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RESUMO

Na atualidade, o abastecimento de água tem causado preocupação quanto à problemática da
escassez e qualidade dos recursos hídricos. A substituição de práticas inadequadas por ações
restauradoras e conservacionistas pode ser uma forma de minimizar tais problemas. Estas
ações são necessárias para reverter os danos às matas ciliares e nascentes, com consequências
sobre o balanço hídrico e nos custos de tratamento de água, contribuindo para a prevenção do
assoreamento, redução da erosão do solo e manutenção da quantidade e qualidade da água.
Esta pesquisa teve como objetivo analisar a aplicabilidade do instrumento PSA – Pagamento
por Serviços Ambientais no Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú, que visa a
conservação da água e do solo no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú
compartilhada pelos municípios de Balneário Camboriú e Camboriú, em Santa Catarina, a
partir da perspectiva do aumento dos problemas de abastecimento de água nos próximos anos.
Foram utilizadas imagens do Satélite QUICKBIRD TM processadas nos aplicativos de SIG
Spring 5.2.4 e ArcGis 10, realizadas saídas de campo, 26 entrevistas com proprietários rurais
da sub-bacia do Rio do Braço nas localidades do Braço, Limeira, Lajeado, Areia Vermelha e
Louro. As propriedades foram demarcadas com GPS. A pesquisa incluiu ainda a realização de
sete entrevistas com representantes de entidades envolvidas com a gestão do Projeto Produtor
de Água do Rio Camboriú e o uso da técnica de observação participante em uma propriedade
rural na Sub-bacia do Rio do Braço. O processamento de imagens de satélite resultou em
informações de uso e cobertura do solo, sendo identificadas sete classes de uso e cobertura. A
Classe Floresta em Estágio Médio e Avançado de Regeneração foi mais representativa,
ocupando 74,04 % da área de estudo. O mapeamento permitiu ainda a identificação dos
elementos constituintes da paisagem definidos como matriz, manchas e corredores segundo a
técnica de análise da paisagem. Verificou-se que o elemento mancha mais significativo
representou a Floresta em Estágio Médio e Avançado de Regeneração, concluindo-se que é a
matriz da paisagem por ser o elemento dominante. O uso da técnica de entrevista permitiu o
conhecimento sobre a percepção dos proprietários a respeito de áreas de preservação
permanente e sobre o Projeto Produtor de Água, indicando ser um importante subsídio para a
aplicabilidade do Projeto. A técnica de entrevista também proporcionou uma análise da
percepção dos gestores e outras entidades envolvidas com relação à gestão participativa,
concluindo-se que os gestores formam um grupo qualificado e participativo. O emprego da
técnica de observação participante permitiu uma análise geral da realidade dos proprietários
rurais na Sub-bacia do Rio do Braço, concluindo-se que embora não haja um conhecimento
aprofundado sobre legislação e a temática ambiental, o conhecimento e realidade local não
deve ser subestimado durante a concepção de projetos pelo poder público. O uso da
ferramenta estratégica de análise SWOT permitiu verificar as potencialidades e fragilidades
quanto a aplicabilidade do Projeto. O Projeto apresentou mais pontos fortes que fracos.
Constatou-se que apesar dos desafios que o Projeto Produtor de Água tem pela frente, a sua
aplicabilidade é possível. Espera-se que esta pesquisa contribua como subsídio para a
aplicabilidade do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú, assim como de outros projetos
do gênero em Santa Catarina e no Brasil.

Palavras-chave:

Pagamento por Serviços Ambientais, Conservação Ambiental, Bacia Hidrográfica, Produtor
de Água.



ABSTRACT

At present, the water supply has caused concern about the problem of scarcity and quality of
water resources. The replacement of inadequate restorative practices and conservation actions
can be a way to minimize such problems. These actions are necessary to reverse the damage
to riparian forests and springs, with consequences on the water balance and water treatment
costs, contributing to the prevention of silting, reducing soil erosion and maintaining the
quantity and quality of water. This research aimed to examine the applicability of the PSA
instrument - Payment for Environmental Services Project in Water Producer Rio Camboriu,
which aims to conserve water and soil in the River Basin shared by the cities of Camboriu
Balneario Camboriu and Camboriu in Santa Catarina, from the perspective of the increasing
problems of water supply in the coming years. QuickBird satellite imagery processed in GIS
TM Spring 5.2.4 and ArcGIS 10, conducted field trips, interviews with 26 landowners of the
Braço River sub-basin in the localities of the Braço, Limeira, Lajeado, Areia Vermelha
applications were used and Louro. The properties were marked with GPS. The survey also
includes conducting seven interviews with representatives of organizations involved in the
management of the Project Water Producer Rio Camboriu and the use of the technique of
participant observation in a rural property in the Braço River Sub-basin. The processing of
satellite images has resulted in information use and land cover, seven classes of use and
coverage being identified. The Forest Class in Middle and Advanced Stage Regeneration was
more representative, occupying 74.04% of the study area. The mapping also allowed the
identification of the elements of the landscape defined as matrix patches and corridors
according to the technical analysis of the landscape. It was found that the most significant
element represented stain Forest in Middle and Advanced Stage of Regeneration, concluding
that it is the matrix of the landscape to be the dominant element. The use of the interview
technique allowed the knowledge of owners' perceptions about permanent preservation areas
and the Producer Water Project, indicating that an important subsidy for the applicability of
the Project. The interview technique also provided an analysis of the perception of managers
and other stakeholders with respect to participatory management, concluding that managers
form a qualified and participatory group. The use of the technique of participant observation
allowed an overview of the reality of the landowners in the Arm River Sub-basin, concluding
that although there is a thorough knowledge of legislation and environmental issues,
knowledge and local reality should not be underestimated during the design of projects by the
government. The use of strategic tool SWOT analysis has shown strengths and weaknesses, as
the applicability of the Project. The Project had more strengths than weaknesses. It was found
that despite the challenges that the Producer Water Project lies ahead, its applicability is
possible. It is hoped that this research will contribute as support for the applicability of the
Project Water Producer Rio Camboriu, as well as other projects of its kind in Santa Catarina
and Brazil.

Keywords: Payment for Environmental Services, Environmental Conservation, Watershed,
Water Producer.
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1. INTRODUÇÃO

No Brasil, 26,5% da população vive em municípios da zona costeira, o equivalente a

50,7 milhões de habitantes, segundo dados do IBGE (2010). Em Santa Catarina, 2.378.862 de

pessoas vivem no litoral, representando cerca de 38% da população total do estado (IBGE,

2010). A maioria encontra-se localizada em zonas urbanas. Entre os dez municípios que mais

cresceram em Santa Catarina na última década, todos se situam próximos à faixa litorânea do

estado (CERDAN et al, 2011). Com isto há uma tendência de exaustão dos recursos naturais,

entre os quais, a água.

Os municípios de Camboriú e Balneário Camboriú estão localizados no litoral centro-

norte de Santa Catarina. Inseridos na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, as suas economias

estão centradas nas atividades agrícola, turística, de construção civil e imobiliária,

respectivamente, as quais dependem fortemente do suprimento de água e de outros serviços

ambientais fornecidos pela mata atlântica (WEGNER et al, 2011).

O aumento do consumo de água devido ao crescimento da população dos municípios

de Camboriú e Balneário Camboriú, a atividade de rizicultura irrigada, somado ao incremento

populacional gerado pelo turismo, sobretudo nos períodos de verão, em que a população

chega a triplicar, são questões que afetam a disponibilidade hídrica atual e tem exigido

estudos e outras medidas para suprir o abastecimento de água tratada em longo prazo (ANA,

2010).

As soluções técnicas tradicionais para problemas de abastecimento de água é a

construção de novas estações de tratamento ou novas estruturas de captação de água. Porém,

invariavelmente, obras desta natureza implicam em altíssimos investimentos (WEGNER et al,

2011). Uma das alternativas de baixo custo e menor impacto ambiental, mais promissoras para

se garantir a qualidade da água e a regularização de vazões em bacias hidrográficas na mata

atlântica é o uso do instrumento econômico Pagamento por Serviços Ambientais – PSA. No

entanto, este tipo de instrumento ainda é de aplicação recente no Brasil e ainda há poucos

estudos ou metodologia padronizada de análise (GUEDES & SEEHUSEN, 2011).

A Empresa Municipal de Água e Saneamento – EMASA, de Balneário Camboriú,

responsável pelo abastecimento público de água para os municípios de Camboriú e Balneário

Camboriú, criada pela Lei Municipal nº 2498 de 31 de outubro de 2005, tem a

obrigatoriedade de investir pelo menos um por cento (1%) de sua arrecadação bruta anual, em

programas de preservação e recuperação ambiental. Porém, somente a partir de 2008, a

autarquia decidiu aplicar efetivamente estes recursos na implantação de um projeto de
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recuperação ambiental da bacia hidrográfica do Rio Camboriú, a fim de proteger os

mananciais da região (ANA, 2010).

Um estudo hidrológico, denominado “Estudo de Manancial”, elaborado pela EMASA

em 2007 identificou ameaças ao potencial provedor de serviços ambientais das propriedades

rurais localizadas ao longo das encostas que delimitam a bacia e ao longo dos corpos d'água,

distribuídas principalmente no município de Camboriú. Assim, a autarquia instituiu o “Projeto

Produtor de Água do Rio Camboriú” com o objetivo de prestar apoio financeiro aos

proprietários rurais que protegerem e recuperarem áreas estratégicas para provisão de recursos

hídricos (WEGNER et al, 2011).

O presente estudo visou analisar a aplicabilidade do Projeto Produtor de Água do Rio

Camboriú a partir dos subsídios de uma fundamentação teórica e dos desdobramentos

econômicos, sociais, legais e ambientais que o instrumento PSA pode oferecer aos

proprietários rurais da Sub-bacia do Rio do Braço, compreendendo as questões relacionadas à

gestão, a integração entre parceiros do projeto, bem como a percepção e papel dos gestores e

proprietários rurais envolvidos. A partir destas informações foram identificados pontos fortes

e fracos, analisando-se em que medida tais aspectos podem influenciar na efetiva

aplicabilidade do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú no âmbito da área de estudo.

Sendo o PSA um mecanismo de aplicação recente, ainda há poucas publicações ou uma

metodologia padronizada de análise. Assim, tornou-se relevante estudar este instrumento de

modo a compreender sua dinâmica e a eficácia de seus resultados, levando-se em conta as

potencialidades e fragilidades no contexto em que projetos de PSA estão sendo

implementados.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Analisar a aplicabilidade do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú (SC) como

um instrumento de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA.

2.2 Objetivos Específicos

1) Analisar as características sociais, econômicas e ambientais da sub-bacia Rio do
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Braço no contexto da aplicabilidade do Projeto Produtor de Água;

2) Analisar os dispositivos legais e aspectos operacionais referentes ao Projeto

Produtor de Água;

3) Compreender a percepção e o papel dos gestores e proprietários rurais envolvidos

no Projeto Produtor de Água.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Bacia Hidrográfica

Na literatura, diversas definições sobre bacia hidrográfica foram formuladas ao longo

do tempo, percebendo-se no entanto, grande semelhança na consideração deste recorte

espacial baseado na área de concentração de determinada rede de drenagem (TEODORO et

al, 2007). ANA (2006) salienta que uma bacia hidrográfica (Figura 1) é um sistema formado a

partir das águas das chuvas e das nascentes, as quais são transportadas por gravidade até as

partes mais baixas de um terreno, onde o aumento do declive pela ação erosiva da água faz

com que as águas de outros lugares próximos sejam drenadas e formem pequenos córregos ou

lagos. O encontro das águas correntes dos córregos que descem pela declividade dos terrenos

formam os rios. Após se encontrarem, estes rios aumentam de volume até desaguarem num

local chamado foz do rio, situado nos mares e oceanos.

Figura 1: Formação de uma bacia hidrográfica. Fonte: ANA (2006).
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Para Kobyama et al (2008) a bacia hidrográfica surge como uma área geográfica,

compreendendo desde as nascentes de um rio principal e de seus rios afluentes até as áreas ao

redor desses rios, em síntese seria uma região sobre a terra, na qual o escoamento superficial

em qualquer ponto converge para um único ponto fixo, chamado de exutório. Para estes

autores, o fluxo de matérias, como solo, água, nutrientes e poluentes, é coordenado dentro

dos contornos da bacia, em uma dinâmica estabelecida pelo comportamento da água nesta

unidade, considerada ideal para o gerenciamento integrado dos recursos naturais, inclusive

hídricos, na qual atividades rurais como a agricultura, o reflorestamento e a pecuária também

devem ser tratadas em nível de bacia hidrográfica.

Tundisi (2003) afirma que a bacia hidrográfica é uma unidade física com limites

definidos, podendo se estender por várias escalas espaciais, desde pequenas bacias de 100 a

200 km² até grandes bacias como a do Rio da Prata, com cerca de 3.000.000 km². Este autor

destaca que a partir da repercussão dos conceitos introduzidos pela Agenda 21, a bacia

hidrográfica passou a ser considerada a unidade mais adequada para o gerenciamento, a

otimização de usos múltiplos e o desenvolvimento sustentável, uma concepção que está sendo

adotada em muitos países e regiões e conta o com aval de muitos organismos internacionais,

incluindo-se nesta concepção o conceito de “serviços de ecossistema” prestados desde a bacia

hidrográfica.

Barrella et al (2000) por sua vez, consideram que a bacia hidrográfica apresenta um

entorno limitado pelas partes mais altas do relevo, os divisores de águas, a partir dos quais as

águas das chuvas ou escoam superficialmente formando os riachos e rios, ou infiltram no solo

para a formação de nascentes e do lençol freático. As águas superficiais escoam para as partes

mais baixas do terreno, formando riachos e rios; quanto às cabeceiras, estas são formadas por

riachos que brotam nos terrenos íngremes das serras e montanhas, sendo que à medida que as

águas dos riachos descem, estas se juntam com as de outros riachos, aumentando seu volume

e formando os primeiros rios. Estes pequenos rios continuam seu percurso, recebendo águas

de outros tributários e formando rios cada vez maiores até desembocarem no oceano.

3.2 Serviços Ambientais ou Ecossistêmicos

No Brasil, cerca de dois terços da população vivem em áreas abrangidas pela Mata

Atlântica. As comunidades urbanas e rurais dependem do provimento de água em quantidade

e qualidade, do ciclo das chuvas para irrigação de lavouras, das matérias-primas, da
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polinização natural providos por remanescentes de vegetação nativa e plantações agrícolas, da

proteção contra desastres naturais e pestes agrícolas, da beleza cênica e dos serviços culturais

e espirituais, benefícios que favorecem a sociedade em níveis global, regional e local e são

essenciais para a sobrevivência e o bem-estar das atuais e futuras gerações (LINO, 2009;

SEEHUSEN & PREM, 2011).

A Avaliação Ecossistêmica do Milênio - AEM, iniciativa lançada em 2001 pela

Organização das Nações Unidas (ONU), reuniu mais de 2000 autores e revisores, dos quais

1360 especialistas de 95 países, tendo por foco os serviços dos ecossistemas (os benefícios

que estes fornecem aos seres humanos) e como as mudanças nesses serviços têm afetado e

poderiam afetar o bem-estar humano nas décadas futuras e as opções de respostas que

poderiam ser adotadas em nível local, nacional ou global para melhorar a gestão dos

ecossistemas e assim contribuir para a melhoria do bem-estar humano e reduzir a pobreza

(AEM, 2005).

A AEM classifica os serviços ecossistêmicos em:

a) Serviços de provisão: fornecem bens ou produtos ambientais, utilizados pelo ser

humano para consumo ou comercialização, incluindo alimentos, água, madeira e fibras.

b) Serviços reguladores: Manutenção da estabilidade dos processos ecossistêmicos,

tais como o sequestro de carbono, a qualidade do ar e da água, o equilibro do ciclo

hidrológico, o controle de processos críticos de erosão, etc.

c) Serviços culturais: fornecem benefícios recreacionais, estéticos e espirituais,

incorporados os valores da cultura humana.

d) Serviços de suporte: mantêm a perenidade da vida na Terra, tais como formação do

solo, polinização, manutenção da biodiversidade, fotossíntese e ciclo de nutrientes.

Com a publicação dos primeiros relatórios da AEM a partir de 2005, grande parte da

literatura passou a empregar o termo “serviços ecossistêmicos” para definir os benefícios que

estes fornecem aos seres humanos (WUNDER et al, 2009). A figura 2 ilustra os tipos de

serviços ambientais prestados pelos ecossistemas e suas funções.
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Figura 2: Tipos de serviços ambientais e suas funções. Fonte: AEM (2005).

Na atualidade, o conceito de serviços ambientais não tem definições precisas ou

acordadas. Existem correntes teóricas que fazem distinção entre os conceitos de serviços

ambientais e serviços ecossistêmicos, sendo que muitos com o mesmo significado.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a

Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (APEC) adotam uma classificação diversa.

Definindo-os pelo seu uso final, estes organismos classificaram os serviços ambientais em três

atividades principais: “controle de poluição” (atmosférica, hídrica, do solo e sonora), a

“gestão de recursos” (sistemas de purificação e abastecimento de água potável) e “tecnologia

e produtos limpos ou eficientes no uso de recursos naturais” (ALMEIDA & PRESSER,

2006).

Uma das definições mais consolidadas na literatura é a proposta por Daily (1997), que

define os serviços ecossistêmicos como processos através dos quais ecossistemas naturais e as

espécies que os compõem, são capazes de sustentar e preencher as condições necessárias para

a manutenção da vida humana na Terra. Esta autora apresenta como exemplos alguns serviços

ecossistêmicos, tais como os frutos do mar, a madeira, o combustível de biomassa, as fibras

naturais, produtos farmacêuticos e industriais, dentre outros.

Segundo De Groot et al (2002) serviços ambientais são a capacidade dos processos

naturais e de seus componentes em fornecer bens e serviços que satisfaçam direta e

indiretamente as necessidades humanas. Para Costanza et al (1997) os serviços ecossistêmicos

consistem em fluxos de materiais, energia e informações de estoques de capital natural, que se

combinados com o capital manufaturado e o capital humano produzem o bem-estar humano.



19

Em síntese, estes autores consideram que serviços ambientais são benefícios diretos e

indiretos obtidos pelo homem a partir dos ecossistemas.

Na opinião de Heal (2000) o melhor termo para caracterizar os serviços ambientais

seria dizer que os mesmos são responsáveis pela infraestrutura necessária ao estabelecimento

das sociedades humanas. Ricklefs (2011) salienta que os serviços ecossistêmicos são capazes

de sustentar, de forma direta ou indireta, a vida humana na Terra, devendo os ecossistemas

serem compensados de outras formas na mesma medida em que os ambientes naturais são

degradados, sob o risco de perdê-los.

Na concepção de Born & Talocchi (2002) a ideia de serviço ambiental abrange a

capacidade da natureza de continuar reproduzindo e mantendo as condições ambientais que

por si só dão base para a manutenção da vida no planeta e geram como consequência o bem-

estar a todas as espécies nele existentes. Para estes autores, adota-se uma visão bastante

utilitarista da natureza, na qual esta é vista como uma “usina” que produz continuamente

“recursos” (produtos ou elementos) e “serviços” naturais necessários ao bem-estar dos seres

humanos e demais seres vivos. Estes recursos e serviços surgem de diversas formas, entre os

mais importantes estão a água doce, o ar puro, as plantas e animais para a alimentação

humana, os vegetais e substâncias da flora e fauna geralmente empregados como insumos e

matéria-prima na indústria e na agricultura, a paisagem, o equilíbrio climático, a fertilidade do

solo entre outros.

Thompson et al (2011) definem os serviços ecossistêmicos como contribuições

prestadas pelos ecossistemas ao bem-estar humano, podendo ser sob forma de mercadorias

tais como alimentos e água doce ou serviços como a redução de enchentes e sequestro de

carbono. Estes autores ressaltam que os ecossistemas contribuem para a produção desses bens

e serviços da mesma forma que o capital humano e financeiro produz outros bens e serviços,

motivo pelo qual a literatura sobre serviços ecossistêmicos às vezes se refere aos ecossistemas

como “capital natural”. Os termos “serviços ecossistêmicos” e “capital natural” se referem ao

fato de que a própria natureza fornece bens e serviços valiosos para a sociedade e que assim,

o bem-estar humano depende da proteção da natureza, sendo estes termos frequentemente

empregados como sinônimos.

