam permanentes. Já que segundo a SABESP a 

população no entorno de alguns córregos volta a jogar lixos e a praticar outras ações 

que poluem novamente o córrego.       

 A monitoração dos córregos é importante para que a provisão e a qualidade 

dos serviços prestados sejam respeitadas. Uma vez que a manutenção dos serviços 

ambientais está diretamente ligada à confirmação da existência e continuidade do 

fornecimento dos mesmos (Favaro & Rossin, 2014). No tocante à questão da água 

na RMSP, um PSA elaborado a partir das ações já realizadas pelo PCL, é um 

instrumento que pode integrar a gestão de recursos hídricos, contribuindo para a 

melhoria da qualidade dos recursos hídricos e biodiversidade, além de compor 

solução para os eventuais períodos de crise hídrica que recentemente afetou de 

modo drástico a RMSP. A contribuição de PSA dessa natureza deve ser discutida no 

modelo tradicional de gestão de recursos hídricos que privilegia a exploração de 

mananciais hídricos cada vez mais distantes dos centros urbanos populosos, 

podendo ensejar um novo paradigma ao modelo atual de gestão dos recursos 

hídricos.            

 O PSA é um instrumento que visa compensar todo aquele que, em função de 

suas boas práticas de manejo recupera, mantém ou incrementa a produção de um 

serviço ecossistêmico. Partindo desse pressuposto, pode-se considerar que o 

esquema de PSA para o PCL proposto nesta pesquisa apresenta os elementos 

caracterizados por Wunder (2005) como essenciais a uma iniciativa de PSA. 

Ressalta-se como possíveis pagadores pelos SA ofertados todos aquele que se 

beneficia da provisão de um serviço ecossistêmico é um potencial comprador. O 

esquema da figura 17 contempla SA associados a recursos hídricos, e aos 

beneficiários e a partir desses aqueles que poderiam ser os potenciais pagadores.   
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Figura 17: Esquema de beneficiários e potenciais pagadores  

Serviço Ambiental Beneficiários Potencial Pagador 

 
Regulação de enchentes  
 

  
População, indústria, 
empreendimentos 
imobiliários  
 

 
Iniciativa privada, 
SABESP, PMSP, 
população, Comitês 
de Bacia Hidrográfica, 
Banco Mundial, 
ONGs  
 

 
 
Purificação de água  
 

 
População, indústria de 
bebidas e alimentícia, setor 
de energia, SABESP, 
PMSP  
 

 
População, SABESP, 
Eletropaulo, ANA, 
Comitês de Bacia 
Hidrográfica, Banco 
Mundial, ONGs 

 
Regulação de doenças 
de veiculação hídrica  
 

 
População, Sistema de 
saúde, Sabesp, PMSP 

População, SABESP, 
Governo do Estado, 
ANA, Comitês de 
Bacia Hidrográfica, 
ONGs 

 
Controle de erosão 
 

 
População, PMSP, 
SABESP  

 
População, PMSP, 
SABESP, Governo do 
Estado  

 
Retenção do solo  
 

 
População, PMSP, 
SABESP  

 
População, PMSP, 
SABESP, Governo do 
Estado 

Elaborado pela autora  

Nessa perspectiva, o PL 792/07 define pagador de serviços ambientais como 

sendo: “V – pagador de serviços ambientais: Poder Público ou agente privado 

situado na condição de beneficiário ou usuário de serviços ambientais, em nome 

próprio ou de uma coletividade” (Brasil, 2007). Os instrumentos de mercado para a 

conservação no Brasil segundo Pagiola, Glehn, & Taffarello (2013) são: impostos 

ecológicos, compensação de reserva legal, reservas privadas, subsídios à produção 

sustentável e associações de reposição florestal. Esses instrumentos econômicos 

são usados no Brasil para incentivar as boas práticas de manejo. Quanto ao 

Programa de PSA do PCL o esquema para o pagamento pode explorar várias 

possibilidades de comercialização dos serviços a exemplo de casos clássicos e de 

sucesso e das próprias recomendações do plano diretor estratégico de São Paulo.

