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ü  Resumo: 	
O Programa Produtor de Águas, idealizado pela Agência Nacional de Águas 

(ANA), incentiva produtores rurais a adotarem boas práticas de conservação de 

água e solo (plantio de matas ciliares ou conservação de matas nativas) e, em 

contrapartida, remunera-os pelos trabalhos realizados, seguindo a política do 

pagamento por serviços ambientais. 

A grande vantagem do programa é colocar o produtor rural no centro do 

processo, envolvendo-o em todas as etapas: desde a decisão de participar da 

iniciativa – que é voluntária – passando pelo acompanhamento da execução e 

manutenção das obras executadas. Dessa forma, ele assume os papéis de 

fiscal, executor e mantenedor das ações.  

Diante do exposto, torna-se imprescindível atenuar os efeitos antrópicos 

negativos sobre os recursos naturais, especialmente a água, considerando que 

esta tem participação importante nos processos ecológicos e relevância para a 

manutenção da vida, bem como para a viabilização de quaisquer atividades 

produtivas. 

A água constitui tanto um bem essencial à vida quanto um precioso insumo 

para diversas atividades econômicas. Por isso, a implantação de políticas 

públicas, projetos e a conscientização da sociedade tornam-se imprescindíveis 

para a preservação e sustentabilidade deste recurso natural, cada vez mais 

limitado. Importante lembrar que todas as atividades que visam à conservação 

do meio ambiente são consideradas serviços ambientais ao bem estar da 

comunidade.  

Refletindo sobre esses aspectos viu-se a possibilidade de adotar essa 

política para ressarcir os produtores rurais, que tem contribuído para a 

recuperação de nascentes e matas ciliares dos principais corpos d’água 

utilizados no abastecimento público de Rio Verde. 



 Dentre as principais microbacias, destaca-se a Microbacia do Ribeirão 

Abóbora e Ribeirão da Lage, onde a primeira integra a Sub-bacia do Rio São 

Tomás e localiza-se totalmente no município de Rio Verde-GO. A segunda, 

Ribeirão da Lage, integra as regiões hidrográficas da foz do rio São Tomaz / 

Rioverdinho. 

Para o abastecimento da região existem duas captações, uma localizada na 

microbacia do Ribeirão Abóbora e outra na microbacia do Ribeirão Lage, 

demonstrando a importância desses locais para a conservação ambiental e 

execução do Programa Produtores de Águas. A água dos mananciais é usada 

para o abastecimento urbano, processo produtivo de indústrias e 

abastecimento das propriedades rurais (uso nas atividades domésticas e 

dessedentação animal).  

Durante a implantação do projeto, foram estabelecidos três locais para 

atuação: Ribeirão Abóbora, Córrego Marimbondo e Ribeirão Lage.  

 

 
Figura 1 - Mapa das Microbacias com Expansão Urbana 2017; Programa 

Produtores de Água. 
 
ü Palavras-chave:  

 
Pagamento por serviços ambientais, preservação e conservação. 
Manancial de abastecimento 

 



ü Objetivos:  
 

Incentivar a recuperação e conservação das nascentes do Município de Rio 

Verde, afim de garantir a qualidade e a quantidade de água para 

abastecimento urbano, compensando os produtores rurais pelos serviços 

ambientais prestados. 

 

ü Metodologias: 	
Levantamento das Nascentes e Mata Ciliar 
 

Compreendendo a localização das nascentes foi possível determinar o grau 

de conservação das APP’s – Áreas de Preservação Permanente.  

Foram avaliadas a área de cobertura vegetal de floresta e a 

presença/ausência de fatores de perturbação, a saber: resíduos oriundos das 

atividades agropecuárias no entorno das nascentes, uso conflitante das APPs, 

isto é, utilização das APPs como bebedouros para criação animal, substituição 

ou utilização das APPs como pastagens ou lavouras e presença de resíduos 

sólidos. Processos erosivos, isto é, escoamento superficial de sedimentos, 

sulcos, ravinas ou até voçorocas.  

Para constatar a situação das nascentes, foram considerados três 

classificações: nascente preservada; nascente em regeneração e nascente 

degradada. 

Com as informações atualizadas sobre a situação das nascentes e 

propriedades rurais previamente estabelecidas, foi definido o cálculo para 

valoração dos serviços prestados pelos produtores rurais. Com base nas 

entrevistas realizadas por Furtado (2008), chegou-se a conclusão de que a 

principal fonte de renda dos proprietários da região provém da atividade leiteira. 

A partir desse dado optou-se pela utilização do valor do leite para o cálculo do 

pagamento pela conservação das nascentes. Os parâmetros de valores foram 

aprovados pela lei municipal nº 6.033/2011.	

Os produtores serão remunerados a cada seis meses e os valores serão 

estipulados de acordo com o grau de conservação da nascente identificado 

durante as vistorias. No caso de uma propriedade rural abrigar mais de uma 

nascente, o proprietário será remunerado levando-se em conta a quantidade e 

o estado de conservação das mesmas. 