No entendimento de Fisher et al (2009) os serviços ambientais são funções resultantes

de interações complexas entre as espécies e seu ambiente abiótico. Neste sentido, Andrade &

Romeiro (2009) comentam que os serviços ecossistêmicos são em última instância, fluxos de

materiais, energia e informações derivados dos ecossistemas naturais e cultivados, e que se

combinados com os demais tipos de capital (humano, manufaturado e social) produzem o
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bem-estar humano.

Viana (2012) ressalta que os serviços ambientais também podem ser entendidos como

aqueles benefícios relevantes para sociedade e que são gerados pelos ecossistemas, em termos

de manutenção, recuperação ou melhoria das condições ambientais e distribuídos nas

modalidades de serviços de provisão, de suporte, de regulação e culturais. Considerados

tangíveis e intangíveis, direta ou indiretamente úteis aos seres humanos, são derivados do

chamado “capital natural”, definido como estoque de recursos naturais existentes na Terra.

De acordo com Kfouri & Favaro (2011) os serviços ambientais são parte do conceito

de economia sustentável, ou seja, aquela que proporciona bem-estar humano e ao mesmo

tempo, protege o meio ambiente, numa equação economicamente equilibrada. Seguindo o

mesmo raciocínio, Rosa et al (2003) opinam que o conceito de serviços ecossistêmicos

também tende a ser visto como um conceito econômico.

Silva & Scherer (2012) entendem que os serviços ecossistêmicos devem ser vistos

como condições ou processos por meio dos quais os ecossistemas naturais e as espécies que

neles vivem, sustentam a vida humana e garantem a permanência dos demais elementos do

ambiente. Para Novion (2008) os serviços ambientais compreendem funções ecológicas e

processos capazes de assegurar equilíbrio aos ecossistemas, permitindo a sobrevivência e o

bem-estar de todas as espécies no planeta, porém, dependem diretamente da conservação e

preservação ambiental, bem como de práticas que minimizem os impactos das ações humanas

sobre o ambiente.

Na definição de Oliveira & Rocha (2012) os serviços ambientais constituem o

conjunto de benefícios, diretos e indiretos, obtidos pela sociedade, provenientes do

funcionamento dos ecossistemas. Para estes autores, tais serviços só poderão ser providos por

ecossistemas em equilíbrio, o que requer a redução dos impactos gerados pelo homem.

Seehusen & Prem (2011) consideram que os serviços ambientais englobam os serviços

ambientais proporcionados ao ser humano por ecossistemas naturais (os serviços

ecossistêmicos), bem como os obtidos em ecossistemas manejados pelo homem por meio de

práticas sustentáveis. A título de exemplo, estes autores citam a biodiversidade,

armazenamento e sequestro de carbono, beleza cênica, serviços hidrológicos e serviços

culturais.

Como se observa, alguns autores estabelecem diferenciação conceitual entre serviços

ambientais e ecossistêmicos. No entanto, para os fins deste trabalho, será adotada a

terminologia “serviço ambiental”, devido ao termo ser mais comumente empregado na

literatura em língua portuguesa e espanhola sobre o tema, assim como em arenas de debate
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político na América Latina (WUNDER et al, 2009).

3.3 Valoração dos Serviços Ambientais

O pagamento por serviços ambientais somente terão efeitos positivos se conseguirem

influenciar os proprietários rurais nas suas decisões quanto ao uso da terra. Na propriedade

rural, o agricultor decide sobre como usar os recursos naturais sob seu controle, sobre os

sistemas produtivos adotados e sobre a alocação de fatores de produção, como terra e força de

trabalho, com o objetivo de melhorar seu bem-estar e da sua família (PAGIOLA et al, 2004;

ROSA et al, 2004).

A renda é gerada através de cultivos diversos, pecuária, exploração florestal e também

atividades não-agrícolas que acabam gerando outros impactos, que podem ser positivos, como

preservação de belezas cênicas rurais, ou negativos, como retirada de cobertura vegetal,

poluição de corpos de água, erosão do solo, entre outros. Como resultado, suas ações podem

contribuir para melhorar ou degradar os ecossistemas e os impactos resultantes, normalmente,

não têm reflexo nas rendas nem costumam ser um fator que afete as decisões dos agricultores

(PAGIOLA et al, 2004).

De forma geral, os agricultores não costumam adotar práticas de manejo que

mantenham ou aumentem o fornecimento de serviços ambientais, porque tais práticas tendem

a reduzir os benefícios líquidos provenientes da agricultura, ou seja, os esforços adicionais

para realizar mudanças mais favoráveis ao meio ambiente nos sistemas produtivos e/ou para

não utilizar recursos naturais capazes de originar renda aos agricultores familiares geram

custos de oportunidade (WUNDER, 2005; WUNDER, 2007).

Wunder (2005) defende que uma forma de se definir os valores ambientais é por meio

dos custos de oportunidade, isto é, o valor perdido por não se optar por uma atividade

econômica considerada lucrativa em prol de garantir um serviço ambiental. Para este autor,

um levantamento dos custos de oportunidade dos potenciais provedores dos serviços

ambientais pode ser bem mais prático e simples do que desenvolver estudos complexos de

valoração dos serviços ambientais.

Seroa da Motta (2005) exemplifica que as restrições ao uso da terra em unidades de

conservação impõem perdas de geração de receita, visto que atividades econômicas são

restritas, assim, a renda líquida abdicada pela restrição destas atividades é uma boa medida do

custo de oportunidade associado com a criação desta unidade de conservação.

O PSA tem se baseado nos custos de oportunidade, ou seja, os agricultores recebem
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uma espécie de compensação pela renúncia de benefícios dos usos da terra a serem alterados,

levando-se em conta o grau em que a mudança de uso da terra reduz a renda da não-utilização

de áreas que poderiam ser utilizadas e do deslocamento de fatores de produção de uma

alternativa para outra opção (WUNDER, 2005; WUNDER, 2007; YOUNG, 2007).

Assim, estimar os custos de oportunidade com os quais os agricultores podem se

deparar em mudanças de uso da terra em prol da conservação do meio ambiente, compreende

uma etapa fundamental para orientar os incentivos a serem oferecidos como forma de induzi-

los a alterar seu comportamento (PAGIOLA et al, 2004). Segundo estes autores, o pagamento

para fornecedores de serviços ambientais deve ser, pelo menos, iguais aos custos de

oportunidade dos principais usos da terra, de modo a fornecer maiores níveis de serviços

ambientais, embora alguns sistemas de PSA estejam, implícita ou explicitamente, efetuando

pagamentos em níveis um pouco acima do custo de oportunidade dos usuários da terra.

Pagiola & Platais (2009) entendem que a valoração é um passo crítico no

desenvolvimento de programas de PSA, sendo necessário que os pagamentos sejam

superiores ao benefício adicional para os usuários que optam pelo uso alternativo da terra (ou

não mudariam seu comportamento) e menores do que o valor do benefício de populações a

jusante (ou eles não estariam dispostos a pagar por isso). Para estes autores, a falta de uma

valoração adequada pode dificultar o estabelecimento de um nível adequado de pagamento,

ou ainda, determinar se o programa vale a pena ser implementado.

Segundo Guedes & Seehusen (2011) a definição dos preços a serem pagos é um ponto

importante na elaboração de um projeto de PSA, em especial no caso da água e da

biodiversidade. Para estes autores, os projetos de PSA têm usado a valoração econômica no

cálculo dos custos de oportunidade que os produtores rurais incorrem devido a restrição de

suas opções de uso da terra quando aderem a um projeto de PSA.

Um estudo de grande impacto e que ajudou a contribuir para o debate sobre a

valoração ambiental, dada a grande polêmica decorrente do mesmo, foi o trabalho efetuado

por Robert Costanza e outros autores, publicado na revista Nature em 1997. De acordo com

tal estudo, a biosfera promove a cada ano bens e serviços ambientais à humanidade da ordem

de 16 a 54 trilhões de dólares (em média 33 trilhões) a preços de 1994. Esse valor era quase

duas vezes o Produto Interno Bruto (PIB) global da época do estudo, de 18 trilhões de dólares

(COSTANZA et al, 1997; VEIGA NETO, 2008). Como apontam estes autores, o estudo

apresenta limitações quanto ao caráter estimativo dos cálculos e não abrange todos os serviços

ambientais em sua valoração, indicando que o resultado obtido provavelmente esteja

subestimado, com o custo final dos serviços ambientais tendendo a crescer ao longo do
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tempo. Independente da exatidão dos números, o trabalho despertou preocupação sobre a

dependência do ser humano em relação aos serviços ambientais, sobre o quanto estão

ameaçados e o quanto podem ser preciosos em termos de valor monetário.

3.4 Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)

3.4.1 Instrumentos para a Conservação Ambiental

O mundo tem assistido uma considerável valorização da importância do ambiente,

proporcionando uma mudança de comportamento nos governos e nos agentes econômicos.

Muitos tipos de instrumentos e com grau variável de sucesso tem sido usados por vários

países em decisões relativas à questão ambiental. De forma geral, estes instrumentos podem

ser divididos em dois tipos: instrumentos reguladores ou comando e controle e instrumentos

de mercado ou econômicos (PEREIRA, 1999).

No Brasil, nos últimos anos, a constatação de que a utilização dos instrumentos de

comando e controle, de forma isolada, revelou-se insuficiente para assegurar os resultados

esperados das políticas ambientais, em particular, no que diz respeito ao uso dos recursos

florestais, onde nem mesmo a existência de uma rigorosa legislação de proteção florestal há

várias décadas tem evitado o desmatamento, cujos índices ainda são alarmantes, somando-se

a isso o fato de que a atual estrutura de órgãos ambientais nas diferentes esferas

governamentais (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), não tem conseguido êxito

em conter os graves problemas de poluição do ar, do solo e das águas, fazendo aumentar o

interesse pela possibilidade de aplicação de instrumentos econômicos como forma de mitigar

o uso predatório dos recursos naturais e fomentar sua proteção e o seu uso sustentável. Uma

ideia que também tem ganho força é a necessidade de se articular as políticas ambientais às

dimensões econômica e social do processo de desenvolvimento (MAY et al, 2005; JURAS &

ARAÚJO, 2008).

A recente multiplicação de iniciativas de utilização de instrumentos econômicos tem

servido para direcionar a atuação das forças de mercado em sentido favorável à proteção

ambiental e ao uso sustentável dos recursos naturais. Em muitos casos, segundo a Economia

Ecológica, estas iniciativas têm sido uma forma de corrigir as chamadas falhas de mercado,

alterando a relação custo/benefício de determinadas atividades econômicas, em função dos

impactos ambientais ou socioambientais negativos (MAY et al, 2005).

Os instrumentos de comando e controle são de natureza regulatória e determinam os
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parâmetros técnicos para que as atividades econômicas atinjam os objetivos de determinada

política pública, a fim de gerar comportamentos considerados desejados. Estes objetivos

impostos pela regulamentação, em regra, devem ser atingidos pelos agentes econômicos

independentemente de seus custos. A principal característica da política de “comando e

controle” é que em função de sua base legal, todo poluidor ambiental é visto como “eco-

delinquente” e como tal, não lhe é dada chance de escolha, tendo que obedecer a regra

imposta, caso contrário, estará sujeito a penalidades em processos judiciais ou

administrativos. Dentre alguns exemplos pode-se citar as leis e regras para limites máximos

de emissão de poluentes pelas indústrias, leis de restrição ao uso do solo e o licenciamento

ambiental (PEREIRA, 1999; SEROA DA MOTTA, 2005; COSTA, 2008; SEEHUSEN &

PREM, 2011).

Quanto aos instrumentos econômicos, estes são baseados no conceito de internalização

das externalidades, ou seja, os agentes econômicos devem incorporar em suas decisões os

custos, ou, no caso dos serviços ambientais, os benefícios de suas atividades com efeitos ao

meio ambiente. No Brasil há uma gama de instrumentos econômicos sendo usados na área

ambiental: o ICMS – Ecológico, a compensação ambiental, a cobrança pelo uso e descarte da

água, a cobrança de royalties pela extração de recursos naturais, sistemas de concessões

florestais e taxa de reposição florestal, isenção fiscal para RPPNs, servidão ambiental,

créditos por reduções certificadas de emissões de gases de efeito estufa, certificação e selos

ambientais, etc (YOUNG, 2005; SEEHUSEN & PREM, 2011).

3.4.2 Definição de PSA

A análise da questão ambiental tem exigido cada vez mais uma visão múltipla e

interdisciplinar. A transição de um regime de abundância para o regime de escassez de

recursos naturais tem imposto a tarefa inadiável de se ajustar o padrão de uso dos recursos

ambientais. O atendimento deste objetivo por meio de ações de intervenções governamentais

ou privadas não podem e não negligenciar os aspectos econômicos (SEROA DA MOTTA,

1997).

Segundo Seehusen & Prem (2011) muitos dos benefícios providos pelos ecossistemas

e pela biodiversidade não são considerados nas decisões econômicas devido a falta de um

mercado para a maioria dos serviços ambientais. Sem preços determinados pelas leis da oferta

e da demanda, o consumo gera custos e benefícios que não são assimilados pelo sistema de

mercado. Costanza et al (1997) justificam que esta falta de “captura” dos serviços ambientais
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pelos mercados comerciais ou o fato de não serem quantificados de forma adequada em

comparação aos serviços econômicos e o capital manufaturado, faz com que os serviços

ambientais recebam pouco peso nas decisões políticas.

O termo “serviços ambientais” foi originalmente cunhado por economistas e agora

aparece com frequência em documentos produzidos pelos governos, pelo Banco Mundial e

outras organizações internacionais, universidades, associações comerciais, organizações não

governamentais e organizações sociais (GRAIN, 2005).

O fato de muitos serviços ambientais serem essenciais à vida humana, portanto, de alto

valor, não é reconhecido pelo mercado, este não estabelece preços adequados e não consegue

alocá-los de forma eficiente, resultando geralmente na destruição do chamado capital natural

e a consequente redução no provimento dos serviços ambientais. Visto sob a ótica econômica,

tal problema ocorre devido aos serviços ambientais serem considerados externalidades e

terem características de bens públicos (SEEHUSEN & PREM, 2011).

Portanto, o conceito de externalidade é chave para entender as motivações para os

programas de PSA (SANTOS, 2009). Externalidades são os efeitos não intencionais da

decisão de produção ou consumo de um agente econômico que pode resultar tanto em perda

ou ganho de bem-estar a outro agente econômico. Em geral, esta perda (ou ganho) não é

compensada, sendo assim excluída dos cálculos econômicos. Portanto, as externalidades

podem ser positivas ou negativas. Um exemplo de externalidade positiva é a decisão de se

proteger determinado ecossistema e evitar emissão de carbono, beneficiando a comunidade

global. Uma externalidade negativa pode ser o aumento dos custos de tratamento para uma

empresa que capta água de um rio em que uma indústria química localizada a montante lança

seus efluentes (SEROA DA MOTTA, 1997; SEEHUSEN & PREM, 2011). A figura 3 ilustra

componentes do conceito de externalidades e os exemplos anteriormente mencionados.

Figura 3: Componentes do conceito e exemplos de externalidades.
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Cavalcanti (2004) comenta que estimar o valor monetário de recursos naturais

esgotados, como forma de aferir a sustentabilidade do desenvolvimento, representa uma

iniciativa para pelo menos se ter uma ideia econômica das externalidades negativas geradas.

Para este autor, a depreciação do capital feito pelo homem (máquinas, fábricas) é

contabilizada como um item do balanço negativo na determinação da renda nacional, mas

deixa de considerar a depreciação ou depleção do capital natural (árvores, minerais, solo,

água) e que os danos ambientais que ocorrem no mundo, demonstram que o crescimento

econômico se dá às expensas de potenciais benefícios para as futuras gerações, onde a riqueza

gerada é usufruída pelos ricos (a minoria) e os enormes custos sociais socializados aos pobres.

Existem diversas definições para o instrumento PSA, porém, a mais aceita na literatura

é a proposta por Wunder (2005). Segundo este autor, o pagamento por serviços ambientais é

uma transação voluntária, na qual, um serviço ambiental bem definido ou um uso da terra que

possa assegurar este serviço é comprado por, pelo menos, um comprador de, pelo menos, um

provedor, sob a condição de que o provedor garanta a provisão deste serviço

(condicionalidade).

O PSA tem origem pautada nos instrumentos econômicos. Dentre os seus objetivos,

constam: 1) maximização do bem-estar social; 2) financiar uma atividade social; 3) induzir

um comportamento social. Portanto, se trata de um instrumento que pretende modificar as

atitudes dos agentes, que, interessados pela maximização dos seus ganhos ou da sua utilidade,

tendem a alterar seu conjunto de práticas convencionais. Os programas de PSA podem ser

estabelecidos em acordos públicos ou privados, sendo que o primeiro depende de um

arcabouço legal específico para sua implementação (SEROA DA MOTTA, 2005; JARDIM,

2010).

Na opinião de Pagiola et al (2005) os programas de PSA procuram capturar parte dos

benefícios derivados de serviços ambientais (como água potável) e canalizá-las para os

gestores de recursos naturais (proprietários rurais) que geram esses serviços, aumentando,

assim, o incentivo para conservá-los. Para os mesmos autores, a lógica do PSA é simples: os

usuários da terra muitas vezes recebem alguns benefícios a partir do uso ambientalmente

correto, como a conservação da floresta, as vezes até menos do que os benefícios que

receberiam por outros usos alternativos da terra, como a conversão para o pasto. No entanto, o

desmatamento pode impor custos sobre as populações a jusante, já que não recebem os

benefícios dos serviços ambientais, tais como a filtração da água.

Para Bastos (2007) o instrumento PSA segue uma perspectiva econômica com relação

ao direito e ao meio ambiente. De acordo com esta autora, o PSA requer uma menor
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complexidade institucional e custos mais baixos para implementação, caracterizando-se como

um novo instrumento de promoção da sustentabilidade ambiental. Com base em modelos de

compra e venda, nos quais os vendedores entregam os resultados da conservação em troca dos

pagamentos negociados, coloca-se o meio ambiente como uma nova classe de mercadoria

disponível em transações de mercados, pelo qual todos nós devemos pagar.

De acordo com Faria (2009) as dificuldades para efetivação das políticas ambientais,

aliadas aos danos causados pelas externalidades negativas, exigem a adoção de medidas

protetivas e de incentivos econômicos. Desta forma, o PSA pode ser entendido como uma

forma de recompensa financeira destinada àqueles que preservam e ou conservam os recursos

ambientais sob sua guarda ou responsabilidade.

Born & Talocchi (2002) afirmam que a tendência ao uso de mecanismos de caráter

econômico para a gestão ambiental apoia-se em princípios como o poluidor-pagador, usuário-

pagador e protetor-recebedor, sendo este último o responsável por fundamentar o PSA.

Contrapondo-se ao pensamento corrente, estes autores alegam que predomina o argumento de

que o dinheiro resolve mais do que leis e decretos, em outras palavras, que mercado e

economia sobrepõem-se à política, à justiça e aos direitos.

Segundo Merico (1996) apud Mattos et al (2000) não há dinheiro ou tecnologia capaz

de substituir os serviços ambientais proporcionados pela biodiversidade, regulação climática,

ciclo hidrológico, proteção da camada de ozônio e por tantos outros. Neste sentido, cabe a

reflexão sobre o assunto, pois a escolha pela propagação de tais serviços não pode ser aceita

como óbvia e inquestionável. Zheng et al (2013) analisam que apesar do promissor e do

considerável interesse na utilização em todo o mundo e das crescentes avaliações dos

benefícios e custos dos programas de PSA, há pouca documentação resultando em mudanças

nos modos de vida dos participantes destes programas.

É importante ressaltar que a implementação de PSA, assim como qualquer outra opção

de gestão, deve ser precedida de uma comparação entre benefícios gerados pelo instrumento

(a melhoria no provimento dos serviços ambientais) aos seus custos de implantação (custos de

gerenciamento do mecanismo, das atividades em campo, de sensibilização e articulação etc.),

evoluindo nas análises para verificar se o instrumento atingirá os objetivos ambientais a

custos viáveis (SEEHUSEN & PREM, 2011; GUEDES & SEEHUSEN, 2011).

