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A INICIATIVA
A parceria que se iniciou no ano de 2014, entre Prefeitura Municipal de Salesópolis, a The Nature Conservancy 

- TNC, a Coalizão Cidades pela Água, a Universidade de São Paulo - USP, o Departamento de Águas e Energia 
Elétrica do Estado de São Paulo – DAEE, o Museu da Energia de Salesópolis e a Cooperativa Agrícola Mista do Alto 
Tietê - CAMAT está crescendo e continua buscando por mais proprietários rurais interessados. Até o momento, 
são 25 propriedades rurais contempladas com projetos de conservação de água e 20 proprietários que estão sen-
do financeiramente recompensados pelos serviços ambientais que prestam à sociedade!
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O “Produtor de Água – Salesópolis” tem como objetivo principal 
conservar e recuperar os mananciais do município de Salesópolis, e 
para que isso possa acontecer da melhor maneira possível, esses são 
alguns incentivos aos proprietários rurais que aderem ao Programa de 
forma voluntária:

UM – Financiamento de Práticas Conservacionistas e Adequação 
Ambiental da Propriedade Rural

Para que as nascentes e os córregos que estão dentro da área de 
atuação do Programa estejam devidamente protegidos, é preciso que 
algumas práticas conservacionistas sejam adotadas dentro das pro-
priedades rurais, como a restauração ecológica através do refl oresta-
mento e cercamento de fl orestas já existentes. Todas essas atividades 
que ajudam a melhorar a quantidade e a qualidade da água acabam 
gerando custos, que, muitas vezes, fi cam na conta do Proprietário Ru-
ral.

Os parceiros do Programa Produtor de Água - Salesópolis estão 
dispostos a compartilhar essa conta com os produtores rurais, e ar-
car (em algumas situações, de maneia integral) com essas despesas, 
o que permite por consequência, desonerar o produtor no processo 
de  adequação ambiental de sua propriedade rural, prevista pela Lei 
Federal Nº 12.651, de 25 de maio de 2012, também conhecida como 
“Código Florestal”!

DOIS – Assistência gratuita para o Cadastramento Ambiental 
Rural – CAR

Aderindo ao Programa de forma voluntária, o produtor terá sua 
propriedade cadastrada no Portal Ambiental Municipal Tietê Cabe-
ceiras, o que permitirá que a prefeitura o auxilie no cadastramento 
de sua propriedade no Cadastro Ambiental Rural-CAR, sem custos! 
O prazo previsto em lei, para que todos os proprietários rurais façam 
isso, vai até 31 de dezembro de 2017.

O que é o CAR?
O CAR é o registro público eletrônico de âmbito 
nacional, obrigatório para todos os imóveis 
rurais, instituído pela Lei nº 12.651, de 25 de 
maio de 2012 e regulamentado pelo Decreto 
8.235, de 05 de Maio de 2014. O CAR é de 
natureza declaratória e deverá conter as seguintes 
informações: identifi cação do proprietário, dados 
do imóvel e geolocalização. Além de comprovar 
a regularização da propriedade, o CAR permitirá 
o acesso ao crédito e a Programas de Adequação 
Ambiental, facilitando assim o planejamento 
produtivo ambiental da propriedade.
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TRÊS – Regularização ambiental da propriedade rural
O primeiro passo para o proprietário ter seu imóvel rural regula-

rizado conforme prevê nosso “Código Florestal” consiste na adesão 
ao CAR. Com o CAR realizado, o proprietário terá um mapeamento 
ambiental pronto de sua propriedade em que constam as áreas que 
precisam ser ambientalmente recuperadas através de projetos de 
restauração fl orestal, como os oferecidos pelo Programa Produtor de 
Água. A recuperação das Áreas de Preservação Permanente, da Re-
serva Legal e Áreas de Uso Restrito conforme a necessidade e vontade 
do proprietário permitirá a este aderir ao Programa de Regularização 
Ambiental – PRA do Estado de São Paulo, quando vigente. Para ciên-
cia, atualmente o preço médio de restauração fl orestal na região de 
Salesópolis pode variar de R$ 12.000,00 a R$ 40.000,00 por hectare, 
por isso, o “Programa Produtor de Água – Salesópolis”, além de trazer 
benefícios para os mananciais, alivia o bolso do proprietário rural.

