
A participação no Programa é voluntária e 

terá vigência de 4 anos 

 

Os serviços ambientais contemplados serão 

os relacionados aos recursos hídricos 

 

 Os projetos ocorrerão em áreas prioritárias 

para a conservação destes recursos 

  

A gestão dos projetos deverá ser 

compartilhada através do Conselho Diretor 

do Programa de PSA - CDPSA 

 

As práticas a serem implantadas serão 

acordadas em Projeto Personalizado para a  

Propriedade 

Como participar? 

FIQUE  

ATENTO 

Aos lançamentos de inscrição de 

Editais de Chamamento Públicos! 

Editais em: www.campinas.sp.gov.br 

Lei Municipal nº 15.046/15 

Decreto Municipal nº 19.441/17 

Resolução SVDS nº 18/16 

Resolução SVDS nº 01/17 
Provedor de serviços ambientais: a pessoa física ou 

jurídica em área rural que conserva, mantém, 

recupera ou melhora as condições do solo e da 

água. 

 

Serviços ambientais: iniciativas de provedores que 

favoreçam a conservação, a manutenção e a 

recuperação dos recursos hídricos. 

O Programa de PSA Água do Município de 

Campinas visa promover o desenvolvimento 

sustentável e fomentar a manutenção e 

ampliação da oferta dos serviços ambientais, 

através da implantação de ações de 

conservação e recuperação do solo e da água. 

Além de contribuir para a conservação dos 

serviços ambientais de Campinas e valorizar sua 

propriedade rural, o Programa de PSA Água visa: 

Por que participar? 

Remunerar provedores de serviços 

ambientais hídricos 

 

Promover apoio técnico, contribuindo com a 

adequação ambiental da propriedade rural  

 

Proteger e recuperar nascentes e áreas 

ciliares 

 

Incentivar práticas conservacionistas do 

solo e água 

 

Incentivar ações de saneamento rural, 

através da doação de fossas sépticas 

 

Incentivar a implantação de Sistemas 

Agroflorestais - SAF 

VOCÊ 

SABIA? 

90% das nascentes de Campinas 

apresentam algum grau de 

degradação em suas APPs 

PSA Água - Campinas 

O PSA Água concentrará suas ações iniciais nas 

Zonas de Proteção e Recuperação de Mananciais  

ZPRM (1-visualizar mapa) 

Legislação Aplicável  

 



Áreas Estratégicas para Gestão dos 

Recursos Hídricos de Campinas - SP 

Saiba mais sobre o Programa de PSA de Campinas 
http://campinas.sp.gov.br/governo/meio-ambiente/pagto-serv-ambientais.php 

 

Conselho Diretor do Programa de PSA - CDPSA 
http://campinas.sp.gov.br/governo/meio-ambiente/cdpsa.php 

Coord. de Planejamento e Gestão Ambiental 

Geraldo Ribeiro de Andrade Neto 

geraldo.neto@campinas.sp.gov.br 

Tel. (19) 2116-8487 

 

Conselho Diretor do PSA - CDPSA 

Janete Navarro - Secretaria Executiva 

janete.navarro@campinas.sp.gov.br 

 

Paulo R. Egydio de Carvalho Neto 

Comissão de Projeto e Monitoramento 

paulo.neto@campinas.sp.gov.br 

 

Guilherme Parra Camargo 

Comissão de Assistência e Capacitação 

guilherme.camargo@campinas.sp.gov.br 

 

Mariana A. Pereira dos Santos  

Comissão de Análise e Habilitação 

Mariana.santos@campinas.sp.gov.br 

Contatos: 

1 

1 - Zona de Proteção e Recuperação de Mananciais 

2 - Área de Produção de Água 

3 - Área de Proteção da Cabeceira do Ribeirão Quilombo 

4 - Área de Proteção de Mananciais de Abastecimento de 

Indaiatuba  

Por meio de contratos, o provedor recebe recursos 

financeiros ou outra forma de incentivo, nas 

condições  previamente acertadas. 

Fonte: Pagamentos por Serviços Ambientais na Mata Atlântica: lições aprendidas e desafios. Brasília: MMA, 2011. 

Como funciona? 

Usuários 

recebendo 

água de 

qualidade 

Vegetação 

nativa 

produzindo 

serviços 

ambientais -

Água 

Reconhecimento  

do valor do  

serviço  

de seu  

“prestador” 

Atividades de 

recuperação e 

conservação da 

vegetação nativa 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

Inscrição - Cadastro 

O proprietário da terra  inscreve sua  propriedade no 

programa 

Avaliação 

A SVDS seleciona a propriedade  

Classificação 

O Conselho Diretor do PSA Enquadra  a   propriedade, 

conforme obrigações legais 

Habilitação 

O proprietário se torna um provedor de   serviços ambientais 

Monitoramento 

Acompanhamento semestral das ações de  conservação do 

solo e da água 

3 