3.4.3 PSA e Recursos Hídricos

A conservação dos recursos hídricos é um tema que preocupa o homem há muito
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tempo, assumindo caráter prioritário e vital na atualidade devido à escassez de água

observada em várias regiões do mundo com projeções pouco animadoras de crescentes

conflitos pelo seu uso (SANTOS, 2009). Segundo este autor, observa-se na natureza que a

permanência dos recursos hídricos, em termos de regime de vazão dos córregos, ribeirões e

rios, assim como da qualidade da água que emana das sub-bacias hidrográficas, decorre de

mecanismos naturais de controle desenvolvidos ao longo de processos evolutivos da

paisagem, que constituem os chamados serviços proporcionados pelo ecossistema. Um destes

mecanismos é a estreita relação existente entre a cobertura florestal e a água, particularmente

nas regiões de cabeceiras, onde estão as nascentes e os nascedouros dos rios.

A manutenção da quantidade e qualidade dos recursos hídricos tem forte relação com

os serviços de suporte e regulação prestados pelo uso e manejo adequado do solo e a

conservação de áreas naturais, uma vez que as florestas são consideradas importantes

provedoras para proteção das bacias hidrográficas sendo que os principais serviços ambientais

são: regulação do fluxo de água (controle de enchentes e aumento da vazão na época seca),

manutenção da qualidade da água (controle de carga de sedimentos, controle de carga de

nutrientes, controle de químicos, e controle da salinidade), controle de erosão e sedimentação,

redução da salinidade de terras e regulação do lençol freático, e manutenção do habitat

aquático (LANDELL-MILLS & PORRAS, 2002).

Em sentido mais amplo, além dos benefícios relacionados aos recursos hídricos, as

florestas são fundamentais para a conservação da biodiversidade e para a regulação climática

do planeta (VEIGA NETO & GAVALDÃO, 2011). Santos (2009) por sua vez enfatiza que a

condição natural de equilíbrio vem sendo constantemente alterada pelo homem por meio do

desmatamento, da expansão da agricultura, da abertura de estradas, da urbanização e de vários

outros processos de transformação humana da paisagem, que alteram os ciclos

biogeoquímicos e o ciclo da água.

De acordo com Veiga Neto & Gavaldão (2011) os serviços ambientais de proteção dos

recursos hídricos vêm sendo reconhecidos de forma crescente pelos tomadores de decisões

pela implementação de programas de PSA. A partir deste instrumento os custos e benefícios

gerados pelos serviços ambientais são internalizados na contabilidade de atividades

produtivas e de conservação, seguindo o conceito do poluidor-pagador e provedor-recebedor.

Estes autores esclarecem que no caso da água, o PSA remunera os produtores rurais pela

proteção e restauração de ecossistemas naturais, notadamente florestais, em áreas estratégicas

para a produção de água (nascentes, matas ciliares, áreas de captação), funcionando da

seguinte maneira: quando os usuários de água reconhecem o valor ou a importância do
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serviço ambiental de proteção da quantidade e qualidade dos recursos hídricos, isto é, das

externalidades ambientais positivas geradas pelos produtores rurais quando estes executam

ações de restauração e conservação florestal que beneficiam aos usuários (Figura 4), gerando

assim, um incentivo econômico real aos produtores rurais, estimulando desta maneira, a

execução de atividades que garantem a provisão dos serviços ambientais.

Figura 4: Pagamento por serviços ambientais de proteção de recursos hídricos. Fonte: Adaptado de Veiga
Neto & Gavaldão (2011).

Os modelos de PSA de proteção dos recursos hídricos existentes nas principais bacias

hidrográficas brasileiras, de forma geral, adotam uma metodologia denominada de “Cadeia de

Resultados” (Figura 5), proposta pela organização não governamental (ONG) The Nature

Conservancy – TNC, a qual é constituída pelas fases de articulação, desenvolvimento e

implementação (WEGNER et al, 2011).

Figura 5: Metodologia “Cadeia de Resultados” da TNC para elaboração de projetos PSA em recursos
hídricos no Brasil. Fonte: Wegner et al (2011).
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A metodologia da cadeia de resultados busca identificar os passos e fases para se

estabelecer projetos de PSA em recursos hídricos no Brasil. Veiga Neto & Gavaldão (2011)

afirmam que a sistematização por meio de critérios de categorização e a avaliação de

resultados de cada fase tem a finalidade de verificar se um projeto de PSA está cumprindo o

seu objetivo final de efetivar o seu estabelecimento.

3.4.4 Experiências de PSA

3.4.4.1 Experiências internacionais de PSA

No mundo, nos últimos anos, importantes experiências de PSA foram implementadas

em bacias hidrográficas, envolvendo mais de 149 transações, com a proteção/restauração de

cerca de 351 mil hectares, movimentando no período de janeiro de 1995 a abril de 2005 quase

US$ 400 milhões (VEIGA NETO, 2008).

Na América Latina, os sistemas de PSA em bacias hidrográficas tem sido aplicados a

diferentes escalas e objetivos, desde o nível de micro-bacia, com um serviço muito específico

e geralmente administrado por uma ONG, até um programa nacional

controlado pelo Estado. De forma geral, os sistemas de PSA têm seguido propósitos de

aumentar a quantidade e melhorar a qualidade da água para consumo humano, em especial

para zonas urbanas, e melhorar a qualidade e disponibilidade da água empregada na geração

de energia hidroelétrica (FAO, 2004). Segundo esta organização, os mecanismos de

pagamento, a estrutura do sistema PSA e a escala de aplicação tem apresentado um alto grau

de variabilidade devido as características heterogêneas, institucionais e geográficas da região

latino-americana. Dentre os exemplos deste contraste, pode-se citar o caso do

PROCUENCAS (Programa de Recuperação e Conservação de Microbacias Hidrográficas) da

Costa Rica, que chega a pagar até US$ 735/ha/ano por reflorestação e o município de

Pimampiro, no Equador, onde os proprietários rurais recebem US$ 12 pela conservação de

florestas.

O caso da Costa Rica é país mais avançado em termos de políticas públicas para

proteção ambiental e uso de mecanismos de PSA voltados para o manejo de bacias

hidrográficas (LANDELL-MILLS & PORRAS, 2002). Entre as décadas de 70 a 90, o país

perdeu cerca de 35 a 40% de sua cobertura florestal, maior parte em conversões para uso

agrícola e pastagens (PAGIOLA, 2002). De acordo com o mesmo autor, a baixa efetividade

de outros programas de conservação no início dos anos 80, levaram o governo federal a

buscar uma nova abordagem. Assim, a partir de 1997 foi desenvolvido o primeiro sistema de
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PSA em nível federal no mundo, tendo como objetivo compensar os produtores rurais pelos

serviços ambientais, gerando desta maneira um incentivo direto para que usuários da terra

incluam estes serviços em suas decisões sobre o uso de solo, resultando em usos socialmente

mais justos deste recurso (JARDIM, 2010).

Conforme Pagiola (2002) o programa costarriquense de PSA é supervisionado por um

órgão de administração formado por três representantes do setor público (um do Ministério do

Meio Ambiente e Energia, outro do Ministério de Agricultura e outro do setor bancário) e dos

representantes do setor privado (nomeados pelo conselho de administração do Escritório

Nacional Florestal).

O Programa de PSA da Costa Rica está ancorado numa sólida base normativa. A Lei

Florestal 7.575 de 16 de Abril de 1996 e seus regulamentos, criou o Fundo de Financiamento

Florestal Nacional (FONAFIFO), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Energia

(MINAE), que entre outros, tem como objetivo "atrair financiamento para o pagamento de

serviços ambientais prestados pelas florestas, plantações florestais e outras atividades

necessárias para fortalecer o desenvolvimento do setor de recursos naturais, que se

estabelecerá no regulamento desta Lei". Esta lei também dá suporte orçamentário para o PSA

ao estabelecer que um terço da receita do imposto especial de sobre consumo de combustível

e de outros hidrocarbonetos (3,5% a partir de 2001) deve ser dedicado a programas de

compensação aos proprietários de bosques e plantações florestais pelos serviços ambientais

que estes sistemas oferecem (JIMÉNEZ et al, 2004).

Uma regulamentação importante foi estabelecida pelo Decreto Executivo nº 30.762 de

9 de outubro de 2002, centralizando no FONAFIFO toda a gestão estatal do PSA, ficando

este responsável por receber, avaliar e aprovar os pedidos dos proprietários que desejarem

submeter suas fazendas e bosques ao programa, bem como definir as áreas prioritárias para a

execução do programa e fazer o controle e andamento dos projetos aprovados (JIMÉNEZ et

al, 2004). Segundo os mesmos autores, outra legislação relevante é a Lei da Biodiversidade e

leis conexas, que consideram o recurso hídrico um serviço ambiental que deve ser valorado

economicamente, cobrado dos usuários nas tarifas de abastecimento de água potável e

revertido aos proprietários de terrenos localizados em áreas de recarga de águas subterrâneas

e de proteção da água como um princípio de equidade social.

Os sujeitos do PSA da Costa Rica podem ser pessoas físicas ou jurídicas que

comprovem ser donos de uma propriedade e voluntariamente desejem submeter suas terras a

alguma modalidade de produção florestal. Esta relação entre o Estado e o proprietário privado

é formalizada mediante um contrato seguindo os termos estipulados no “Manual de
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procedimentos para o PSA”, no qual se definem, entre outros elementos, as características da

propriedade, do proprietário, a modalidade de produção florestal, o prazo do contrato, o

montante e distribuição dos pagamentos e os compromissos do proprietário (JIMÉNEZ et al,

2004). Pagiola (2002) salienta que as restrições que impedem a participação dos proprietários

sem títulos de propriedade são provavelmente o maior obstáculo para que proprietários mais

pobres se beneficiem do programa de PSA da Costa Rica. Porém, este autor ressalta que tal

limitação origina-se das leis do país e não, propriamente, do programa de PSA.

Segundo Jimenez et al (2004) o sistema de PSA financia de acordo com o princípio de

cobrar pelos serviços ambientais a quem deles se beneficia, transferindo recursos (pagamento)

aos donos de bosques, plantações florestais e agro-florestas que os produzem pela

manutenção destas coberturas em suas terras. Os mesmos autores destacam que há esquemas

de PSA específicos para bacias hidrográficas, em geral associados a modalidades de

convênios entre o FONAFIFO e empresas públicas ou privadas, ou esquemas individuais de

empresas públicas ou privadas, sustentadas no marco legal existente. Em todos estes casos, o

serviço ambiental determinante dos acordos e esquemas é a proteção dos recursos hídricos em

qualidade e quantidade mediante o manejo adequado da bacia hidrográfica.

Embora exista previsão legal sobre o reconhecimento dos serviços ambientais, sua

cobrança não é obrigatória. Por esta razão, FONAFIFO em parceria com outras instituições,

organizações e empresas têm se dado ao trabalho de estabelecer acordos e contratos que

gerem significativas experiências, algumas das quais se relacionam de forma direta com o

PSA em bacias hidrográficas, onde já foram assinados acordos com empresas privadas e

estatais aportando recursos econômicos que vão de US$ 10 a 67/ha/ano para a proteção,

plantações florestais ou gestão nas bacias onde se encontram suas atividades comerciais ou

projetos (JIMÉNEZ et al, 2004).

Uma forma de captação permanente de recursos econômicos para manejo de bacias

hidrográficas foi a inclusão nas estruturas tarifárias dos serviços públicos da Costa Rica

(JIMÉNEZ et al, 2004). Neste aspecto, os mesmos autores citam como exemplo o caso em

que a Autoridade Reguladora dos Serviços Públicos incluiu um percentual na taxa de água

potável destinado à proteção de bacias hidrográficas e o estudo solicitado ao Centro

Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), para a criação de uma taxa de

energia elétrica, ambientalmente justa, para permitir o gerenciamento da bacia hidrográfica do

Rio Bírris, localizada na região central do país. Em 2006 entrou em vigência o Decreto

Executivo nº 32.868 criando o denominado “Canón pelo uso da água”, instrumento

econômico de gestão ambiental estabelecido com fundamento na Lei de Águas da Costa Rica.
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(PERALTA, 2014). Este instrumento consiste em uma taxa ambiental cobrada por descargas

de águas residuárias poluidoras das fontes de água. Os recursos arrecadados deverão ser

utilizados para financiamento de ações de melhoria ou restauração da qualidade dos corpos

d'água na bacia ou sub-bacias onde se aplica a taxa (JIMÉNEZ et al, 2004).

Além da experiência da Costa Rica, outros países latino-americanos têm implantado

seus esquemas de PSA. O México também adotou um programa federal de PSA. Os recursos

de esquema são provenientes do valor fixo das receitas dos usuários da água que são

redistribuídos aos produtores rurais localizados nos principais corpos de água com florestas

conservadas no país. Segundo Veiga Neto (2008) a área conservada já atinge mais de 1 milhão

de hectares.

O programa de PSA do Equador teve origem em 1997, a partir de uma associação de

usuários de recursos hídricos que criaram o Fundo para Proteção da Água – FONAG, um

fundo de investimento em projetos de conservação de mananciais que abastecem a cidade de

Quito, localizadas na Reserva Biológica do Condor. Na atualidade, o fundo é financiado por

empresas, ONGs e agências internacionais de financiamento ambiental, envolvendo na maior

parte, agricultores e pecuaristas (JARDIM, 2010).

Na Bolívia, um acordo de PSA é mantido pela Fundação Natura Bolívia e o município

de Pampagrande, onde proprietários rurais da parte alta da Bacia de Pampagrande recebem

uma colmeia artificial e treinamento para a produção de mel a cada dez hectares por ano de

floresta tropical conservada. O objetivo deste acordo é melhorar a gestão da água em nome

dos usuários da parte baixa da bacia (VEIGA NETO, 2008). O mesmo autor menciona um

exemplo de PSA na Colômbia, em que produtores rurais das partes baixas da bacia

hidrográfica do Rio Cauca se organizaram em doze associações e de forma voluntária

aumentaram suas taxas (de US$ 1,50 a 2,00/litro) pelo uso da água em troca de melhorias na

gestão dos recursos hídricos, destacando-se as restauração floresta de áreas íngremes, o

controle de erosão, a proteção de nascentes e cursos de água.

Em Honduras, o município de Jesus de Otoro implantou uma experiência de PSA a

fim de proteger o manancial que abastece a zona urbana. O programa conta com apoio técnico

da Agência de Cooperação Internacional da Suíça e tem recursos garantidos pela cobrança de

taxas dos usuários da companhia municipal de saneamento. O PSA tem como prioridade o

atendimento aos produtores rurais relativamente pobres da bacia hidrográfica do Rio Cumes

(JARDIM, 2010). Esta autora menciona, a título de exemplo, um interessante exemplo de

acordo privado de PSA no Canal do Panamá, no Panamá, onde a ForestRe, uma companhia

de seguros florestais, oferece incentivos financeiros aos agricultores e comunidades locais
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dispostos a participar de ações de reflorestamento, práticas de desmatamento evitado, controle

de erosão e do assoreamento do Canal do Panamá. A efetiva desta modalidade de PSA gerou

a economia de cerca de US$ 60 milhões (por ano) em dragagem do canal, bem como a

redução da incerteza quanto ao fornecimento de água doce e da escassez das águas sazonais.

Nos Estados Unidos tem se destacado um programa PSA da prefeitura de Nova

Iorque. Na década de 1990, estudos indicavam a necessidade de melhorias no sistema de

abastecimento da cidade para garantir o abastecimento com água potável de alta qualidade

para uma população crescente. Uma opção considerada foi a construção de uma estação de

filtragem de água, ao custo de cerca de US$ 6 bilhões, com um custo de operação anual de

US$150 milhões. No entanto, o elevado custo desta opção levou o Departamento de Meio

Ambiente de Nova York a adotar uma abordagem diferente. Por um valor bem menor,

instituiu um programa de proteção das bacias hidrográficas de Catskill e Delaware,

responsáveis pelo fornecimento de água de 90% da população da cidade (ANA, 2011).

Nestas regiões de captação de água potável foram editados regulamentos sobre

atividades poluidoras (saneamento básico - localização de fossas sépticas); iniciativas de

planejamento inovadoras; desenvolvimento e financiamento das melhores práticas de gestão

agrícola; e a aquisição de terras. Os recursos do programa são oriundos da cobrança de taxas

nas contas de água e de títulos da prefeitura e já foram investidos mais de US$ 1,5 bilhão em

PSA aos proprietários rurais das duas bacias hidrográficas (VEIGA NETO, 2008, ANA,

2011).

No continente europeu, o caso da empresa de água mineral Perrier Vittel, é outro

destaque em experiências com acordos privados de PSA. A busca de uma maior relação

custo-benefício levou a empresa a optar pela proteção de suas nascentes de água em uma área

de 10.000 ha, pagando U$ 230,00/ha/ano aos fazendeiros, evitando assim a construção de

estações de filtragem ou mudança para novas fontes de água (VEIGA NETO, 2008). Por

outro lado, segundo Nunes (2010), na Holanda, estava sendo desenvolvido um esquema

público de PSA tendo financiador o Fundo Nacional Holandês.

Na Ásia, o governo vietnamita implantou um programa de PSA como incentivo às

comunidades das regiões costeiras do país, onde a ocorrência de desastres naturais ameaça

mais de 70% da população. Foram investidos cerca de US$ 1,1 milhão em plantio e proteção

de áreas de manguezal, com economia aos cofres públicos de cerca de US$ 7,3 milhões ao

ano por evitar a construção e manutenção de diques marinhos (SEEHUSEN & PREM, 2011).

Na China, o programa de PSA conta com US$ 40 bilhões do orçamento para restauração de

10 a 20% das terras cultivadas do país, em geral degradadas ou desmatadas em anos
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anteriores, com graves problemas de sedimentação, perdas de solo, de produtividade das

hidrelétricas e de milhões de vidas devido às inundações do Rio Yang-Tsé. A recuperação na

última década atingiu mais de sete milhões de hectares de florestas (CMADS, 2009).

Na Oceania, desde 1999, a empresa pública State Forests do estado de New South

Wales (NSW) na Austrália, responsável pelo manejo de florestas públicas firmou um acordo

de PSA como uma associação de 600 produtores agrícolas. O acordo prevê o pagamento de

A$ 85 (dólares australianos) por ha. ao ano para que a empresa efetue o plantio de árvores

como estratégia custo-efetiva para a redução de salinidade nas áreas florestais pertencentes a

mesma, situadas a montante das áreas agrícolas na bacia hidrográfica de Mullay-Darling

(VEIGA NETO, 2008).

3.4.4.2 Experiências de PSA no Brasil

No Brasil, os projetos de PSA-Água são uma realidade em expansão, seguindo uma

tendência mundial. Segundo Guedes & Seehusen (2011) a provisão de água é um serviço

ambiental mais tangível a níveis local e regional, onde o risco relacionado à sua escassez já

está sendo sentido pela sociedade. Para estas autoras, os principais indutores dos sistemas de

PSA-Água no Brasil são governos estaduais e municipais por meio de políticas públicas que

impulsionam as iniciativas, contando com a forte participação da sociedade civil e de

organizações não governamentais em seu desenvolvimento e implementação. Nota-se o papel-

chave exercido pela Agência Nacional de Águas (ANA) neste contexto através do “Programa

Produtor de Água”, difundindo o conceito “Produtor de Água” no país, propondo linhas

gerais para esquemas de PSA e reconhecendo o papel desempenhado pelos produtores rurais

na geração de serviços ambientais no abatimento de erosão e infiltração de água, a partir do

desenvolvimento de práticas de conservação do solo e práticas de conservação e restauração

florestal.

O programa “Produtor de Água” da ANA já está sendo aplicado nas bacias dos rios

Piracicaba, Capivari e Jundiaí, nos municípios de Joanópolis e Nazaré Paulista (SP); na bacia

do Ribeirão João Leite, no município de Goiânia (GO); na bacia do Guandu (RJ); na bacia do

rio Piripau no Distrito Federal (DF), no estado do Espírito Santo (ES); na APA do Guabiroba

em Campo Grande (MS); no município de Nova Friburgo (RJ); no Projeto Apucarana (PR);

no Córrego Feio, município de Patrocínio (MG), no município de Extrema (MG) e na bacia

do rio Camboriú, no município de Camboriú (SC), assunto a ser abordado mais adiante.