 Importante salientar que o comprador/pagador de um serviço ambiental nem 
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sempre será o seu usuário direto, em função da dificuldade em se fazer uma relação 

direta entre a prática de manejo, a conservação do serviço e o benefício usufruído 

(Altmann, Souza, & Stanton, 2015). Portanto, aquele que se beneficia mesmo que 

maneira indireta pode ser um pagador pelo serviço. Assim como uma ação do PCL 

tem potencial para ofertar mais de um SA é possível que um único SA tenha mais de 

um pagador.            

 As formas de pagamentos ou instrumentos econômicos podem ocorrer de 

maneira variada dependendo de quem é o pagador. Para a iniciativa privada é 

possível que o valor do SA seja deduzido nos impostos pagos pela empresa. Para a 

população o valor pode ser agregado à cobrança pelo uso de recursos hídricos.  A 

iniciativa pública pode oferecer a dedução de impostos ou outras taxas. Segundo 

Altmann, Souza, & Stanton (2015) o objetivo de precificar os SA é orientar quanto à 

escolha dos agentes econômicos de acordo com a escassez e o custo de 

oportunidade social dos recursos, bens e serviços. Vale ressaltar que as ações do 

desse projeto pode ser inspirada em outros esquemas de PSA hídricos, mas, é 

preciso respeitar as peculiaridades próprias, especialmente quanto à forma de 

contratos entre o provedor e o pagador e a remuneração dos prestadores de 

serviços ambientais. 
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5. Discussão dos resultados  
 

Ao se discutir aspectos referentes ao Pagamento por Serviços Ambientais, é 

imprescindível levar em consideração a sustentabilidade do sistema, verifica-se um 

grande número de iniciativas no Brasil e no mundo, porém, em especial no Brasil, 

existem poucas leis regulamentadas acerca do tema. Ainda que existam inúmeras 

proposições legislativas similares em análise no Congresso Nacional.  Embora, seja 

possível observar um avanço no país em relação o conceito de Serviços Ambientais 

(serviços ecossistêmicos) na gestão ambiental, em particular através de Programas 

de PSA executados pela iniciativa privada e pelos governos, são escassas ou 

mesmo inexistentes as experiências de políticas públicas com tal enfoque, em áreas 

urbanas (Sepe & Pereira, 2015).         

 Considera-se que o PSA representa uma expressiva estratégia ambiental e 

econômica de conservação dos recursos hídricos. Diversos programas de PSA 

relacionados à água no mundo e no Brasil vêm demonstrando um potencial 

favorável ao aumento da disponibilidade hídrica em áreas com grande demanda 

como o caso da RMSP. Um programa de PSA como o proposto nesse trabalho tem 

o potencial de se tornar uma ferramenta de gestão e planejamento do espaço 

urbano eficaz na redução dos impactos adversos da urbanização e produção 

econômica sobre o meio ambiente natural especialmente sobre os recursos hídricos. 

Esse Programa vai ao encontro do que propõe o PDE de São Paulo que 

regulamenta o PSA como uma política para viabilizar conservação das florestas e 

das águas. Os impactos da crise hídrica podem ser reduzidos em médio prazo com 

esse PSA, pois a limpeza dos córregos resulta no aumento e na qualidade da água.

 Como o enfoque do programa é a produção e conservação das águas no 

espaço urbano é possível à redução dos custos com o abastecimento de água em 

São Paulo assim como aconteceu em Nova Iorque com o PSA em Catskill. Quanto 

maior a qualidade da água, menores são os custos para o tratamento e distribuição. 