Atualmente estão catalogadas no Ribeirão Abóbora 60 nascentes. Está 

sendo realizado o levantamento quantitativo e caracterização das nascentes do 

Córrego Marimbondo e Ribeirão da Lage para que as mesmas sejam incluídas 

no Programa Produtores de Água. 

 
Recursos Financeiros  

Para o atendimento aos produtores rurais, em curto prazo, serão 

destinados 30% dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente para a 

remuneração dos mesmos, caso as APPs das nascentes de suas propriedades 

permanecem nos graus adequados de conservação. 

Em médio prazo, pretende-se firmar parcerias com a SANEAGO S. A. ou 

outra empresa concessionária de água, empresas públicas e/ou privadas e 

ONG’s para que mais recursos possam ser somados para contemplar novos 

adeptos ao programa.  

Alternativa, em longo prazo, será a implantação do ISS Verde, 

revertendo parte do imposto pago pelas Pequenas Centrais Hidrelétricas 

(PCHs) ao município para o PSA – Pagamento por Serviços Ambientais. 

 
Beneficiários:	
 Cerca de 154 mil habitantes são beneficiados com as águas do Ribeirão 

Abóbora	

 
ü Dificuldades Encontradas: 

 
ü Mobilização dos produtores rurais, uma vez que todas Microbacias 

mencionadas são utilizadas para agropecuária e lavouras, dotadas de 

grande valor aquisitivo; 

ü Dificuldade de reunir os produtores rurais na cidade para passar as 

metas e atividades do programa. 

 
ü Lições Aprendidas:  
ü Trabalho em grupo; 

ü Interesse em comum pela preservação e conservação da fonte água que 

está presente em suas propriedade; 



ü Reconhecimento que os produtores rurais fazem parte do manancial de 

abastecimento do município e a compensação pelos serviços ambientais 

por eles prestados através do PSA – Pagamento por Serviços Ambientais; 

ü Compartilhamento dos exemplos de sucesso nas recuperações de áreas 

degradas; 

ü Parceria das universidades, empresa de extensão rural e associação dos 

produtores rurais; 

 
 
Sustentabilidade da Experiência:  

 
ü Trabalho de participação dos produtores da região, reconhecimento de 

serem cidadãos de uma bacia hidrográfica; 

ü Reavaliação constante do processo de participação, adesão e práticas; 

ü Recebimento do pagamento de 6 em 6 meses; 

ü Reavaliação do projeto como um todo a cada sete anos. 

ü Amparado pela Lei 6.033/2011 de Criação do Programa Produtores de 

Água, alterada pela Lei 6.290/2013. 

 
Resultados alcançados:  

 
Composição da Associação dos Produtores de Água da Microbacia do 

Ribeirão Abóbora que tem por objetivo defender a água e o meio ambiente no 

exercício da educação ambiental, lutando pela melhoria da qualidade de vida e 

para assegurar para a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade 

de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos.  

Resultado do sucesso no município, o Programa Produtores de Água 

Rio Verde participou de inúmeros eventos, sendo reconhecido pelos seus 

méritos, como no Prêmio ANA 2012, no 13º Prêmio CREA Meio Ambiente, na 

Rio Mais 20 e por último no V Encontro Formativo Nacional de Educação 

Ambiental Para Gestão das Águas, em maio de 2017. 

ü Monitoramento e Avaliação: 	
 

A coordenação do projeto e seus colaboradores acompanharão e 

monitorarão todas as etapas do projeto. As informações serão registradas 

durante as vistorias dos locais (elaborações de laudos técnicos). Esses dados 



serão repassados para a câmara técnica, que foi criada para fiscalizar, 

reavaliar as ações envolver os produtores rurais na participação efetiva em 

todas as decisões e atividades a serem realizadas. 	

 
ü Considerações Gerais:  
 

O Programa Produtor de Águas surge para dar continuidade nos trabalhos 

de recuperação e conservação das nascentes que começaram inicialmente 

com o Movimento Águas do Rio em 1995 e é resultado de um trabalho de 

meses em reuniões e planejamentos da Prefeitura de Rio Verde, juntamente 

com a Associação dos Produtores de água da Microbacia do Ribeirão Abóbora. 

A manutenção dos volumes de água distribuídos pelo sistema de 

abastecimento público está estritamente condicionada à perenidade do fluxo 

hídrico do Ribeirão Abobóra, Córrego Marimbondo e Ribeirão Laje. Além do 

abastecimento da população do município, estes mananciais também servem 

como principal fonte de abastecimento de diversas indústrias, demonstrando 

ainda mais a importância do Programa Produtores de Água.	

A ausência de ações voltadas para proteção e conservação dos mananciais 

pode ainda reduzir a disponibilidade de água para irrigação de lavouras, 

prejudicando um dos principais setores econômicos da região; afetando o clima 

e alterando o ciclo natural da água com possível aumento da estiagem.	

 
ü Fotografias: 
 

 
Figura 2 – Nascente nº 10, Catalogada pelo programa com delimitações para recuperação. 



 
Figura 3 –Nascente nº 09, Catalogada pelo programa com execução de cerca delimitando APP 

 

 
Figura 4 – Estrada vicinal localizada na microbacia do abóbora, manutenção das barraginhas	
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