No âmbito municipal, o projeto Conservador das Águas, de Extrema (MG) é digno de
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reconhecimento e principal referência por ser a primeira e efetiva iniciativa municipal de

pagamento por serviços ambientais no Brasil, incentivando proprietários rurais na

manutenção dos recursos hídricos mediante a utilização de recursos municipais e outras ações

(SANTOS, 2009).

4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

4.1 Localização da Área de estudo

A área de estudo compreende a Sub-bacia do Rio Braço (Figura 6), uma das três

subdivisões da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, compartilhada pelos municípios de

Camboriú e Balneário Camboriú, localizados no litoral centro-norte do estado de Santa

Catarina, região sul do Brasil.

Figura 6: Mapa de Localização da Área de Estudo, Sub-bacia do Rio do Braço, município de Camboriú,
SC. Fonte: Laboratório de Ecologia da Vegetação Costeira – UNIVALI.

O município de Camboriú está situado sob as coordenadas 27° 01’31″ de latitude sul e

a 48° 39’ 16″ de longitude oeste, com uma extensão territorial de 211,6 km², sendo 176,8 km²

de zona rural e 34,8 km² de zona urbana respectivamente. A altitude é de 8 metros acima do

nível do mar. Com uma população estimada de 70.068 habitantes e densidade demográfica de

293,68 hab/km², o município limita-se ao norte com Balneário Camboriú e Itajaí, ao sul com
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Itapema, Canelinha e Tijucas, ao leste com Balneário Camboriú e Itapema e ao oeste com

Brusque e Itajaí (PMC, 2012; IBGE, 2013).

Balneário Camboriú situa-se sob as coordenadas 26° 59′ 27″ de latitude sul e 48° 38′

6″ de longitude oeste. A área territorial é de 46,2 km², oficialmente não há zona rural. A

população está estimada em 120.926 habitantes, com uma densidade demográfica de 2.337,67

hab/km². O município tem limites com Camboriú a oeste, Itajaí ao norte e Itapema ao sul

(PMBC, 2013, IBGE, 2013).

4.2 A Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú

Inserida na zona costeira do Estado de Santa Catarina, a bacia hidrográfica do Rio

Camboriú abrange uma área de aproximadamente 200 km², onde apenas duas unidades

políticas fazem parte desta bacia, os municípios de Camboriú e Balneário Camboriú (Figura

7). Formada pelas sub-bacias do Rio do Braço, dos Macacos e do Rio Pequeno, a bacia recebe

águas dos municípios de Brusque e Camboriú, neste último, estão localizadas a maioria das

nascentes. Segundo classificação estadual, a bacia integra a Região Hidrográfica do Vale do

Itajaí - RH7. No âmbito federal, encontra-se na Região Hidrográfica do Atlântico Sul (SDS,

2007; URBAN, 2008; WEGNER et al, 2011).

Figura 7: Limite político dos municípios de Camboriú e Balneário Camboriú, SC. Fonte: Borges (2011).
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A região que cerca a bacia hidrográfica do Rio Camboriú representa em pequena

escala, uma situação comum da Mata Atlântica no Brasil: uma população urbana concentrada

na costa atlântica e no interior uma paisagem rural com menor densidade populacional (ANA,

2010; WEGNER et al, 2011). Portanto, o Bioma Mata Atlântica está presente na bacia, sendo

representado pela Floresta Ombrófila Densa associada a manguezais e restinga (floresta

pioneira com influência marinha) em diferentes estágios de sucessão ecológica (CORREIA et

al, 2011).

A produção agrícola da região da bacia compreende atividades de pecuária,

olericultura, monocultura de eucalipto e pinus e rizicultura, sendo esta última a de maior

expressão econômica, ocupando uma área cultivada de cerca de 1.200 ha (ANA, 2010).

O Rio Camboriú tem uma extensão de cerca de 40 km e é o principal curso de água da

bacia. Este rio tem importância estratégica para o desenvolvimento dos municípios de

Camboriú e Balneário Camboriú, pois é nele que se localiza o principal sistema de captação e

instalações para tratamento e abastecimento de água para os dois municípios. Ao seguir o seu

percurso, o rio passa por cenários contrastantes: ambientes naturais, agrícolas e urbanos até

chegar ao mar que faz limite com o município de Balneário Camboriú, numa região que

apresenta diversos problemas sociais, econômicos e ambientais (OLIVEIRA, 2000; ANA,

2010; CORREIA et al, 2011).

A bacia encontra-se em uma região onde o relevo tem grande influência na

conformação do espaço, e principalmente em seus usos. A presença de extremas altitudes, de

2 a 720 metros, evidenciam as diferenças existentes. A maior parte do território da bacia

possui declividade acima de 45° ou 100% de inclinação, sendo que nessas áreas não se

permite qualquer forma de parcelamento do solo, edificações e construções e derrubada de

florestas, cuja exploração dependerá de licenciamento ambiental mediante aprovação de

plano de manejo florestal sustentável, conforme relata a lei federal 12.651/2012, que

transcreve o Novo Código Florestal (PMC, 2012).

De acordo com a Lei Complementar nº 55/2013, que instituiu o novo Plano Diretor do

município de Camboriú, território que abrange a maior parte das terras da bacia, estabeleceu

para fins de macrozonemanto, uma divisão em duas macrozonas: a urbana e a rural, cada uma

com definições e especificidades próprias, tema que será abordadas mais adiante (PMC,

2013).

A geologia local é representada pelo Complexo Metamórfico de Brusque. Este

complexo é constituído de rochas filíticas de coloração avermelhada-marrom quando

intemperizadas, extremamente friáveis, com pontuações estiradas esbranquiçadas ao longo
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dos planos de xistosidade, provavelmente feldspatos (PMC, 2012).

Os solos são representados por Podzólicos Vermelho Amarelos e inclusões de

Cambissolos, sendo ambos, solos minerais. A maioria dos solos sob o ponto de vista químico,

são álicos, possuindo baixa fertilidade, com altos teores de alumínio e baixos teores de bases

trocáveis, de textura argilosa e média/argilosa, em muitos casos com cascalho ou cascalhenta

e situam-se em relevo ondulado e forte ondulado, exigindo práticas conservacionistas severas

quando utilizados de forma intensiva (CIRAM, 1999 apud PMC, 2012).

A ação dos processos erosivos e a proximidade da rocha matriz à superfície

condicionaram a pouca profundidade na maioria dos solos e presença constante de

afloramento de rochas e pedregosidade abundante nas áreas de maiores declividades (PMC,

2012).

O clima na região da bacia do rio Camboriú classifica-se como temperado

mesotérmico úmido, sem estação seca e com verões quentes e agradáveis, apresentando uma

temperatura média anual de cerca de 20ºC. A precipitação média anual é de aproximadamente

1.600 milímetros (PMC, 2012; PMBC, 2013).

4.2.1 O Município de Camboriú

O município de Camboriú localiza-se na parte norte do estado de Santa Catarina, na

micro-região geográfica de Itajaí, que compõe a Associação dos Municípios da Foz do Rio

Itajaí – AMFRI . Esta associação é formada por dez municípios: Camboriú, Bombinhas, Itajaí,

Itapema, Ilhota, Luiz Alves, Navegantes, Penha, Piçarras e Porto Belo (AMFRI, 2014).

O povoamento do município de Camboriú (Figura 08) teve início em princípios do

século XVIII quando alguns colonizadores, procedentes de Porto Belo e Portugal iniciaram

um povoado que mais tarde ficou conhecido como Bom Sucesso, em virtude do êxito que teve

em sua expedição e em seus empreendimentos agrícolas para fertilidade das terras. Mais tarde

a freguesia foi à categoria de Vila, passando a ser chamada de Vila de Camboriú. Pertencente,

de início, a Porto Belo, integrou mais tarde o território de Itajaí, até a data de sua

emancipação em 1884. A instalação do município ocorreu em 1885 (PMC, 2012).
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Figura 8: Igreja Matriz em construção, por volta de 1937, Centro, Camboriú, SC. Fonte: IFC (2012).

O município de Camboriú (Figura 9) está localizado entre polos turísticos, comerciais e

serviços importantes na região do Vale do Itajaí, apresentando um crescimento populacional

acelerado nos últimos anos, segundo dados do IBGE (2010). Camboriú tem uma relação

muito forte com Balneário Camboriú, distante a apenas 3 km. Esta relação não diz respeito

apenas à utilização da água do Rio Camboriú, mas ao fornecimento de força de trabalho para

atividades ligadas à prestação de serviços e comércio derivadas do turismo e construção civil,

assim como também às áreas ociosas do município, onde a especulação imobiliária de

Balneário Camboriú acaba por determinar uma grande valorização dos lotes em Camboriú.

Atualmente a economia do município está baseada na agricultura, turismo rural e extração

mineral (PMC, 2012).

Figura 9: Imagem aérea da década de 50, Centro, Camboriú, SC. Fonte: Camboriú (2009)
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De acordo com dados do IBGE (2010), 99,6% da população de Camboriú (Figura 10)

é atendida com água encanada. O município não possui sistema de tratamento de água

próprio. O tratamento é realizado na Estação de Tratamento de Água (ETA) pertencente à

EMASA, localizada na Av. Marginal Leste, s/nº, Bairro dos Estados, na cidade de Balneário

Camboriú. A água tratada é distribuída por meio de sete estações de recalque, localizadas na

Av. Santa Catarina e nas ruas Centenário, Manoel Inácio Linhares, Monte Fugi, Monte

Makalu, Monte Castelito, Monte Calvário. A rede de distribuição é abastecida por quatro

reservatórios, sendo dois localizados na Rua Centenário com capacidade de 500.000 litros de

água e 200.000 litros, respectivamente, um na Rua Petúnia, com capacidade de 300.000 litros

e um na Rua Coqueiros para 300.000 litros de água (PMC, 2012).

Figura 10: Vista da área central, Camboriú, SC. Fonte : PMC (2014).

De acordo com PMC (2012), embora o município de Camboriú tenha projeto da rede

de esgoto e da estação de tratamento coletivo de esgotos domésticos, a forma de tratamento de

esgoto mais utilizada ainda é a fossa séptica, utilizada em 82% dos domicílios, seguido pela

rede geral ou pluvial, com 7,95% e vala com 5,76%. A coleta do lixo em 2010, segundo o

Censo do IBGE (2010), cobre 97,67% dos domicílios urbanos e rurais.

4.2.2 O Município de Balneário Camboriú

O povoamento do município de Balneário Camboriú teve início em 1758 com famílias

procedentes de Porto Belo se estabeleceram no local denominado Nossa Senhora do

Bonsucesso, mais tarde, chamado Barra, atraídas pela fertilidade do solo e pelo clima. Depois

vieram outras famílias de origem alemã, procedentes do vale do Itajaí e Blumenau. A situação

geográfica privilegiada favoreceu a ocupação para fins turísticos, que se iniciou a partir de

1930. Em 1954 foi criado o distrito de Praia de Camboriú subordinado ao município de

Camboriú (Figura 11), elevado e instalado oficialmente como município em 1964 (IBGE,

2013).
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Figura 11: Turismo na Praia Central em 1964, Balneário Camboriú, SC. Fonte: BC (2014).

A economia de Balneário Camboriú é baseada em uma cadeia de prestação de serviços

e comércio ligados à atividade de ramo imobiliário, construção civil e turismo (Figura 12),

sendo esta última responsável pelo afluxo de mais de 1,5 milhão de pessoas nos meses de

verão, em geral procedentes de estados vizinhos e de países do Mercosul (CORREIA et al,

2011; ZIEMBOWICZ, 2012).

Figura 12: Turismo na praia Central, em 2013, Balneário Camboriú, SC. Fonte: PMBC (2013).
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Em Balneário Camboriú, conforme estatísticas do IBGE (2010), 94,1% dos domicílios

possuem água tratada e 85% deles dispõem de coleta pública de esgoto. Há projeção de obras

para atingir 100% do esgoto sanitário coletado com a implantação de novas redes coletoras e

estações de tratamento nas chamadas praias agrestes do município. Além disso, recentemente

foi inaugurada a nova estação de tratamento de esgoto (ETE), localizada no Bairro Nova

Esperança (Figura 13), prevista para assegurar a eficiência de 95% de purificação com a

substituição do antigo sistema com lagoas anaeróbias e facultativas (PMBC, 2013).

Figura 13: Estação de tratamento de esgoto – ETE, Bairro Nova Esperança, Balneário Camboriú, SC.
Fonte: PMBC (2013).

O lixo doméstico é coletado por uma empresa concessionária e depositado em aterro

sanitário administrado pela mesma empresa na localidade de Canhanduba, município de

Itajaí, SC. Conforme dados do IBGE (2010) a coleta de lixo cobre 99,5% dos domicílios

urbanos do município de Balneário Camboriú.

4.2.3 Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú –
EMASA

A EMASA é uma entidade autárquica municipal, de direito público e personalidade

jurídica privada, pertencente aos quadros da Administração Indireta do município de

Balneário Camboriú (Figura 14). Criada pela Lei Municipal n°. 2.498 de 31 de outubro de

2005, a autarquia reassumiu os serviços de tratamento de água e esgoto prestado desde 1970

pela estatal Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN.
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Figura 14: Sede administrativa da EMASA, município de Balneário Camboriú, SC. Fonte: EMASA
(2013).

Destacam-se entre as competências da EMASA as funções relacionadas à captação,

tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto. As atividades de

abastecimento de água são efetuadas a partir da adução do Rio Camboriú, o principal

manancial, por meio de uma estação de recalque de água bruta (ERAB) situada no município

de Camboriú, SC.

5. METODOLOGIA

5.1 Procedimentos metodológicos

Neste item serão descritos os procedimentos metodológicos adotados no

desenvolvimento da presente pesquisa, os quais foram abordados em compartimentos

distintos para melhor compreensão, tais como: pesquisa documental e bibliográfica, aplicação

de entrevista, observação participante, análise da paisagem, uso e ocupação do solo e análise

SWOT para avaliação da aplicabilidade. A figura 15 descreve as etapas metodológicas

desenvolvidas neste trabalho.
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Figura 15:Fluxograma indicando as etapas metodológicas do trabalho.

5.1.1 Levantamento das Características Socioeconômicas e Ambientais da
Sub-bacia do Rio do Braço

A análise das características socioeconômicas e ambientais da Sub-bacia do Rio do

Braço teve como base informações obtidas por meio de pesquisa bibliográfica e documental,

subsidiando a fundamentação teórica e os dados secundários sobre a realidade da área de

estudo. Foram consultados livros, estudos em forma de monografias, dissertações, teses,

artigos científicos, documentos públicos e internet. Gil (2009) observa que a pesquisa

bibliográfica é uma forma prática de se identificar, localizar e analisar publicações que

contenham informações referentes ao tema de investigação, enquanto a pesquisa documental

pode ser uma fonte complementar de informações obtidas por outros meios sem ter recebido

porém, um tratamento analítico. A aplicação da entrevista e da observação participante,

técnicas que vão ser abordadas adiante, permitiu complementar com informações a respeito de

aspectos socioeconômicos e ambientais relacionados a uma propriedade localizada na área de

estudo.
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5.1.2 Levantamento dos Dispositivos Legais Associados e Aspectos

Operacionais do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú

A análise de legislação e instituições envolvidas na operacionalização do Projeto

Produtor de Água do Rio Camboriú, foram realizados com informações obtidas por meio de

pesquisa bibliográfica e documental mediante a consulta a livros, estudos em forma de

monografias, dissertações, teses, artigos científicos e internet para análise de documentos e

legislações pertinentes.

5.1.3 Percepção dos Atores Envolvidos no Projeto Produtor de Água do Rio

Camboriú

Para a compreensão da percepção dos atores envolvidos nesta pesquisa foi utilizada a

técnica de entrevista, do tipo semi estruturada, aplicada aos proprietários rurais, membros do

grupo gestor do projeto Produtor de Água do Rio Camboriú e representantes de outras

entidades relacionadas ao projeto. A aplicação desta técnica serviu de base para obtenção das

informações dos envolvidos em relação ao tema proposto, onde o entrevistado teve a

liberdade de fornecer as respostas e assim enriquecer o conteúdo da pesquisa, conforme

sugere Seixas et al (2005).

Escolheu-se esta técnica em função de sua flexibilidade, possibilitando esclarecer o

significado das perguntas e adaptando-se facilmente às pessoas e às circunstâncias na qual é

realizada (GIL, 2009). Para a realização da entrevista foi apresentado um Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice A), previamente lido e assinado pelos

entrevistados. Para a entrevista com os proprietários rurais foi elaborado um roteiro semi

estruturado dividido em duas partes previamente definidas, sendo a primeira destinada às

informações do proprietário rural, composta por 15 perguntas abertas e fechadas, e a segunda

parte, reservada às observações do pesquisador sobre aspectos ambientais de cada

propriedade (Apêndice B). As entrevistas ocorreram durante as saídas de campo no período

de janeiro a agosto de 2013. O registro fotográfico no interior das propriedades contou com

aprovação prévia de seus proprietários.

A entrevista com os membros do Grupo Gestor do Projeto Produtor de Água e demais

entidades envolvidas, também seguiu um roteiro semi estruturado previamente definido

(Apêndice C), composto por 18 perguntas abertas e fechadas. As informações foram obtidas

de modo presencial, com caráter facultativo, com registro manual e ocorreu no período de 28
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novembro de 2013 a 06 de janeiro de 2014.

O levantamento de informações dos proprietários de terras, dos membros do grupo

gestor do projeto Produtor de Água e demais entidades envolvidas, permitiu a identificação

de atores-chave através da técnica stakeholders. Segundo Chevalaier (2001) se trata de uma

técnica de identificação adequada das partes interessadas no início dos trabalhos e a análise

dos seus níveis de interesse, importância, influência e expectativa como fatores fundamentais

para alcançar o sucesso de um projeto. Para o mesmo autor, a técnica é usada para facilitar

processos de reforma institucional e política, muitas vezes representando e incorporando as

necessidades daqueles que têm um '‘jogo’' ou um interesse nas reformas em causa.

Informados sobre as partes interessadas, seus interesses e sua capacidade de se opor à

reforma, defensores da reforma podem escolher como melhor acomodá-los e assim garantir

que a política adotada seja politicamente realista e sustentável.

5.1.4 Aplicação da Observação Participante

As informações das entrevistas foram complementadas por meio da observação

participante, uma técnica com base na observação direta e com questões-chaves a serem

respondidas (SEIXAS et al, 2005), para tanto se usou como instrumento um roteiro pré-

definido e redigido com tópicos específicos e um “diário de bordo” que se refere às anotações

detalhadas do caso analisado. Minayo (1999) afirma que a observação participante possibilita

a obtenção de informações no contexto real dos atores sociais, onde o pesquisador, por meio

do contato com o fenômeno estudado, é capaz de captar situações que não são obtidas em

perguntas. Para Soldati (2005) apud Moura (2006), os diários de bordo guardam uma

memória para si próprios ou para os outros, de um pensamento que se forma no cotidiano na

sucessão de observações e de reflexões.

A observação participante incluiu ainda a participação do pesquisador em três

assembleias ordinárias do Grupo Gestor, uma reunião de mobilização com representantes das

comunidades rurais na sub-bacia do Rio do Braço, bem como o evento oficial de lançamento

do Projeto Produtor de Água. De forma complementar foi realizada observação em uma

propriedade rural dentro dos limites da sub-bacia do Rio do Braço. Nesta propriedade rural,

observou-se o seu funcionamento do ponto de vista socioeconômico e ambiental. A

observação ocorreu no período de 17 a 18 de dezembro de 2013. O emprego desta técnica

com os atores envolvidos buscou conhecer e entender mais sobre a temática de área de estudo,

obtendo informações importantes, consideradas chaves para a pesquisa.
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As respostas obtidas foram analisadas e categorizadas através da técnica de análise de

conteúdo. Franco (2005) afirma que o ponto de partida desta técnica é a mensagem, que

independente do meio ou da forma pela qual é emitida, necessariamente expressará um

significado e um sentido, além disso, não se pode ignorar o vínculo da emissão das mensagens

com as condições contextuais de seus geradores. Segundo esta autora, o ponto mais

importante da análise de conteúdo é o procedimento de categorização, um tipo de

classificação a partir de elementos que formam um conjunto, onde as ideias e expressões

comuns são agrupadas em torno de conceitos capazes de abranger todos os elementos.