A crise hídrica é resultado de diversos fatores entre eles uso insustentável dos 

recursos hídricos. Nessa perspectiva o PSA pode ser uma ferramenta estratégica de 

enfrentamento da crise, pois além de oferecer os serviços de regulação e suporte 

oferece ainda os serviços culturais que estão relacionados à orientação e educação 

da população quanto ao uso da água.         
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 A participação conjunta de diversos agentes na execução do programa é 

outro aspecto relevante, pois tem a possibilidade de ser um mecanismo de 

sensibilização de todos quanto à responsabilidade de cuidar da água. A população 

passa a ser mais ativa na tomada de decisão assumindo o seu papel e 

responsabilidade na preservação dos cursos d’água da cidade. Pode resultar na 

descentralização das ações para promover a preservação e a produção de água que 

até então é feita de forma centralizada a cargo apenas do poder público ou da 

iniciativa privada.           

 Os Programas de PSA apresentam a gestão democrática e participativa como 

uma de suas principais características, pois ele delibera sobre o direto e o dever de 

diversas partes interessadas dentro do sistema.  Todos os agentes atuam de forma 

conjunta para chegar a um objetivo comum. O PSA funciona quando todos os 

envolvidos arcam com as suas responsabilidades atendendo às exigências do 

programa.  Nessa perspectiva a intervenção humana no ambiente, em tese, é um 

mecanismo de ampliação dos benefícios que os ecossistemas provêm para a 

sociedade (Favaro & Rossin, 2014).        

 O PCL já demonstrou na prática essa necessidade do envolvimento e da 

participação da população mostrando que quando essa não ocorre à manutenção e 

os benefícios das ações já implementadas pelo Programa são prejudicadas.  Alguns 

córregos que já passaram pelo processo de despoluição voltaram a se tornar 

poluídos (Ramires Junior.,et al 2015). Para existência de um Programa de PSA é 

necessário que todos os atores arquem com suas responsabilidades assegurando a 

parte que lhes cabem para que o ambiente natural possa oferecer um SA (Wunder., 

et al 2008). As ações e a estrutura do PCL é uma alternativa que vai ao encontro 

com os princípios de um programa de PSA. De acordo com Wunder (2005) esse é 

um dos aspectos primordiais para garantir o sucesso e longevidade de um PSA, há 

que se ter a garantia da oferta do serviço para que os benefícios sejam auferidos e 

para que o apoio daqueles que compram seja perene e contínuo.  

 Entretanto, esse programa de PSA pode enfrentar obstáculos relacionados à 

atuação da sociedade uma vez que, a participação pública na tomada de decisão no 

Brasil ainda é incipiente. Esse é um fator que pode dificultar o engajamento da 

população nas ações e na manutenção da proposta do programa. Porém, ao 

analisar programas similares no Brasil cujo intuito principal é a produção de água 

como o projeto de Produtor de Água de Extrema – MG, Programa Ecocrédito em 
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Montes Claros/MG e o Projeto Oásis nos Mananciais da Região Metropolitana de 

São Paulo que apresentam resultados positivos pode se considerar que esses 

obstáculos ao êxito do Programa podem ser superados por ferramentas que 

possibilitem participação social.        

 No estudo de caso intitulado: Experiências de Pagamentos por Serviços 

Ambientais no Brasil, no qual é feita uma avaliação de diversos Programas de PSA 

(Pagiola., et al 2013), ilustram a importância do engajamento dos atores envolvidos.  

Ainda de acordo com esses autores, no Projeto Conservador das Águas de 

Extrema- MG, os agricultores/provedores parecem estar satisfeitos com o projeto, 

pois, no início era necessário insistir para obter a adesão ao projeto, entretanto, 

hoje, são os agricultores que procuram participar. E no Projeto Oásis São Paulo e 

Apucarana há proprietários cadastrados em lista de espera para contratação para 

oferta do SA.          