O que é o PRA?
O PRA, segundo o Art. 9° do Dec 7.830/12, 
é o conjunto de ações ou iniciativas a serem 
desenvolvidas por proprietários e posseiros 
rurais com o objetivo de adequar e promover 
a regularização ambiental. Segundo o mesmo 
decreto, a inscrição do imóvel rural no CAR é 
obrigatória para adesão ao PRA, cujo início deverá 
ser requerido pelo interessado (União, Estados e 
Distrito Federal). 
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QUATRO - Pagamento por Serviços Ambientais – PSA 
Além do fi nanciamento das práticas a serem adotadas dentro das 

propriedades, o Programa, através do apoio da Prefeitura Municipal, 
irá promover o Pagamento por Serviços Ambientais aos proprietários 
que participarem da inciativa, como forma de incentivo à adoção de 
práticas conservacionistas em suas propriedades. Ou seja, os proprie-
tários rurais que ajudam a conservar o meio ambiente pelo uso de téc-
nicas de conservação do solo, recuperação de Áreas de Preservação 
Permanente e manutenção das fl orestas existentes, poderão receber 
recursos fi nanceiros através do Pagamento por Serviços Ambientais.

Para isso, já está em vigor a Lei Municipal 1.704/2014, regulamen-
tada pelo Decreto Municipal 3.100/2015, que cria o “Programa Produ-
tor de Água – Salesópolis”, e, além disso, a Lei Municipal 1721/2016 
que autoriza o município a efetuar o PSA aos proprietários rurais que 
participarem do Programa.

Recentemente, vinte proprietários rurais recompensados fi nan-
ceiramente pelos serviços ambientais que prestam à sociedade, rece-
beram da Prefeitura da Estância Turística de Salesópolis as primeiras 
parcelas do pagamento, que se somadas, geram um montante inicial 
superior a R$ 4.000,00. Alguns destes proprietários, inclusive, têm 
reinvestido o dinheiro em melhorias ambientais dentro de seus sítios!

O que são Serviços 
Ambientais?
Serviços Ambientais são os benefícios oferecidos 
pela natureza que favorecem a sociedade como 
um todo: 
• água e ar de boa qualidade
• solo e fl orestas conservados
• chuvas e temperatura reguladas
Proprietários rurais que conservam e recuperam 
áreas importantes, como margens de rios e 
encostas íngremes, permitem que a Natureza gere 
esses benefícios que favorecem a todos.
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Área inicial de atuação
O “Programa Produtor de Água – Salesópolis” iniciou uma área piloto de projeto no bairro dos Pintos. É chegado 

o momento de expandir as ações do programa para outros bairros da zona rural de Salesópolis, gerando benfícios 
a mais produtores e também à população de Salesópolis.
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O cadastramento de proprietários interessados em receber os 
benefícios do “Produtor de Água – Salesópolis “ pode ser realizado de 
duas maneiras:

UM - O proprietário rural entra em contato com a Secretaria de 
Desenvolvimento, Meio Ambiente, Agronegócio e Regularização Fun-
diária (SDMA) de Salesópolis e recebe informações detalhadas sobre 
o funcionamento do Programa, agendando uma visita à propriedade 
com equipe composta por técnicos do município e da TNC;

DOIS - Equipe do Programa Produtor de Água contata direta-
mente proprietários cujas propriedades estão inseridas em áreas es-
tratégicas para o desenvolvimento do Programa, apresentando um 
mapa da propriedade com todas as práticas que podem ser executa-
das, em comum acordo com o proprietário. 
Posteriormente, após acordo, o proprietário fornece documentação 
previamente solicitada, assina um Termo de Concordância e 
Compromisso e é elaborado pela equipe do Programa Produtor de 
Água o Projeto Individual de Propriedade-PIP (documento técnico em 
que constam as ações a serem adotadas).
Com estas informações a SDMA e a TNC irão buscar os recursos 
fi nanceiros para a execução das ações planejadas conjuntamente  
e, após o início das atividades, será fi rmado entre a Prefeitura de 
Salesópolis e o proprietário um contrato de Pagamento por Serviços 
Ambientais.

O que fazer nesse momento?
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CONTATOS
Para mais informações sobre o Programa Produtor de Água - Salesópolis, procure:
Secretaria de Desenvolvimento, Meio Ambiente, Agronegócio e Regularização Fundiária de Salesópolis
Endereço: Rua Braz Torraga, 485, Centro, Salesópolis - SP
Telefone: (11) 4696-3909 
Email: meioambiente@salesopolis.sp.gov.br (Douglas Luna, Diretor de Meio Ambiente, Salesópolis); Vinícius 
Gaburro De Zorzi (vinicius.dezorzi@tnc.org, Assistente de Conservação, TNC)
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