5.1.5 Simulação de PSA

Com base na aplicação da observação participante na propriedade rural selecionada na

sub-bacia do rio Braço, com as informações obtidas e com a tabela de valores do Projeto

Produtor de Água do rio Camboriú (Tabela 1), foi construída uma proposta de PSA para

avaliação da viabilidade de aplicação do instrumento PSA nesta propriedade.

Tabela 1 – Valoração dos serviços ambientais referentes ao incentivo financeiro do Projeto Produtor de
Água do Rio Camboriú.

Ação de proteção/restauração Valor por ha/ano

Proteção de matas ciliares e nascentes conservadas 1,5 UFM

Restauração de matas ciliares e nascentes degradadas 1,5 UFM

Restauração de áreas degradadas fora de matas ciliares ou
nascentes

1,5 UFM

Proteção de áreas com cobertura vegetal nativa 0,5 UFM

5.1.6 Aplicação da Ferramenta Estratégica de Análise SWOT

Para verificação da aplicabilidade do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú

utilizou-se uma ferramenta de estudo ambiental Análise SWOT (Figura 16), que corresponde

à sigla em inglês para Forças (Strengths), Fraquezas (Weakness), Oportunidades

(Opportunities) e Ameaças (Threats) conforme Partidário & Ferreira (2005).
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Análise SWOT
Pontos Fortes Pontos Fracos

Oportunidades Ameaças

Figura 16: Ferramenta de Análise SWOT. Fonte: Partidário & Ferreira (2005).

Com base nas informações obtidas foram identificados pontos fortes, pontos fracos, as

oportunidades e ameaças referentes a aplicabilidade do Projeto Produtor de Água do Rio

Camboriú.

5.2 Elaboração de Mapas

5.2.1 Espacialização das Propriedades Rurais na Sub-bacia do Rio do Braço

Para esta etapa se utilizou o sistema de posicionamento global (GPS) que com o auxílio

do aparelho de GPS, marca Garmin, modelo Map 76CSx, foram obtidas coordenadas de

localização das propriedades rurais na Sub-bacia do Rio do Braço em que foram operadas as

entrevistas objetivando uma melhor descrição da área estudada, bem como orientação para

que a amostragem fosse representativa espacialmente. Caso as propriedades amostradas não

estivessem distribuídas adequadamente na sub-bacia, novas amostragens poderiam ser

necessárias.

5.2.2 Mapeamento da Área de Estudo e Análise da Paisagem

O mapeamento da área de estudo e análise da paisagem foi realizado conforme descreve

o fluxograma ilustrado na figura 17.
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Figura 17: Fluxograma indicando etapas para elaboração de mapas de uso e cobertura de solo.

Para a confecção dos mapeamentos foram utilizadas as imagens georreferenciadas do

satélite QUICKBIRD TM do ano de 2009, fornecidas pela Empresa Municipal de Água e

Saneamento de Balneário Camboriú – EMASA. Para a elaboração desta etapa foi utilizado o

programa computacional gratuito SPRING (Sistema de Processamento de Informações

Georreferenciadas), versão 5.2.4, Sistema de Informação Geográfica desenvolvido e

disponibilizado pela Divisão de Processamento de Imagens (DPI) do INPE – Instituto

Nacional de Pesquisas Espaciais, sediado na cidade de São José dos Campos, SP (INPE,

2013).

O aplicativo permitiu armazenar, gerar, representar, manipular, processar e analisar as

imagens de satélite, conforme Déstro e Campos (2006). Esse mapeamento foi realizado no

Laboratório de Vegetação Costeira do CTTMar/UNIVALI, Campus de Itajaí, SC.

Através da imagem de satélite georreferenciada, procedeu-se a delimitação da área de

estudo e a identificação de sete classes de uso e cobertura do solo, classificadas como:

Floresta Estágio Inicial ou Pastagem, Floresta em Estágio Médio e Avançado, Culturas, Solo

Exposto, Urbanização, Reflorestamento e Água. Os polígonos foram obtidos através de

classificação manual, em seguida se procedeu a confecção do mapa temático de uso e

cobertura e cálculo das áreas dos polígonos com o auxílio do software ArcGis 10,

desenvolvido pela empresa ESRI, Califórnia, Estados Unidos.

Na classe de Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio Avançado não foram

diferenciadas os dois estágios devido a dificuldade de interpretação. A análise da estrutura de
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paisagem foi realizada a partir do mapa de uso e cobertura do solo, sendo identificados os

elementos constituintes da paisagem: matriz, manchas e corredores, segundo Formam &

Godron (1986). Na classe Floresta Estágio Inicial ou Pastagem também não foi possível

distinguir estes diferentes usos devido a mesma dificuldade de interpretação.

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 A inserção da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú no Projeto Produtor de
Água

6.1.1 Entendendo a Sub-bacia do Rio do Braço

6.1.1.1 O Uso e Ocupação do Solo

A Sub-bacia do Rio do Braço compreende aproximadamente 4.507,6 ha,

correspondendo a 20,49 % da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú. O processo histórico de

ocupação da paisagem da sub-bacia evidencia os diferentes ciclos econômicos e ambientais

ocorridos na região. Para Cerdan et al (2011) o mundo rural costeiro tem passado por uma

profunda transformação comparando com outras regiões rurais do Estado de Santa Catarina.

O mapeamento do uso e cobertura do solo constitui informação de grande importância

para o diagnóstico de uma bacia hidrográfica, pois permite uma visão integrada da ocupação

atual, com a extensão e a localização de cada tema mapeado (SARMENTO et al, 2001).

O uso e cobertura do solo caracteriza uma paisagem de acordo com o nível de

intervenção que a mesma sofreu ao longo do tempo. Um exemplo pode ser uma paisagem

classificada como rural devido uso intensivo agrícola, de pastagens ou até mesmo pela

cobertura vegetal do solo (COMERLATO, 2012).

Na figura 18, o mapeamento de uso e cobertura do solo ilustra um cenário ainda

marcado pela presença da vegetação nativa onde predomina a Floresta Ombrófila Densa em

diferentes estágios de regeneração (90,25%). Para Odum & Barrett (2007) a sucessão vegetal,

entendida como processo de auto-organização ou amadurecimento do ecossistema, direciona-

se da simplicidade para a complexidade organizacional, de formas de vida mais simples para

mais complexas e diversificadas.
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Figura 18 : Mapa de uso e cobertura do solo da sub-bacia do Rio do Braço, Camboriú, SC.

Na Tabela 2 é possível verificar a composição em área e percentagem de cada classe

de uso e cobertura do solo na área de estudo.

Tabela 2 – Dados referentes ao mapeamento de uso e cobertura do solo na sub-bacia do rio do Braço,
Camboriú, SC.

CLASSES DE USO E COBERTURA
ÁREA DE COBERTURA

HECTARES PERCENTUAL (%)

Floresta Estágio Médio Avançado 3.337,1 74,04

Floresta Estágio Inicial e Pastagem 731,0 16,21

Culturas 189,1 4,19

Reflorestamento 194,0 4,30

Solo exposto 26,4 0,59

Urbanização 22,0 0,49

Água 8,0 0,17

TOTAL 4.507,6 100,0

A classe de maior representatividade na área de estudo se refere a Floresta em Estágio

Médio e Avançado com 74,04% (3.337,1 ha). A classe Floresta em Estágio Inicial e
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Pastagem apresentou 16,21% (731 ha) de cobertura. Para Comerlato (2012) estas classes se

distinguem em função de que a primeira proporciona ao solo uma maior proteção contra

processos erosivos, pois é caracterizada por uma cobertura mais densa, enquanto que a

vegetação herbácea da segunda é caracterizada por arbustos esparsos em meio a capoeiras,

possuindo densidade de cobertura menor que as demais coberturas vegetais e

consequentemente um grau de fragilidade maior. Para Schorn (2005), o estágio inicial é

caracterizado por uma vegetação aberta, com poucos indivíduos arbóreos e predominância de

espécies arbustivas e herbáceas e onde não houve ainda a formação de dossel e de estratos.

A ausência de Floresta Ombrófila Densa em Estágio Clímax indica um cenário

alterado pelas atividades humanas desde o passado, denotando a falta de fiscalização dos

órgãos responsáveis. Segundo Comerlato (2012) a área rural de Camboriú no passado foi

destaque na produção cafeeira e na exploração de granito (Figura 19) e mármore, levando o

município a líder estadual de produção dessas duas atividades.

Figura 19: Extração de granito, localidade de Louro, sub-bacia do Rio do Braço, Camboriú, SC.

Wegner et al (2011) destacam a baixa tecnificação pecuarista na região. A cobertura

vegetal do tipo pastagem pode proporcionar o recobrimento da superfície do solo, diminuindo

a velocidade do escoamento superficial, quando comparado com culturas, que expõem o solo

durante o preparo para o plantio ou com o reflorestamento que da mesma forma expõe o solo

após o corte das árvores. No entanto, quando mal manejadas, compactam o solo, diminuindo a

infiltração e afetando a vazão das nascentes (URBAN, 2008).

A topografia da área resulta em grande ocorrência de encostas e morros, locais

considerados como áreas de preservação permanente, porém, parte desta vegetação está
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ocupada com monocultura de eucalipto (Figura 20).

Figura 20: Pastagem para o gado bovino e monocultura de eucalipto ao fundo, localidade de Louro,
Sub-bacia do Rio do Braço, Camboriú, SC.

Outra modalidade de área de preservação permanente, as margens dos cursos d'água,

apresentam acentuada fragmentação ao longo dos rios que cortam a sub-bacia, sobretudo

ocupadas com áreas de pastagens para o rebanho bovino (Figura 21) e em alguns casos pela

proximidade da monocultura de eucalipto, encontrando-se em muitos casos

complementamente suprimida.

Figura 21: Pastagem em margem de curso de água, localidade de Braço, sub-bacia do Rio Braço,
Camboriú, SC.

Para Veiga Neto (2008) as florestas ciliares, localizadas ao longo dos córregos e rios,

tem grande importância na relação entre as florestas e a água, podendo filtrar e imobilizar

sedimentos e outros contaminantes, reduzindo a poluição dos corpos d’água; também são
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capazes de reduzir a erosão das margens dos rios, assim como mantém mais frias as

temperaturas aquáticas.

O reflorestamento com vegetação exótica (Figura 22), engloba áreas de monocultura

por silvicultura, (Eucalyptus SP), com percentual de 4,30% (194 ha). É possível observar esta

grande representatividade de eucalipto ao longo de toda sub-bacia. Comerlato (2012) alega

que a monocultura de eucalipto pode ser classificada com alto grau de fragilidade, já que este

tipo de vegetação descaracteriza o solo deixando-o mais frágil. Menezes (2009) comenta que

o mapeamento deste tipo de classe permite observar as agressões que a floresta vem sofrendo

através do reflorestamento de eucaliptos e sua interferência nas questões ambientais e

econômicas da região, essa última de maneira positiva.

Figura 22: Monocultura de eucalipto, localidade de Limeira, sub-bacia do Rio do Braço, Camboriú, SC.

A produção agrícola nas propriedades pesquisadas na sub-bacia (Figura 23)

compreende o plantio de alface, banana, batata doce, café, cana, couve-flor, feijão, mandioca,

pepino, tomate em uma área de 189,1 ha (4,19%). Conforme observações in loco na área

pesquisada, de forma geral, as áreas planas da sub-bacia estão ocupadas com plantações de

arroz irrigado.
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Figura 23: Cultura de milho e feijão e ao fundo monocultura de eucalipto, localidade de Braço, Sub-bacia
do Rio do Braço, Camboriú, SC.

Segundo a ANA (2010) a rizicultura é a cultura de maior expressão econômica na

região. Observou-se que dependendo da localidade, onde há produção agrícola ocorreu

substituição do ambiente natural. No caso da rizicultura, observou-se que esta avança sobre as

margens dos rios, interferindo mais na paisagem que as pastagens, pois além de terem

descaracterizado a vegetação original, desviam os cursos água para irrigação dos plantios

(COMERLATO, 2012).

A Classe de Solo Exposto, sendo importante considerar que o solo totalmente desnudo

é mais susceptível à erosão, representa 0,59% da área de estudo (26,4 ha). Nesta classe estão

incluídas as estradas, sem pavimentação, as quais interferem mais na paisagem que os demais

usos do solo. Quando comparadas com culturas, as quais expõem o solo durante o preparo

para o plantio ou com o reflorestamento que da mesma forma expõe o solo após o corte das

árvores, o uso constante das estradas e as intervenções periódicas para manutenção, acabam

revolvendo o solo e deixando-o susceptível a erosões, sendo fonte de sedimentos carregados

para os rios em caso de enxurradas (COMERLATO, 2012).

Observa-se ainda a interferência da atividade de mineração (Figura 24) que em alguns

casos descaracterizou totalmente a vegetação original, removendo o solo e as rochas, sendo

responsável pela erosão e respectiva sedimentação de córregos e rios na sub-bacia. É possível

que esta atividade, devido a necessidade de força de trabalho, além de descaracterizar a

paisagem do entorno, provocou ou instigou que houvesse um certo grau de urbanização.
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Figura 24: Extração de saibro, Loteamento do Baiano, localidade de Louro, Sub-bacia do Rio do Braço,
Camboriú, SC.

A área urbanizada representa 0,49% da área da sub-bacia (22,0 ha). Esta ocupação

ocorreu especialmente ao longo das estradas vicinais que cortam a sub-bacia (Figura 25),

podendo ser constatado nas localidades de Braço, Limeira, Lajeado, Areia Vermelha e Louro.

Nestas áreas, as construções são compostas por residências unifamiliares, áreas de lazer,

equipamentos públicos, igrejas e sítios, onde a compactação do solo impede a infiltração da

água, causando o aumento do escoamento superficial e, consequentemente, redução na

recarga da água subterrânea (WEGNER et al 2011).

Figura 25: Hotel Fazenda, localidade de Braço, Sub-bacia do Rio do Braço, Camboriú, SC
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Por fim, a última classe de uso identificada é a água, que apresentou um percentual de

0,17%, correspondendo a 8 ha da área de estudo e está representada pelos cursos de água,

com larguras variadas (Figura 26).

Figura 26: Curso de água sem mata ciliar na localidade de Louro, Sub-bacia do Rio do Braço, Camboriú,
SC.

Observou-se ainda pequenas lagoas e açudes nas propriedades rurais, possivelmente

construídos como reservatórios para época de estiagem, atividades de lazer ou para utilização

na irrigação de culturas agrícolas. Estas classes são sensíveis do ponto de vista ambiental,

pois em eventos de alta precipitação, dependendo de sua localização geográfica, podem

inundar grandes áreas (COMERLATO, 2012).

Um importante estudo referente à determinação da qualidade ambiental na bacia

hidrográfica do Rio Camboriú foi realizado por Urban (2003), correlacionando estado da mata

ciliar, parâmetros físico-químicos, condições hidrológicas, morfológicas e análise sensorial

com voluntários. Segundo este autor, na área rural da bacia o crescimento populacional era

pequeno, no entanto, foram encontrados sinais de degradação. Havia esterqueiras

armazenadas a céu aberto, pocilgas sem qualquer tipo de tratamento e controle ambiental,

com resíduos lançados nos mananciais. Outro fator de degradação constatado foi a expansão

de áreas cultivadas, com destaque para a rizicultura, a exploração de rochas e de madeiras

para as carvoarias, pastagens para o gado, a monocultura de eucalipto e pinus, sendo esta

última considerada uma das maiores causas de solo exposto pela retirada de árvores em ponto

de corte e a falta da respectiva recuperação da área, refletindo em desequilíbrio nos recursos

hídricos. Não obstante os problemas ambientais mencionados, tal estudo concluiu que a bacia

apresentava qualidade ambiental razoável.
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Em trabalho contratado pela EMASA em 2007, denominado "Estudo de Manancial”,

verificou-se que a ocupação das áreas ripárias, a compactação do solo e processos erosivos

decorrentes da rizicultura, da pecuária, bem como da inadequada manutenção de estradas

rurais, estão reduzindo o tempo de permanência da água na bacia, aumentando o

assoreamento em diversos pontos, causando a perda da quantidade e qualidade da água na

captação para abastecimento público, refletindo no aumento do custo de tratamento de água

pela EMASA. De acordo com ANA (2010) este Estudo de Manancial salientou a necessidade

urgente de um amplo programa de recuperação de matas ciliares, áreas de nascentes e outras

áreas sensíveis para regulação do fluxo da água no âmbito da bacia hidrográfica do Rio

Camboriú. Outro estudo referente ao uso do solo e sua influência sobre a qualidade da água

da bacia foi efetuado por Urban (2008).

Na tabela 3 podem ser observados os dados pertinentes quanto ao uso e ocupação do

solo na época do estudo.

Tabela 3 - Classificação do uso da terra na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú. Fonte: Urban (2008).

CLASSES DE USO DA TERRA
ÁREA DE COBERTURA

KM² PERCENTUAL (%)

Vegetação 120,38 66,03

Campo capoeirinha 31,5 17,28

Agricultura 12,87 7,06

Espelho d’água 0,44 0,24

Solo exposto 1,17 0,64

Ocupação humana 15,75 8,64

Mineração 0,21 0,12

TOTAL 182,32 100,0

Com base em dados de ocupação do solo em áreas rurais e urbanas, Urban (2008)

concluiu que, não obstante a bacia apresentar uma condição razoável de conservação

ambiental, com 66,03% da área coberta por vegetação, os problemas continuam e a qualidade

ambiental da bacia vem diminuindo ao longo do tempo, sendo observado que diversas áreas

da bacia apresentavam ausência de mata ciliar, não se conhecendo os níveis de perturbação

ambiental que essa degradação tem provocado. Este autor ressalta que o desmatamento da

mata ciliar é uma das maiores contribuições para o aumento da turbidez da água. Entre as

medidas sugeridas no estudo destacam-se a renaturalização da bacia hidrográfica, a atuação

do Comitê do Rio Camboriú quanto à implementação da cobrança do uso da água como fonte
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de recursos para recuperação de mananciais, o tratamento adequado de efluentes domésticos e

industriais e um plano de gestão e manejo da bacia.

Estudos posteriores como o realizado por Menezes (2009) sobre avaliação de

sustentabilidade socioambiental da APA Morro do Gavião, situada na área de estudo desta

pesquisa, levaram o autor a concluir que a região, mesmo apresentando agressões à vegetação

em função do reflorestamento com eucalipto e sua interferência nas questões ambientais e

econômicas da região, ainda apresentava uma grande área conservada e sugeriu esforços da

comunidade local e Poder Público para a manutenção desta condição.

Em 2009, um levantamento contratado pela EMASA para compor a base de dados do

Projeto Produtor de Água apontou que a bacia hidrográfica apresentava um índice de 76% de

área conservada em diferentes estágios de sucessão ecológica (WEGNER et al, 2011). De

acordo com estes autores, embora a bacia apresente esta condição razoável de conservação, há

preocupação em manter esta vegetação e restaurar as áreas degradadas, especialmente as áreas

de vegetação ripária, nascentes e áreas importantes para infiltração e consequente aumento do

tempo de permanência da água na bacia.

Segundo Klemz (2010) a bacia hidrográfica do Rio Camboriú abrange uma área

aproximada de 22.000 ha, dos quais 13.000 ha (60%) são cobertos com vegetação nativa,

predominando a Floresta Ombrófila Densa em diferentes estágios de regeneração. No entanto,

de acordo com estes autores, um levantamento preliminar indicou que aproximadamente

1.100 ha (5%) de Áreas de Preservação Permanente estavam desprovidas de cobertura vegetal

nativa.

A degradação ambiental na região da bacia, no entendimento de PMC (2012) é

decorrente de ações como a abertura de novas estradas, incêndios florestais, desmatamento e

movimento de terra sem orientação técnica adequada, identificáveis por abranger grandes

extensões territoriais e influenciarem diretamente nas condições de qualidade de vida da

população. Para este autor é fundamental reconhecer e definir ações e políticas públicas em

conjunto com a comunidade para solução dos problemas.