 Alguns fatores de sucesso do Projeto Produto de Água de Extrema, 

destacados por (Richards et al, 2015) podem ser internalizados ou se encontram 

presentes no PCL como i) capacidade institucional e vontade política, o programa já 

está implementado pelo poder público; ii) estabelecimento de metas e objetivos 

apropriados, o programa possui metas e objetivos especificados; iii) minimização de 

custos para os produtores – esse seria um aspecto a ser explorado no PCL tanto na 

participação da população pelo fortalecimento da gestão colaborativa reduzindo os 

custos de despoluição, quanto de identificação de outras possibilidades e parceiros 

que pudessem reduzir esses custos e facilitar a ampliação da oferta do serviço; iv) 

maximização de parceiros – esse também consiste em um aspecto a ser melhorado 

no atual PCL para que seja viabilizado em termos de PSA.    

 Um eventual projeto dessa natureza em área urbana poderia ser considerado 

pioneiro no Brasil um Programa de PSA para recursos hídricos inserido em uma 

área urbana. Há viabilidade em realizá-lo, uma vez que ele estará inserido dentro da 

estrutura de um projeto implantado e com resultados positivos para a qualidade da 

água urbana e para a população em geral. Um PSA com essas características 

poderá ter como resultados além da produção e da melhora na qualidade da água 

benefícios tais como redução das enchentes um problema recorrente nos períodos 

da chuva em São Paulo. Melhoras para a saúde uma vez, que suas ações têm 

potencial para reduzir as doenças de veiculação hídrica além de refletir diretamente 

no melhoramento da paisagem.         
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 Ao considerar qualquer ação em uma cidade do porte de São Paulo não se 

podem ignorar os desafios relacionados exatamente às dimensões estruturais. 

Entretanto uma ação implementada nessa cidade voltada à gestão dos recursos 

hídricos tem o potencial de ser replicada em outras áreas urbanas no Brasil que 

poderiam ser submetidas a situações de estresse hídrico pela baixa disponibilidade 

hídrica. Há também a possibilidade de que um programa desse formato seja o inicio 

para um projeto mais efetivo e contundente de despoluição dos rios Tietê, Pinheiros 

e Tamanduateí.           

 Um cenário de crise hídrica instaurada como a que ocorreu nos anos de 

2015/2016 remete a reflexões no campo da gestão de recursos hídricos e requer 

ações de preservação diretamente nos cursos d’água, estruturas que favoreçam aos 

córregos e rios readquirirem as suas capacidades de armazenar a água e de 

autodepuração. E a compreensão de que a população é parte interessada e pode 

ser ativa nesse processo pode vir das ações de um programa de PSA. Dois fatores 

explicam a relevância desse programa: primeiro, a importância da água para a 

sobrevivência e o desenvolvimento humano, social e econômico. Segundo o valor de 

mercado da água uma vez que essa deve ser tratada como um bem comum dotado 

de valor econômico.   
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6. Conclusões e Recomendações  

 

A pesquisa demonstrou que existem elementos no Programa Córrego Limpo 

da Prefeitura de São Paulo que permitem conjecturar a proposição de um programa  

pagamentos por serviços ambientais de recursos hídricos em áreas urbanas. As 

atividades de recuperação da qualidade dos cursos de água abrangidos pelo 

programa geram serviços ambientais diversificados e importante para a preservação 

do ecossistema urbano e com valor de mercado. Foi possível reconhecer os 

elementos necessários a um esquema de PSA: os potenciais provedores dos 

serviços, os beneficiários e os pagadores.        

 A ideia de valoração da natureza presente no conceito de pagamento pelos 

serviços ambientais como a purificação e produção de água constitui em estratégia 

viável para manutenção de recursos naturais e para enfrentar os períodos de crise 

hídrica e gradativamente evitar que estes ocorram.  

Conclui-se que um esquema de PSA de recursos hídricos em áreas urbanas 

a partir de um programa de melhoria da qualidade de água nos cursos d água 

urbanos pode ser estabelecido utilizando boa parte da sua própria estrutura 

implementada, porém com o desafio de viabilizar as possibilidades de provisão e 

pagamento desses serviços.                  

 O Programa Córrego Limpo da cidade de São Paulo embora, não se trata de 

um programa de PSA oferece diversos serviços ambientais nas quatro categorias 

estabelecidas pela Avaliação Ecossistêmica do Milênio, suporte, provisão, regulação 

e culturais. Esse Programa apresenta potencial para eventualmente ser estruturado 

como um programa de PSA a partir das ações desenvolvidas, uma vez que se pode 

identificar os serviços, os beneficiários e provedores e os eventuais pagadores.  

Considera-se que um Programa de PSA nesse modelo ajusta-se com a proposta do 

novo PDE de São Paulo que prevê o pagamento por serviços ambientais como 

alternativa para produção e aumento da qualidade de água na cidade. E é um 

programa em potencial para ser elaborado partir da proposta da ANA com o 

programa Produtor de Água fornecendo apoio técnico e financeiro, como já vem 

sendo feito em outros programas de PSA.       

 Importante salientar que esse Programa poderá ampliar os benefícios para 

além do aumento da qualidade e da disponibilidade hídrica. Um programa de PSA 
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dentro do PCL traz ainda benefícios tais como melhora da qualidade do ar, 

diminuição da ocorrência de doenças de veiculação hídrica, melhoramento estético 

da paisagem urbana. Não existem muitas experiências de PSA em áreas urbanas 

como o proposto nesse trabalho. Há diversos programas de PSA de recursos 

hídricos que os benefícios se estendem aos espaços urbanos, entretanto, o 

programa está situado na área rural.        

 A contribuição de PSA dessa natureza deve ser discutida no modelo 

tradicional de gestão de recursos hídricos que privilegia a exploração de mananciais 

hídricos cada vez mais distantes dos centros urbanos populosos, podendo ensejar 

um novo paradigma ao modelo atual de gestão dos recursos hídricos. Futuras 

pesquisas poderiam levantar a possibilidade de criação de Programas de PSA 

hídricos em áreas urbanas. Pois os serviços ambientais que podem ser oferecidos a 

partir de um PSA dessa natureza traz benefícios diversos a sociedade entre eles 

pode-se destacar:  melhora na qualidade de vida e a   diminuição das doenças de 

veiculação hídrica e dos incômodos causados pelo mau cheiro dos córregos 

poluídos.            

 A gestão ambiental no espaço urbano precisa incluir os serviços 

ecossistêmicos como bens econômicos inseridos em uma lógica de mercado. Em 

termos de contribuições dessa pesquisa à prática, no âmbito do mestrado 

profissional, pode-se enumerar: 

 Ampliação da discussão de modelos de gestão ambiental de 

recursos naturais. 

 Contribuir para a consolidação das proposições do novo PDE de 

São Paulo quanto à utilização de PSA na gestão de uso e ocupação dos 

espaços na área urbana.  

 Contribuir para o arcabouço teórico a cerca de PSA em áreas 

urbanas. 

  Compreensão de esquemas de PSA em áreas urbanas como 

estratégia de gestão da cidade.  

 Identificar os bens e serviços ambientais oferecidos pelo PCL. 

 Propor orientação à elaboração de um Programa de PSA para o 

Programa Córrego Limpo da cidade de São Paulo; como instrumento de 

gestão de água em cidades com baixa disponibilidade hídrica ou em período 

de seca.  
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 Fornecer insumos para orientar o comportamento dos agentes 

envolvidos no processo de gestão da cidade com a finalidade de preservação 

ambiental, estimulando as boas condutas de manejo dos recursos naturais e 

do meio.  

Também se recomenda a necessidade de consolidação do arcabouço teórico 

e legal do PSA no país. Por fim, a política de pagamento por serviços ambientais 

coloca em discussão um tema de grande relevância na atuação dos gestores e 

tomadores de decisão quanto à importância e o valor de se preservarem as funções 

ecológicas e serviços prestados pelos ecossistemas, inclusive em áreas urbanas. 
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