Wegner et al (2011) consideram que os problemas ambientais na bacia do Rio

Camboriú refletem no aumento dos custos operacionais do tratamento devido à perda da

qualidade da água. A Estação de Tratamento de Água (ETA) da EMASA, em períodos sem

chuvas trata até 500 litros/segundo com limpeza do sistema a cada 48 horas usando cerca de

800 m³ de água já tratada, entretanto, em períodos chuvosos a capacidade de tratamento cai

para 300 litros/segundo, exigindo limpeza do sistema a cada seis horas, onde são necessários

4.800 m³ de água já tratada, além de aumentar o custo do tratamento, um grande volume de
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água tratada deixa de ser distribuído à população.

Historicamente, os municípios de Camboriú e Balneário Camboriú sempre

apresentaram problemas de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário. O atual

sistema de captação de água bruta opera com cerca de 800 litros por segundo. De acordo com

Dacol (2011) a capacidade hídrica de captação está no limite. A água captada é bombeada

para a ETA em Balneário Camboriú, com capacidade atual de tratamento variando de 650 a

900 litros por segundo distribuídos na sua totalidade. A autarquia está ampliando sua

capacidade de tratamento para 1.200 litros por segundo e buscando estudos e outras medidas

para suprir o abastecimento em longo prazo (EMASA, 2013).

ANA (2010) salienta que já tem sido observado desequilíbrio hídrico da bacia nos

meses de verão devido ao aumento da demanda por água tratada para abastecimento público

dos municípios de Camboriú de Balneário Camboriú e que as principais causas são o uso da

água para irrigação na rizicultura no primeiro município e o incremento populacional

decorrente da atividade turística no segundo, cujo aporte pode chegar a 1,5 milhão de pessoas.

Dalla Pria et al (2013) argumentam que a bacia hidrográfica do Rio Camboriú (Figura 27),

além de abastecer a população de dois municípios, move a economia agrícola baseada na

rizicultura, o setor de construção civil e o pujante mercado turístico, que atrai turistas de

diversos locais do Brasil e de países vizinhos.

Figura 27: Imagem de área rural na bacia hidrográfica do Rio Camboriú, Camboriú, SC, destacando a
rizicultura irrigada na porção plana. Fonte: Dalla Pria et al (2013).

No entanto, Wegner et al (2011) observam que o agravamento do desequilíbrio do

balanço hídrico da bacia poderá comprometer o abastecimento urbano e a produção de arroz,

afetando a economia dos municípios de Balneário Camboriú e Camboriú. Para estes autores, a
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estimativa de crescimento populacional e o respectivo aumento na demanda de água são

fatores que causam grande preocupação com relação à garantia de fornecimento de água à

população nos próximos anos, uma realidade que obrigou a EMASA a estudar novas

alternativas para a captação de água; entre elas estava a construção de barragens para

regularização de água bruta e a captação na bacia hidrográfica do Rio Itajaí-Mirim. Porém, os

altíssimos investimentos no valor de cerca de R$ 30 milhões e o grande impacto ambiental

destas tradicionais obras de infraestrutura acabaram por deixá-las de lado.

De acordo com a ANA (2010) foi diante deste contexto, que a EMASA como

autarquia municipal de Balneário Camboriú, co-responsável pela gestão dos recursos hídricos

da bacia, propôs desenvolver – em parceria com os demais órgãos e instituições relacionadas

– o Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú, estudo de caso deste trabalho. Assim a

autarquia, constatando que a recuperação e preservação de ecossistemas potencializam o

desempenho de serviços ambientais hidrológicos e a necessidade de investir em alternativas

de menor custo e baixo impacto, a partir de 2008, resolveu optar pela utilização do

instrumento PSA (WEGNER et al, 2011). Para Melo (2007) a concepção de PSA

fundamenta-se na filosofia do provedor-beneficiário da água, tendo como objetivo harmonizar

usos a montante e interesses a jusante em bacias hidrográficas. Na atualidade, é observar a

destacada aplicação do instrumento no contexto dos países da América Latina e Caribe,

enquanto que no Brasil a discussão desta abordagem é mais recente.

6.1.2.2 Elementos da Paisagem

As sete diferentes classes de uso e cobertura de solo resultam no conjunto de manchas

existentes na paisagem da área de estudo. Portanto, compõem o que pode ser chamado de sete

unidades de paisagem.

Os corredores, considerados elementos da paisagem (Figura 28) se referem ao traçado

do sistema viário, drenagem e cursos d’água. Os corredores da paisagem são faixas do

ambiente que diferem da matriz em ambos os lados, e fazem a ligação entre as manchas,

favorecendo na maioria das vezes a dispersão e permitindo transferência gênica entre as

manchas; também podem fragmentar a paisagem e como efeito negativo podem propagar

doenças e perturbações como fogo e predação (ODUM & BARRETT, 2007).
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Figura 28: Elementos da paisagem. Fonte: Adaptado de Marenzi & Roderjan (2005)

Os corredores representados pelas vias abertas no interior da sub-bacia observados in

loco, contribuíram para a exploração de recursos da floresta. Na área da sub-bacia são

encontrados inúmeros cursos d’água, que podem estar desempenhando a função de corredores

condutores para animais e outros integrantes da fauna aquática. Neste caso, denominados de

corredores ecológicos, conforme Brasil (2000). Contudo, os cursos d'água também podem

estar atuando como filtro para a biota que não tem a habilidade de nadar, mas pela largura e a

profundidade dos córregos, estes não parecem induzir característica de corredores do tipo

sumidouro. Estes corredores podem ainda facilitar a caça, uma vez que os animais que

utilizam estas vias como condutor, ficam mais expostos (MARENZI & RODERJAN, 2005).

Considerando os objetivos do corredor ecológico como sendo de “ligar unidades de

conservação, possibilitar o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitar a dispersão de

espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que

demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades

individuais” (BRASIL, 2000), é possível considerar que as APPs às margens dos cursos

d'água, se recuperadas pelo Projeto Produtor de Água, poderiam formar um eficiente sistema

de conectividade. Também parte da área recuperada e/ou conservada tem potencial de formar

corredor considerando o papel das florestas na dispersão de propágulos (sementes, frutos e

esporos).

De forma geral, próximo as estradas se verificam as áreas mais alteradas, com

presença de pequenas clareiras na floresta e maior efeito de borda que acarreta na maior

insolação, favorecendo a inserção de espécies pioneiras que modificam as laterais das
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manchas e podem avançar dentro da vegetação ocasionando diferenças na formação

vegetacional, na diversidade de espécies da fauna e como consequência na dinâmica da

floresta, conforme mencionam Primack & Rodrigues (2001).

O sistema viário observado no interior da sub-bacia, serve para acesso as moradias e

constituem corredores com a função de filtro ou sumidouro (Figura 29), visto que dificultam a

passagem dos organismos pela maior exposição, impedindo a recolonização das áreas e o

fluxo gênico entre as comunidades existentes (ODUM & BARRETT, 2007).

Figura 29: Imagem ilustrando um corredor com função de filtro ou sumidouro, localidade de Louro, Sub-
bacia do Rio do Braço, Camboriú, SC.

A mancha mais significativa observada representa a Floresta Estágio Médio e

Avançado de Regeneração, portanto, é a matriz da paisagem (Figura 30), considerando que é

o elemento dominante, controlando o funcionamento e a dinâmica dos elementos da paisagem

(FORMAN & GODRON, 1986; BUREL & BAUDRY, 2002). Contudo, importante destacar a

influência da mancha de urbanização, que apesar de constituir uma área pequena (0,49%) na

sub-bacia tem um efeito marcante, fragmentando a matriz. Comerlato (2012) destaca que a

intensa ação humana pode ser observada no município de Camboriú desde sua colonização.
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Figura 30: Imagem ilustrando a matriz da paisagem, localidade de Limeira, Sub-bacia do Rio do Braço,
Camboriú, SC.

Segundo Wegner et al (2011) a principal ação do Projeto Produtor de Água consiste na

recuperação das áreas degradadas, incluindo matas ciliares, áreas de nascentes, encostas ou

outras áreas sensíveis, além da proteção das áreas florestais conservadas com vistas a

melhoria da quantidade e qualidade dos recursos hídricos. Os mesmos autores destacam que o

projeto de PSA adotará conceitos de ecologia da paisagem nas intervenções previstas na

propriedades rurais.

Marenzi (1996) destaca o crescente interesse do uso da ecologia da paisagem, bem

como a análise da qualidade visual da paisagem em estudos referentes às questões ambientais.

A mesma autora ressalta que a qualidade da paisagem e a percepção paisagística de seus

usuários podem ser analisados por métodos capazes de demonstrar o peso de importância das

variáveis ou componentes ambientais, ou seja, elementos ambientais encontrados no meio

(rios, mar, construções, vegetação, morros, etc.) e que na literatura há citações sobre outros

componentes como a diversidade, a naturalidade, a singularidade paisagística e a

complexidade topográfica, entendendo estes como: diversidade, a variedade paisagística de

um determinado lugar, podendo ser expressa pelo número de unidades homogêneas existente

na área estudada; naturalidade, o aspecto paisagístico proporcionado pelo conjunto de

elementos naturais em considerável estado de conservação; singularidade, o efeito

paisagístico causado por um ou mais elementos naturais ou artificiais de expressividade

singular e complexidade topográfica, a existência de relevo variado em uma área.

Em estudo sobre valoração da paisagem e preferências paisagísticas no município de

Penha, SC, Marenzi (1996) desenvolveu um modelo de análise demonstrando o peso da

importância das variáveis ambientais. No mencionado estudo, utilizando a técnica de
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entrevista e fotografia, esta autora concluiu que a variável Água foi considerada o principal

componente positivo na qualidade paisagística e o Solo Exposto como principal componente

negativo. As cenas sem ocupação humana, em estado ainda natural, presença de mar, de

vegetação e de complexidade topográfica foram as de maior preferência dos usuários

pesquisados.

A ocupação sem planejamento e a falta de política adequada fragiliza as paisagens,

devendo a paisagem ser estudada e protegida não apenas em função de sua importância no

desenvolvimento socioeconômico, mas também pela consciência e reconhecimento do

potencial de satisfação das necessidades humanas mais elementares de bem estar e de

realização interior (MARENZI, 1996).

Dentre as metas do Projeto Produtor de Água está a efetivação de ações de Educação

Ambiental em toda a área da bacia do Rio Camboriú. Segundo a ANA (2010) a EA pode ser

compreendida, em grande parte, pelo comportamento das pessoas perante a natureza. Neste

contexto, a associação das ações de EA com a restauração e conservação florestal podem abrir

a possibilidade de uma maior conscientização sobre a importância da manutenção da

qualidade e da preservação paisagística não apenas sob a perspectiva dos recursos hídricos,

mas como forma de minimizar a pressão urbana, repercutindo em maior valorização da

paisagem natural quanto ao seu potencial contemplativo, um dos aspectos abordados por Tuan

(1983) em seu conceito de topofilia, ou seja, o elo afetivo entre a pessoa e o lugar, permitindo

o reconhecimento das paisagens protegidas como patrimônio para as próximas gerações.

6.1.1.3 APA do Morro do Gavião

A Lei Federal nº 9.985/00 (Brasil, 2000) que dispõe sobre o Sistema Nacional de

Unidades de Conservação (SNUC), define que “Unidades de Conservação são porções do

território nacional, incluindo as águas territoriais, com características naturais de relevante

valor, de domínio público ou propriedade privada, legalmente instituídas pelo poder público,

com objetivos e limites definidos, sob regimes especiais de administração, às quais aplicam-se

garantias especiais de proteção”. Estas unidades são divididas em dois grupos: de Proteção

Integral, sendo admitido apenas o uso indireto, e de uso sustentável, onde as atividades

econômicas sustentáveis devem estar conciliadas com a conservação da biodiversidade.

Conforme estudo de Menezes (2009), na sub-bacia do Rio do Braço é possível

verificar a existência de uma Unidade de Conservação implantada (Figura 31). A APA do
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Morro do Gavião, é uma UC categorizada como de Uso Sustentável e de administração

municipal.

Figura 31: Localização aproximada da APA Morro do Gavião, Camboriú, SC. Fonte: PMC (2012).

Esta APA foi criada por meio do Decreto Municipal nº 1.343, de 19 de novembro de

1999, sendo compreendida pela Serra do Camboriú, Serra do Brilhante, Serra da Limeira e

Serra do Gavião, entre as altitudes máximas destas, pertencentes ao município de Camboriú,

SC, até a altitude de 100 metros em relação ao nível do mar.

A APA do Morro do Gavião tem como objetivo principal a proteção das nascentes do

rio Camboriú e a proteção de remanescentes da floresta atlântica. Para Menezes (2009), esta

UC ainda apresenta conflitos com relação a definição completa de sua área delimitada, bem

como a ausência de um plano de manejo, esta situação corrobora com a afirmação de Marenzi

et al (2005) de que muitas UC ́s no Brasil encontram-se somente “no papel”, necessitando de

decisão política para serem efetivadas.

Menezes (2009) também afirma que não obstante a UC apresentar uma área bem

conservada, com a presença da mancha de floresta ombrófila densa em quase 90% de sua área

territorial, foram observadas agressões a este recurso florestal. Com base nas observações de

campo foi possível perceber o reflorestamento com eucalipto, em várias propriedades rurais

nos limites da APA do Morro do Gavião, indicando que houve substituição da mata nativa

por espécies exóticas.
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De acordo com a Lei Complementar nº 55/2013 que estabelece o Plano Diretor de

Camboriú, a área de estudo integra a Macrozona de Proteção Ambiental, destinada a usos de

baixo impacto que não conflitem com a preservação ambiental e cultural à preservação

ambiental permanente, conforme definição do Zoneamento. Assim, tanto a APA do Morro do

Gavião quanto o Zoneamento segundo o Plano Diretor privilegiam a conservação da área de

estudo, indo de encontro aos objetivos do Projeto Produtor de Água.

6.2 Políticas Públicas do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú

O Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú é consequência de um avanço nas

políticas relacionadas à gestão ambiental, sendo que no quadro nº 1 estão resumidos os

principais instrumentos legais pertinentes.

Quadro 1 - Levantamento dos principais instrumentos legais associados ao Projeto Produtor de Água do
Rio Camboriú, SC.

ÂMBITO LEI FINALIDADE SITUAÇÃO

Federal

Nº 6.938/1981.

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação, e dá outras
providências.

Aprovada em 1981
Regulamentada pelo

Decreto nº 99.274/1990.

Nº 9.433/1997.
Institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos e cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Aprovada em 1997
Aguardando

regulamentação.

Nº 9.795/1999.
Dispõe sobre a Educação Ambiental,
institui a Política Nacional de Educação
Ambiental e dá outras providências.

Regulamentada pelo
Decreto nº 4.281/2002.

*PL N º
5.487/2009.

Institui a Política Nacional de Pagamento
por Serviços Ambientais, o Programa
Federal de Pagamento por Serviços
Ambientais, o Fundo Federal de
Pagamento por Serviços Ambientais e o
Cadastro Nacional de Pagamento por
Serviços Ambientais.

Substitutivo ao PL Nº
792/2007 - Em

tramitação no Congresso
Nacional.

Nº 12.651/2012.

Dispõe sobre a proteção da vegetação
nativa; altera as Leis nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981, 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de
dezembro de 2006; revoga as Leis nºs
4.771, de 15 de setembro de 1965, e
7.754, de 14 de abril de 1989, e a
Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de
agosto de 2001 e dá outras providências.
Conhecida como Código Florestal.

Aprovada em 2012
Aguardando

regulamentação.



Estadual

Nº 9.022/1993.

Dispõe sobre a instituição, estruturação e
organização do Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Aprovada em 1993
Alterada pela Lei
15.249, de 2010.

Nº 9.748/1994.

Dispõe sobre a Política Estadual de
Recursos Hídricos e dá outras
providências.

Aprovada em 1994
Decreto nº 2648/1998
regulamenta o Fundo
Estadual de Recursos
Hídricos – FEHIDRO.

Decreto nº
2.444/1997.

Cria o Comitê de Gerenciamento da
Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú -
Comitê Camboriú.

Desativado no período
2003 - 2007.

Reativado em 2008.

Nº 14.675/2009.

Código Estadual do Meio Ambiente e dá
outras providências.

Aprovada em 2009
Aguardando

regulamentação.

Nº 15.133/2010.

Institui a Política Estadual de Serviços
Ambientais e regulamenta o Programa
Estadual de Pagamento por Serviços
Ambientais (PEPSA), no Estado de
Santa Catarina.

Aprovada em 2010
Aguardando

regulamentação.

Nº 15.249/2010.

Altera dispositivos da Lei nº 9.022, de
1993, sobre a nova estruturação e

organização do Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Aprovada em 2010
Aguardando

regulamentação.

Municipal

**Nº 55/2013.
Institui o Plano Diretor de
Desenvolvimento Territorial do
Município de Camboriú - PDDTC.

Aprovada em 2013
Aguardando

regulamentação.

***Nº 3.026/2009.

Cria o Projeto Produtor de Água,
autoriza a Empresa Municipal de Água e
Saneamento - EMASA, a prestar apoio
financeiro aos proprietários rurais e dá
outras providências.

Aprovada em 2009
Regulamentada pelo

Decreto nº 6.121/2011.

* Projeto de Lei.
** Camboriú, SC

*** Balneário Camboriú, SC

6.2.1 Instrumentos Legais Federais

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio

Ambiente (PNMA) estabelece entre os seus objetivos a preservação, a melhoria e recuperação

da qualidade ambiental, como condições fundamentais para a manutenção da vida, buscando

garantir o desenvolvimento socioeconômico, atender os interesses da segurança nacional e a

proteger a dignidade da vida humana.

O mecanismo de aplicação da PNMA é o Sistema Nacional do Meio Ambiente -

SISNAMA, composto pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal,
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dos Municípios e pelas fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e

melhoria da qualidade ambiental, tendo como seu órgão consultivo e deliberativo o Conselho

Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, ao qual compete, entre outras atribuições,

estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do

meio ambiente com vistas ao uso racional recursos ambientais, entre eles, os recursos hídricos

(BRASIL, 1981).

Observando-se esta lei, em especial, os artigos 2º e 4º, nota-se que o Projeto Produtor

de Água tem relação com princípios como a racionalização do uso da água, planejamento do

uso de recursos ambientais, a proteção dos ecossistemas, a proteção e recuperação de áreas

degradadas ou ameaçadas de degradação. Um exemplo desta relação pode ser o caso em que

um rizicultor que aderir ao projeto deixar de cultivar uma área de mata ciliar, além de utilizar

menos o recurso-água na irrigação desta área, usará menos agrotóxico, gastará menos

combustível em máquinas, estará assim protegendo o ecossistema e permitindo a recuperação

da área degradada ou ameaçada de degradação, caso houvesse intenção de expandir a cultura

com a supressão e ocupação da mata ciliar.

A geração de renda através dos pagamentos recebidos pelos proprietários rurais

incluídos no projeto, a geração de emprego para a força de trabalho executora dos serviços de

plantio e manutenção dos viveiros, educação ambiental para as comunidades, a geração de

novos conhecimentos científicos sobre a relação floresta-água, além do aumento do

sentimento de valorização do proprietário rural como um beneficiário para a sociedade são

algumas das possíveis contribuições do Projeto. Desta forma, pode-se afirmar que o Projeto

Produtor de Água alinha-se aos objetivos estabelecidos na PNMA, entre os quais pode-se

citar a compatibilização do desenvolvimento econômico social com a preservação da

qualidade do meio ambiente, do equilíbrio ecológico e a preservação e restauração dos

recursos ambientais (BRASIL, 1981).

A Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH, instituída pela Lei Federal nº

9.433/1997, promulgada em 08 de janeiro de 1997, também chamada de “Lei das Águas”,

tem como base os seguintes fundamentos (GUEDES & SEEHUSEN, 2011):

a) a água passa a ser um bem de domínio público, extinguindo desta forma as águas

privadas existentes no antigo Código de Águas de 1934;

b) considera a água como um recurso natural limitado, dotado de valor econômico.

Considerado limitado, denota escassez e por ter valor econômico, permite a cobrança por seu

uso, através da aplicação do princípio do poluidor/usuário-pagador;

c) atribui prioridade ao consumo humano e a dessedentação de animais em situações
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de escassez;

d) a gestão dos recursos hídricos deve sempre assegurar o uso múltiplo das águas;

e) a definição da bacia hidrográfica como unidade territorial para implementação da

PNRH e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

f) a gestão dos recursos hídricos descentralizada por meio dos Comitês de Bacia com

ampla participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.

Constata-se pelos fundamentos acima elencados, que a percepção da crescente

escassez e perda da qualidade levaram os recursos hídricos a não serem mais considerados

bens de livre uso no Brasil. A cobrança pelo uso da água, um dos instrumentos desta lei, tem

dois objetivos principais: o reconhecimento do valor econômico da água; dar ao usuário uma

indicação deste valor e estimular o uso racional (JURAS & ARAÚJO, 2008).

O estabelecimento da bacia hidrográfica como unidade territorial para a gestão de

recursos hídricos e o processo crescente do fortalecimento dos Comitês de Bacia como

responsáveis pelo gerenciamento descentralizado dos recursos hídricos no país, e o

consequente estabelecimento da cobrança pelo uso da água nas principais bacias hidrográficas

nacionais, tanto federais, quanto estaduais tem apontado um caminho de grande potencial para

implementação de projetos de PSA no Brasil (VEIGA NETO & GAVALDÃO, 2011).

Para Veiga Neto (2008) os Comitês de Bacia, ao cumprir sua missão, estabelecida pela

PNRH de assegurar a saúde e o bom funcionamento das bacias hidrográficas, tem como

principal desafio na implementação de projetos de PSA demonstrar que a proteção e a

recuperação de florestas nativas são importantes para concretizar esta missão e desta forma,

garantir que dentro de cada comitê haja recursos para a implantação de programas

permanentes de PSA, em nível de bacia, gerados pela cobrança através da implantação do

princípio do provedor-recebedor, já que em última instância, a cobrança pelo uso da água é a

fonte legítima para financiamento de projetos de conservação, recuperação ambiental e

proteção de mananciais.

É importante ressaltar o papel-chave desempenhado pela Agência Nacional de Águas -

ANA, autarquia criada pela Lei Federal nº 9.984/2000 para o gerenciamento dos recursos

hídricos. Esta agência é responsável pela introdução do conceito Produtor de Água, principal

referência para as iniciativas de PSA em curso no Brasil, que reconhece o papel dos

produtores rurais na geração de serviços ambientais relacionados ao controle de erosão e

infiltração de água, a partir do desenvolvimento de práticas de conservação do solo e práticas

de conservação e restauração florestal. Este conceito, que pela primeira vez foi formalmente

testado nas experiências desenvolvidas no Sistema Cantareira, responsável pelo
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abastecimento da região da Grande São Paulo, principal referência para os esquemas de PSA-

Água no país (VEIGA NETO & GAVALDÃO, 2011).

Segundo Guedes & Seehusen (2011) as instituições ligadas às bacias, podem ser

consideradas não somente como potenciais fontes de recursos para implantação de projetos de

PSA, por conta dos recursos provenientes de uma possível cobrança pelo uso da água, mas

também, podem assumir um papel fundamental no gerenciamento destes projetos em nível da

bacia hidrográfica, fazendo a ligação entre os usuários, beneficiários dos serviços ambientais

e os produtores rurais, provedores destes serviços.

No caso do Projeto Produtor de Água, é fundamental o apoio do Comitê da Bacia do

Rio Camboriú às ações de recuperação ambiental, mediante o PSA aos proprietários rurais

que aderirem ao Projeto. Veiga Neto (2008) considera que estas ações são uma estratégia

inovadora de restauração florestal e conservação do solo, desta forma, são importantes para a

gestão da bacia, particularmente para as questões de regularização de vazão.

Neste contexto, entende-se que o Projeto Produtor de Água, ao prever práticas de

recuperação ambiental, relacionadas ao solo, à água ou a conservação de ecossistemas

naturais e serviços ambientais deles decorrentes, está em consonância com os pressupostos

legais da PNRH, podendo a mesma ser considerada como um dos pilares centrais para o

estabelecimento de sistemas de PSA de proteção dos recursos hídricos no Brasil (GUEDES &

SEEHUSEN, 2011).

No Brasil, a EA tornou-se lei em 27 de abril de 1999. A Lei N° 9.795 – Lei da

Educação Ambiental, em seu Art. 2° afirma: "A educação ambiental é um componente

essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada,

em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal”

(BRASIL, 1999). É consenso que o atendimento aos objetivos, diretrizes e metas do Projeto

Produtor de Água dependerá da sensibilização da comunidade rural por meio de informação

sobre a temática ambiental. A inclusão de ações de EA dentre as metas do projeto de PSA

demonstra a importância deste tema diante da sua capacidade de transformação de valores e

atitudes.

Em âmbito nacional, está sendo discutido na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei

nº 5.487/2009, substitutivo ao Projeto de Lei nº 792/2007 e seus apensos. Este PL visa

instituir uma Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, criar um programa

nacional e um fundo federal de PSA. Embora a política nacional de PSA ainda esteja sendo

discutida no âmbito federal, este fato não impediu que estados e municípios antecipassem

suas próprias políticas de PSA. É o caso de Balneário Camboriú, onde o Projeto Produtor de
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Água, uma iniciativa pioneira da EMASA, na qualidade de grande usuário de água, se

inserindo neste contexto dinâmico e inovador, assumindo um papel-chave na difusão e

replicação de projetos de PSA no Brasil.

Outro instrumento legal que merece destaque na relação com o Projeto Produtor de

Água é o novo Código Florestal, criado pela Lei Federal nº 12.651/2012 e que estabelece

normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente, áreas de

Reserva Legal; a exploração florestal, suprimento de matéria-prima florestal, controle da

origem dos produtos florestais, o controle e prevenção dos incêndios florestais, prevendo

ainda instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos.

De acordo com o parágrafo único do artigo 1º, esta lei tem os seguintes princípios:

I - afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas florestas

e demais formas de vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do solo, dos recursos

hídricos e da integridade do sistema climático, para o bem estar das gerações presentes e

futuras;

II - reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do

papel das florestas e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no crescimento

econômico, na melhoria da qualidade de vida da população brasileira e na presença do País

nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia;

III - ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, consagrando o

compromisso do País com a compatibilização e harmonização entre o uso produtivo da terra e

a preservação da água, do solo e da vegetação;

IV - responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em

colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da

vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais;

V - fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso

sustentável do solo e da água, a recuperação e a preservação das florestas e demais formas de

vegetação nativa;

VI - criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e a

recuperação da vegetação nativa e para promover o desenvolvimento de atividades produtivas

sustentáveis (BRASIL, 2012).

Dentre as áreas legalmente protegidas enumeradas pelo novo código florestal, estão as

áreas de preservação permanente - APP. Estas áreas são destinadas principalmente à

preservação dos recursos hídricos, conservação da diversidade de espécies de plantas e

animais, controle da erosão do solo e os consequentes assoreamento e poluição dos cursos
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d’água, incluindo terras ao longo das margens dos rios, nascentes, lagos, áreas muito

íngremes, topos de morro e altitudes elevadas, cobertas ou não por vegetação, onde são

vedadas atividades agropecuárias, extração florestal ou uso recreativo (GANEM & ARAÚJO,

2011).

No caso das matas ciliares, caso fosse concretizada a eventual redução das matas

ciliares de 30 para 15 metros, por exemplo, esta impediria que as APPs cumprissem suas

funções, em especial a de manter o volume e a qualidade dos aquíferos e cursos d’água, com

consequências indesejáveis não apenas para a população da região desmatada, como também

para a parte da bacia hidrográfica que é alimentada por essas águas (GANEM & ARAÚJO,

2011). Com relação a vegetação de morros e encostas, estas autoras afirmam que as mesmas

tem função de conter a erosão e o deslizamento de terras, que no campo, assoreiam os rios e

inutilizam extensas áreas e nas cidades são os maiores responsáveis por tragédias em período

de chuvas intensas.

As florestas preservadas nas APPs funcionam também como corredores para os

animais e plantas, interligando os diversos fragmentos de vegetação natural. Esses corredores

são essenciais para que os animais se movam e se reproduzam, carregando pólen e sementes,

o que é fundamental para que também as plantas cresçam em diferentes regiões (GANEM &

ARAÚJO, 2011).

Para a ANA (2010) a urbanização, a agricultura e a industrialização tem causado a

degradação das APPs. Desta forma, são de grande importância as iniciativas do poder público

como articulador e promotor de políticas públicas e a participação da sociedade para

preservação e recuperação dessa vegetação. Sendo assim, o código Florestal de 2012 propõe a

instituição de um programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, abrangendo

as seguintes categorias e linhas de ação:

I - pagamento ou incentivo a serviços ambientais como retribuição, monetária ou não,

às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais,

tais como, isolada ou cumulativamente:

a) o sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a diminuição

do fluxo de carbono;

b) a conservação da beleza cênica natural;

c) a conservação da biodiversidade;

d) a conservação das águas e dos serviços hídricos;

e) a regulação do clima;

f) a valorização cultural e do conhecimento tradicional ecossistêmico;
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g) a conservação e o melhoramento do solo;

h) a manutenção de Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso

restrito;

II - compensação pelas medidas de conservação ambiental.

III - incentivos para comercialização, inovação e aceleração das ações de

recuperação, conservação e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação

nativa (BRASIL, 2012).

Segundo consta no § 7º do artigo 41, o pagamento ou incentivo a serviços ambientais a

que se refere o inciso I terão como prioridade os agricultores familiares definidos no inciso V

do art. 3º da própria Lei, um tratamento diferenciado mais de caráter social do que ambiental,

visto que a proteção ambiental independe de tamanho de propriedade ou da natureza da

atividade nela exercida. É interessante observar que o disposto no artigo 41 representa um

grande avanço como política pública, prevendo a criação de um programa federal de apoio e

incentivo à conservação ambiental e reconhecendo a importância dos produtores rurais como

provedores de serviços ambientais. O estabelecimento deste mecanismo a nível de política

pública federal servirá para delinear linhas gerais, eliminando definitivamente a insegurança

jurídica dos arcabouços legais já aprovados pelos estados e municípios.

O Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú tem como intuito promover a

recuperação ambiental com ações de conservação e recuperação de nascentes, matas nativas e

outras áreas importantes para a manutenção dos recursos hídricos em condições de uso

humano, por meio do PSA aos proprietários integrantes do projeto. A condução de forma

sustentável está entre os principais objetivos do Projeto, pode-se notar, portanto, que o mesmo

está em consonância com os princípios estabelecidos no Novo Código Florestal (ANA, 2010).

6.2.2 Instrumentos Legais do Estado de Santa Catarina

O Estado de Santa Catarina já dispõe de sua legislação de PSA. Em 2010, foi aprovada

a Lei nº 15.133, que institui a Política Estadual de Serviços Ambientais e regulamenta o

Programa Estadual de Pagamentos por Serviços Ambientais (PEPSA). Esta lei estabelece que

o Programa Estadual de PSA tem o objetivo de implementar o pagamento das atividades

humanas de preservação, conservação, manutenção, proteção, restabelecimento, recuperação

e melhoria dos ecossistemas que geram serviços ambientais. Consta que o PSA se dará por

meio de três subprogramas: unidades de conservação, formações vegetais e água (SANTA

CATARINA, 2010).
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O valor de referência para o PSA será o correspondente a 30 sacas de

milho/hectare/ano. A lei também cria o Fundo Estadual de Pagamentos por Serviços

Ambientais – FEPSA, de natureza contábil, com a finalidade de financiar as ações do PEPSA.

O Fundo conta com recursos do orçamento estadual, assim como, no mínimo, 30% dos

recursos da compensação financeira pela geração de energia hidrelétrica, dos recursos do

Fundo Especial do Petróleo e da cota parte da compensação financeira dos recursos minerais

(GUEDES & SEEHUSEN, 2011). Constatou-se que esta lei ainda depende de

regulamentação, que se dará por meio de decreto do Poder Executivo Estadual, o qual

detalhará os critérios das formas de financiamentos do Programa para possibilitar os

pagamentos.

O Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú tem importantes relações com a Política

Estadual de PSA, uma delas se refere ao possível acesso aos recursos do Fundo Estadual de

PSA e outra diz respeito à avaliação integral do projeto, já que o mesmo servirá como modelo

de PSA para o Sistema Estadual de PSA, podendo se tornar uma referência para replicação

em outras regiões do Estado de Santa Catarina.

A Lei nº 14.675, de 2009, que instituiu o Código Estadual do Meio Ambiente de Santa

Catarina foi aprovada em meio a uma série de polêmicas, em especial no que diz respeito à

redução das áreas de preservação permanente, isto é, “as florestas e demais formas de

vegetação ao longo dos rios ou de qualquer curso de água”, questão que inclusive está sendo

objeto de ações de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, visto que tal

legislação contrariava a Lei Federal nº 4.771, de 1965, o então vigente Código Florestal do

Brasil (JESUS, 2014). Neste a APP mínima devia ser de trinta metros em cada margem de

curso d’água (BRASIL, 1965), enquanto no Código Ambiental de SC pode ser estabelecida

APP cuja largura mínima seja:

a) para propriedades com até 50 (cinquenta) ha:

1. 5 (cinco) metros para os cursos de água inferiores a 5 (cinco) metros de largura;

2. 10 (dez) metros para os cursos de água que tenham de 5 (cinco) até 10 (dez) metros

de largura;

3. 10 (dez) metros acrescidos de 50% (cinquenta por cento) da medida excedente a 10

(dez) metros, para cursos de água que tenham largura superior a 10 (dez) metros;

b) para propriedades acima de 50 (cinquenta) ha;

1. 10 (dez) metros para os cursos de água que tenham até 10 (dez) metros de largura;

e

2. 10 (dez) metros acrescidos de 50% (cinquenta por cento) da medida excedente a 10



77

(dez) metros, para cursos de água que tenham largura superior a 10 (dez) metros;

II - em banhados de altitude, respeitando-se uma bordadura mínima de 10 (dez)

metros a partir da área úmida;

III - nas nascentes, qualquer que seja a sua situação topográfica, com largura mínima

de 10 (dez) metros, podendo ser esta alterada de acordo com critérios técnicos definidos pela

EPAGRI e respeitando-se as áreas consolidadas;

IV - no topo de morros e de montanha;

V - em vegetação de restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de

mangues;

VI - nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo; e

VII - em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a

vegetação (SANTA CATARINA, 2009).

Um ponto interessante abordado por esta lei, é a introdução de um capítulo dedicado

aos instrumentos econômicos. O capítulo X, artigo 200, prevê, segundo o texto legal, que os

instrumentos econômicos visam incentivar o atendimento dos objetivos, princípios e diretrizes

definidos na Lei, devendo ser identificados, selecionados e implementados de acordo com

justificativas técnicas, sociais e ambientais. Dentre as modalidades previstas neste artigo,

inciso IV, estão o PSA, os quais poderão ser efetuados de forma direta ou indireta. Nota-se

porém, que a regulamentação desta modalidade foi remetida para uma lei específica, a qual

foi aprovada em 2010, conforme abordado anteriormente e que ainda também depende de

regulamentação (SANTA CATARINA, 2009).

O Projeto Produtor de Água é uma iniciativa que se enquadra nesta disposição do

Código Ambiental catarinense, principalmente quanto a regulamentação do fundo estadual de

PSA, podendo este se tornar uma fonte de recursos para que o projeto ganhe a escala

desejada. É importante ressalvar com relação as disposições sobre as APPs, que o Projeto

considerará o disposto no Código Florestal, ou seja, a faixa de trinta metros nas margens de

cursos de água e cinquenta metros ao redor de nascentes (EMASA, 2013).

Com relação à Política Estadual de Recursos Hídricos, Santa Catarina é um dos

estados que possui legislação estadual anterior à PNRH. A Lei nº 9748, de 1994, estabelece os

objetivos específicos, os princípios e as diretrizes da PERH para SC. Destaca-se entre os

dispositivos criados por esta lei, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO,

regulamentado pelo Decreto nº 2.648, de 1998, destinado a dar suporte financeiro à Política

Estadual de Recursos Hídricos. Segundo SDS (2014), a finalidade do FEHIDRO é apoiar, em

caráter supletivo, estudos, implementação e manutenção de projetos de aproveitamento e
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gestão dos recursos hídricos do Estado, numa ótica de desenvolvimento sustentável,

incluindo, dentre outras, as seguintes áreas específicas:

a) realização de estudos, pesquisas e levantamentos hídricos;

b) mapeamentos hídricos básicos;

c) execução de planos de gestão e gerenciamento de bacias hidrográficas;

d) implantação e gerenciamento de um sistema de informações em recursos hídricos;

e) implantação de um sistema de outorga de direito de uso da água no Estado;

f) implantação e gerenciamento de um sistema de cadastro de usuários de água no

Estado;

g) execução de políticas de proteção ambiental do Estado, com ênfase em recursos

hídricos;

h) apoio e fomento a projetos de aproveitamento dos recursos hídricos.

Nota-se que o FEHIDRO é um dispositivo estadual com grande potencial para o

financiamento de projetos de PSA em Santa Catarina. Outra instância relevante é o Conselho

Estadual de Recursos Hídricos criado pela Lei nº 6.739, de 1985, que, por sua vez foi alterada

pelas Leis nº 8.360, de 1991, e nº 10.007, de 1995. Por fim, foi alterada pela Lei nº 10.644, de

1998, que dá nova redação ao art. 2º (SANTA CATARINA, 1985).

Um ato importante do Conselho Estadual de Recursos Hídricos relacionado à bacia

hidrográfica do Rio Camboriú foi a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio

Camboriú, denominado Comitê Camboriú, por meio do decreto estadual nº 2.444, de 1997,

tendo como abrangência de atuação a área de toda a bacia e seus tributários (SANTA

CATARINA, 1997).

A Lei nº 9.022, de 1993, alterada pela Lei 15.249, de 2010, dispõe sobre a instituição,

estruturação e organização do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos,

descrevendo sobre as atribuições de seu Órgão de Orientação Superior, do Órgão Gestor dos

recursos hídricos, dos Comitês de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas, das Agências de

Bacia Hidrográfica e dos Órgãos Setoriais de Apoio e Gestão (SANTA CATARINA, 2010).

Verifica-se portanto, que o estado de Santa Catarina já conta com um arcabouço

jurídico e legal. Dispõe de uma estrutura institucional em operação, constituída pelo Conselho

Estadual de Recursos Hídricos e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável

- SDS, órgãos que atuam na definição de políticas e na gestão e coordenação de atividades. A

Fundação do Meio Ambiente, responsável pela fiscalização das ações na área ambiental,

completa a estrutura operacional do estado (SANTA CATARINA, 2010).
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Por fim, convém salientar que em um trabalho realizado por Borges (2011), o Projeto

Produtor de Água, proposto pela EMASA, entidade que atua como membro do Comitê do Rio

Camboriú, foi considerado o principal projeto na bacia hidrográfica do Rio Camboriú, no qual

o próprio Comitê do Rio Camboriú também atua como membro do Grupo Gestor, sendo

portanto, um dos seus principais parceiros e apoiadores já que se trata de um Projeto inserido

na Política Estadual de Recursos Hídricos.

6.2.3 Instrumentos Legais Municipais

6.2.3.1 Plano Diretor de Camboriú

A Lei Complementar nº 55/2013 instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento

Territorial de Camboriú - PDDTC, sendo o mesmo conceituado como um “instrumento da

política de desenvolvimento urbano e territorial, voltado para orientação dos agentes públicos

e privados na construção e utilização do espaço urbano de maneira coletiva e democrática,

partindo de uma leitura real do município, envolvendo aspectos urbanos, sociais, econômicos

e ambientais”, conforme o artigo 2º da referida lei (PMC, 2013).

O Plano Diretor de Camboriú, segundo o texto legal (artigo 6º), deve se pautar pelos

seguintes princípios: I - gestão democrática e participativa; II - sustentabilidade; III - função

social da cidade e da propriedade.

Entre as estratégias do Plano Diretor destaca-se a denominada “Estratégia de

Qualificação Ambiental”, a qual inclui como temas os recursos naturais, o patrimônio

histórico cultural e o saneamento ambiental. Na seção referente aos recursos naturais são

definidos os objetivos da sua política de gestão, tais como o desenvolvimento sustentável do

município, a definição de ações para proteção, gerenciamento dos potenciais e a

requalificação de locais degradados (PMC, 2013). As diretrizes da política de gestão dos

recursos naturais são as seguintes:

I - promoção da gestão participativa na utilização dos recursos naturais, visando o

atendimento ao princípio da sustentabilidade;

II - regulação e interação dos instrumentos de controle ambiental, para fins de

fiscalização e proteção dos recursos naturais do município;

III - controle da emissão de poluentes resultantes da produção econômica do setor

primário e secundário;
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IV - utilização adequada dos recursos hídricos garantindo a sua proteção;

V - gerenciamento de áreas de risco reduzindo perdas humanas e econômicas;

VI - incentivo ao aproveitamento dos recursos naturais no sentido do desenvolvimento

da atividade turística no Município;

VII - criação de unidades de conservação e áreas verdes e de um sistema voltado para

o gerenciamento das mesmas, segundo Sistema Nacional de Unidades de Conservação -

SNUC;

VIII - criar projetos de utilização do potencial das APA`s existentes e projetadas no

município de Camboriú, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do turismo;

IX - melhoria e adequação da proporção de áreas verdes, caracterizando o patrimônio

ambiental, valorizando a paisagem e estruturando os espaços públicos no Município;

X - implantação de políticas de Educação Ambiental junto às escolas do município,

visando à sensibilização da população e incentivando a fiscalização ativa pela comunidade.

Entre as ações previstas, destacam-se as relacionadas ao Projeto Produtor de Água:

II - criar políticas de reflorestamento para áreas degradadas, com a utilização de

espécies nativas;

VIII - desassorear e despoluir o Rio Camboriú, com o objetivo de possibilitar sua

navegabilidade como opção de acessibilidade, assim como prevenir enchentes;

IX - recuperar a fauna e a flora do Rio Camboriú, para permitir a restauração do

equilíbrio natural;

X - preservar a mata ciliar e as nascentes, em respeito à legislação federal em vigor;

XIII - criar parque linear no Rio Camboriú, com o objetivo do aproveitamento de suas

margens para a reconstituição de sua mata ciliar e implantação de equipamentos de lazer;

XIV - implantar e conservar áreas verdes no município, na área urbana e rural,

proporcionando a permeabilidade do solo, o equilíbrio das condições climáticas, evitando a

formação de ilhas de calor, bem como possibilitar seu aproveitamento para o lazer da

população local;

XVI - recuperar e preservar a mata ciliar e proteger as áreas de mangue em

conformidade à legislação em vigor;

XVIII - criar consórcios municipais para sanar a problemática da falta de saneamento

básico e sua fiscalização;

XIX - propor alternativas para a manutenção das estradas rurais como forma de evitar

o assoreamento do Rio Camboriú;

Referente ao macrozoneamento, o território do município de Camboriú foi dividido
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em duas macrozonas: I - macrozona urbana; II - macrozona rural. A macrozona rural é

caracterizada pelas áreas de proteção do ambiente natural, pelos núcleos de comunidades

rurais e pelas atividades de produção agrícola. Esta macrozona divide-se em dois setores:

setor de proteção ambiental e setor agrícola. O artigo 70 dispõe sobre os objetivos da

macrozona rural:

I - garantir a preservação ambiental;

II - garantir o uso adequado dos recursos naturais;

III - promover o desenvolvimento econômico do setor primário;

IV - incentivar o desenvolvimento do turismo ecológico e do rural.

O setor de proteção ambiental é caracterizado pela existência de cobertura vegetal

nativa, de mananciais hídricos, de recursos minerais, de fauna e flora, de paisagens naturais

com potencial para o turismo e de áreas de preservação permanente conforme legislação

federal e estadual. O artigo 73 enumera quatro objetivos deste setor entre eles recuperar

ambientalmente as áreas degradadas (PMC, 2013).

Conforme Sayago e Pinto (2004) o Plano Diretor, concebido atualmente como a base

legal do ordenamento urbano, é um instrumento potencialmente capaz de integrar a dimensão

ambiental no âmbito da gestão urbana, em virtude de seu caráter estratégico e participativo.

Portanto, com base nos dispositivos contidos no novo Plano Diretor do município de

Camboriú, pode-se afirmar que o Projeto Produtor de Água está em sintonia com os objetivos,

diretrizes e ações propostas. Se trata de um projeto de incentivo à conservação e recuperação

ambiental da bacia hidrográfica, cujas nascentes e maior área de abrangência estão no

município de Camboriú. Além disso, a Prefeitura de Camboriú está entre os principais

parceiros do projeto Produtor de Água. Espera-se, portanto, que a partir deste novo Plano

Diretor a parceria seja fortalecida para que o referido Projeto consiga atingir os objetivos

almejados.

A exemplo do ocorreu no município de Extrema, MG e já está acontecendo em outros

municípios do país, a experiência do Projeto Produtor de Água na bacia do Rio Camboriú

poderia abrir a possibilidade de o município de Camboriú elaborar sua própria lei municipal

de sistema e fomento de PSA em seu território, um fato que seria inédito em Santa Catarina.
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6.2.3.2 Instrumentos Legais do Projeto Produtor de Água em Balneário
Camboriú

O município de Balneário Camboriú, na esteira de legislações de PSA criadas pelos

estados e outros municípios, promulgou a Lei Municipal nº 3026, de 26 de novembro de

2009, criando o “Projeto Produtor de Água” (PMBC, 2009). A lei materializa a lógica que

liga a aplicação do princípio do poluidor pagador ao provedor-recebedor, entendendo ser

justo dar apoio ao proprietário rural que aplica recursos para preservar e conservar os

mananciais de abastecimento público da bacia do Rio Camboriú e que boas práticas que

impliquem em melhora na quantidade e qualidade de recursos hídricos devem ser

remuneradas como fator de estímulo e de renda.

Formalmente esta lei tem como meta a implantação de ações para a melhoria da

qualidade e quantidade das águas da bacia do Rio Camboriú. Esta foi a primeira lei municipal

brasileira a instituir o PSA em recursos hídricos por uma empresa municipal de saneamento

(ANA, 2010). A grande diferença da lei está em seu artigo 2º onde o executivo autoriza a

EMASA a prestar apoio financeiro aos proprietários rurais habilitados que aderirem ao

Projeto “Produtor de Água”, através da execução de ações para o cumprimento de metas

estabelecidas. Este apoio será dado a partir do início da implantação das ações propostas e se

estenderá por no mínimo quatro anos (PMBC, 2009).

A lei estabelece que o valor de referência a ser pago aos produtores rurais que

aderirem ao projeto será no valor máximo de 1,5 (uma vírgula cinco) Unidades Fiscais do

Município de Balneário Camboriú (UFM) por hectare ao ano de área recuperada de mata

ciliar e que áreas de nascentes terão valor diferenciado, a ser definido pelo Grupo Gestor, até

o limite máximo vinte e três Unidades Fiscais do Município de Balneário Camboriú (UFM)

ao ano.

Um aspecto importante que a lei trata, é com relação à obrigatoriedade de permanência

pelo tempo mínimo estabelecido ao adquirente de propriedade rural em que foram

implantadas todas as ações propostas, condição que demonstra o interesse do legislador com

relação à continuidade do projeto e responsabilidade do órgão proponente na gestão de

recursos públicos (PMBC, 2012). Cruz & Ferreira (2008) afirmam que a transparência na

gestão pública atua como agente de mudança ou de sustentação de políticas adotadas e que

assim é possível notar seus efeitos tanto no processo/planejamento orçamentário quanto nos

resultados da gestão.

A lei também estabelece sobre as características das propriedades, ações e metas
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segundo critérios técnicos e legais e o objetivo de incentivar a adoção de práticas de

preservação e recuperação das Áreas de Preservação Permanente (ANA, 2010). Para

Kageyama & Gandara (2000) o sucesso de um projeto de restauração depende do

conhecimento do ambiente físico, biológico e humano ao seu redor, pois somente assim será

possível escolher o método mais adequado a cada situação.

É salientado que o Projeto Produtor de Água será implantado por sub-bacia

hidrográfica, seguindo critério de escolha da sub-bacia com menor cobertura vegetal (PMBC,

2009). Segundo ANA (2010) as especificidades e as condições ambientais de uma sub-bacia

são fatores determinantes para o PSA, cujos valores são elaborados com base no uso

principal do solo da região. Um aspecto importante que é abordado pela lei a autorização para

a EMASA firmar convênios e acordos de cooperação com entidades governamentais e da

sociedade civil, possibilitando tanto o apoio técnico, como financeiro ao Projeto, uma medida

que facilitou a construção das parcerias para o Projeto (ANA, 2010).

Consta ainda, que as despesas com a execução da Lei, correrão pelas verbas próprias

consignadas no orçamento anual da EMASA, devendo esta encaminhar mensalmente à

Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, uma relação dos proprietários rurais que

aderirem ao Projeto, descrevendo metragens das propriedades, valores e cronograma de

execução detalhado. E por fim, a Lei prevê a sua regulamentação mediante decreto no prazo

de 90 (noventa) dias, que por sua vez foi publicado somente no dia 16 de maio de 2011

(PMBC, 2011).

O Poder Executivo regulamentou a Lei Municipal 3.026/2009 por meio do Decreto nº

6.121/2011. Este decreto consistiu no detalhamento dos dispositivos convencionados na lei

municipal e assim, na formatação do gerenciamento do Projeto. A regulamentação define

basicamente que o apoio financeiro será prestado aos proprietários habilitados que aderirem

mediante formalização de um instrumento contratual denominado Termo de Adesão. Além da

formalização deste termo, o decreto estabelece outras condições, como prazo mínimo de

quatro anos para duração do apoio financeiro aos proprietários vinculando-os à validação

técnica e a manutenção permanente por parte do beneficiário de todas as condições de

habilitação, de observância ao Projeto Individual da Propriedade – PIP, assim como da

conservação e proteção da área objeto do benefício. Consta ainda, que a adesão ficará

vinculada a publicação de Editais de Chamamento Público onde são definidas as sub-bacias

atingidas e demais requisitos necessários para habilitação de interessados e convocação para

formalização de Termo de Adesão (PMBC, 2012).

O decreto autoriza a EMASA a realizar, diretamente ou mediante contratação ou
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convênio, levantamento cadastral georreferenciado das sub-bacias que compõem a bacia

hidrográfica visando diagnóstico e caracterização da ocupação e uso do solo, bem como

definição das atividades e prioridades do Projeto (PMBC, 2011). O Grupo Gestor é a instância

responsável por prestar apoio ao planejamento, gerenciamento e acompanhamento do Projeto,

deliberando sobre as prioridades do projeto e critérios para elaboração dos Editais de

Chamamento Público. Entre as suas competências estão:

a) Analisar a documentação dos interessados;

b) Verificar o atendimento aos requisitos exigidos no Edital de Chamamento Público e

o enquadramento dos imóveis rurais como áreas prestadoras de serviços ambientais de

interesse ao Projeto;

c) Avaliar as características das propriedades;

d) Elaborar o PIP;

e) Designar equipe de vistoria para verificar o cumprimento das ações previstas no

projeto técnico a cada trimestre (PMBC, 2011).

O decreto estabelece outras normativas para formatação dos editais e a definição de

critérios técnicos para seleção das propriedades com potencial para promoção de serviços

ambientais. Entre estes critérios pode-se mencionar o que consta no parágrafo 2º do artigo 12,

em que a avaliação dos requerimentos deve priorizar as áreas prestadoras de serviços

ambientais de conservação e incremento da qualidade e da disponibilidade hídrica, cumprindo

o seguinte:

I - preencham os requisitos formais estabelecidos neste regulamento e no respectivo

Edital;

II - estejam localizadas dentro das áreas contempladas no ato de chamamento;

III - estejam localizadas em áreas de importância estratégica definidas especificamente

para cada sub-bacia hidrográfica no ato do chamamento;

IV - sejam caracterizadas como formação de cobertura vegetal nativa do ecossistema

regional ou passível de restauração;

Outro critério abordado é o que diz respeito à disponibilidade de recursos financeiros,

onde é previsto que em caso destes não serem suficientes para todos os imóveis rurais

habilitados, o critério de seleção deverá seguir parâmetros diferenciados, a saber:

I - prioridade para as áreas mais relevantes para a qualidade e quantidade de recursos

hídricos, de acordo com o apontado no edital de chamamento ou em não havendo neste

diferenciação, naquelas tecnicamente assim caracterizadas;

II - prioridade para áreas sob maior risco ambiental;
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III - prioridade para áreas de maior vulnerabilidade social, considerada a presença de

Agricultores Familiares segundo o disposto no art. 3º da Lei Federal nº 11.326/2006 ou

populações carentes;

O regulamento fixa ainda limites mínimo dos incentivos financeiros (pagamentos) e

convenções a cerca das diferenciações e prazos dos pagamentos. É estabelecido qual forma de

pagamento será definida em cada edital de chamamento público que não poderá exceder

quinze Unidades Fiscais do Município de Balneário Camboriú (UFM) ao ano, por hectare (ha)

de mata ciliar, em APP recuperada e 23 UFM por hectare (ha) de APP's de nascentes, pagos

de forma semestral (PMBC, 2011). Convém salientar que na prática este limite de pagamento

não vem sendo observado, já que a própria lei concede autonomia ao Grupo Gestor para fixar

os valores dos pagamentos a cada edital e conforme as especificidades de cada sub-bacia

(ANA, 2010).

Em síntese a regulamentação procurou abranger os termos gerais do projeto; o

funcionamento do grupo gestor; as normativas para formatação dos editais; a definição de

critérios técnicos para seleção das propriedades com potencial para promoção de serviços

ambientais; a fixação de limites dos incentivos financeiros (pagamentos) e convenções a cerca

das diferenciações e prazo dos pagamentos; a definição do sistema de gestão, monitoramento

e fiscalização do projeto, o cumprimento de ações e metas, as sanções administrativas, as

responsabilidades do proprietário rural, as fontes de financiamento, entre outros dispositivos

(PMBC, 2011).

Conforme se observa, a ausência de uma política federal de PSA não impediu que o

município de Balneário Camboriú antecipasse sua própria política de PSA, contribuindo para

o avanço das políticas públicas sobre PSA no Brasil. Para Veiga Neto & Gavaldão (2011) a

efetivação de arcabouço legal em iniciativas públicas é uma etapa fundamental para promover

a segurança jurídica aos envolvidos e garantir os mecanismos legais de repasse de recursos

aos produtores rurais e reconhecer a importância dos serviços ambientais para a sociedade.

6.3 Aspectos Operacionais do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú

6.3.1 O Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú

A Lei Municipal nº 2498 de 31 de outubro de 2005 (PMBC, 2005), que criou a

EMASA, obriga a autarquia a investir pelo menos um por cento (1%) da arrecadação bruta
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anual em programas de preservação e recuperação ambiental. Com base nesta lei, recursos

passaram a ser aplicados no Projeto Produtor de Água para implantação de ações de

restauração de áreas degradadas, incluindo matas ciliares, áreas de nascentes, encostas ou

outras áreas sensíveis, além da proteção das áreas conservadas, manutenção de estradas e PSA

aos proprietários onde estas atividades forem adotadas (Figura 32).

Figura 32: Área de abrangência do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú. Fonte: ANA (2010).

Este Projeto busca como resultado a garantia da qualidade da água da bacia do Rio

Camboriú, a redução do custo operacional do sistema de tratamento de água, a regulação da

vazão hídrica com ações que garantam maior retenção de água infiltrada no solo e o

consequente aumento do tempo de permanência da água na bacia (ANA, 2010; WEGNER et

al, 2011).

Uma melhor apresentação do Projeto e compreensão de sua formatação, seus

delineamentos e suas pretensões pode ser observada no quadro 2.
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Quadro 2: Características do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú.

Objetivo Geral Objetivos Específicos Diretrizes Metas

Desenvolver instrumentos,
estratégias e metodologias para

efetuar a conservação e
restauração das matas ciliares e
áreas sensíveis para promover

qualidade, quantidade e regulação
do fluxo de água no âmbito da

Bacia Hidrográfica do Rio
Camboriú e incentivar

financeiramente os
proprietários rurais que aderirem
ao projeto, a fim de proteger os

mananciais e adequar as
propriedades rurais à legislação

ambiental

Garantir a
sustentabilidade

socioeconômica e
ambiental das

atividades
desenvolvidas na

bacia, por meio de
incentivos

financeiros aos
proprietários rurais

Unidade de trabalho:
sub-bacia

Adesão de pelo
menos

40% dos
proprietários

rurais por sub-bacia

Aumentar o grau de
proteção das áreas

conservadas e
recuperar áreas

degradadas

Guiar-se pela
legislação ambiental e

pelas políticas
nacionais de
recuperação e

preservação de bacias
hidrográficas

500 ha de áreas
degradadas em

processo de
restauração

priorizando as matas
ciliares

Reduzir a erosão e
o assoreamento

Adotar flexibilidade
para as práticas e os
manejos propostos

5200 ha de áreas
conservadas

protegidas pelos
proprietários por
contrato com a

EMASA

Apoiar a correta
manutenção das
estradas vicinais

Gestão Associada,
por

meio de Convênio,
com a Prefeitura de

Camboriú e parcerias
com entidades
relacionadas

180 km de estradas
vicinais

adequadamente
conservadas

Contribuir para a
regularização

hídrica da bacia

Inserção do conceito
de co-produção dos
serviços públicos

ambientais, por meio
da participação da

população local e da
co-responsabilidade
do público-alvo pela

efetividade do projeto

Implantação de plano
de monitoramento

hidrológico da bacia

Desenvolver ações
de Educação

Ambiental para a
comunidade local,

informando sobre a
importância de

preservar e
recuperar as áreas

ripárias

Aplicação do conceito
de PSA, que serão
efetuados com base

no
cumprimento das

obrigações constantes
do Termo de Adesão
a ser firmado entre a

EMASA e os
proprietários rurais

Implantação de
programa de

educação
ambiental na bacia

Fonte: ANA (2010).
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6.3.1.1 Sistema de Valoração

A definição do sistema de valoração do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú

teve como referência para cálculo a atividade econômica mais expressiva nas 298

propriedades cadastradas nas cabeceiras do Rio do Braço e Ribeirão dos Macacos na

primeira etapa do cadastramento realizada pelo Projeto, concluindo-se que a Pecuária de leite

é a atividade com maior expressão na região, tendo também Pecuária de Corte e lavouras com

uma menor intensidade (ANA, 2010).

A partir desta conclusão, o Projeto utilizou uma tabela do CONSELEITE - Conselho

Estadual do Leite - Santa Catarina, a qual serve de subsídio para o cálculo da receita da

atividade leiteira e por meio de readequações à realidade da região chegou-se aos valores do

PSA convertidos para UFM - Unidade Fiscal Municipal de Balneário Camboriú, de acordo

com a lei de criação do Projeto Produtor de Água (WEGNER et al, 2011).

Na efetivação do PSA ao produtor rural que aderir e receber por determinada área, o

Projeto considerará que este não terá custo algum, não estará sujeito a prejuízos por

intempéries que podem ocorrer. O valor de PSA pago para as áreas de APP será de 1,5 UFM.

O produtor rural que aderir e ajudar na recuperação da sua área de APP (caso seja necessária)

receberá além das 1,5 UFM pela sua área de APP mais uma bonificação de 0,5 UFM. O

Projeto também prevê um benefício de 0,5 UFM por hectare de mata nativa aos produtores

rurais que ao longo dos anos preservaram esta vegetação em suas propriedades.

6.3.2 Instituições Parceiras do Projeto Produtor de Água

O Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú adota uma metodologia construída pela

organização não governamental (ONG) The Nature Conservancy (TNC), conhecida como

“Cadeia de Resultados”. Segundo Wegner et al (2011) trata-se de uma sequência lógica de

ações necessárias para o alcance dos objetivos do Projeto, onde a primeira etapa desta

metodologia envolve a construção de uma rede de parceiros que compõe a capacidade técnica

necessária à consecução dos objetivos do projeto. No quadro 3 consta a rede de parceiros do

Projeto Produtor de Água e suas respectivas competências.
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Quadro 3 - Instituições parceiras do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú e suas competências.

Instituição Parceira Competência no Projeto Produtor de Água

EMASA
Recursos humanos e materiais, PSA, obtenção de licenças
ambientais, mapeamento da área do projeto, comunicação e
educação ambiental

Agência Nacional de Águas - ANA
Apoio técnico às ações de conservação de água e solo e
saneamento das propriedades rurais, apoio técnico na
elaboração e captação de recursos financeiros para o programa
de pagamento por serviços ambientais

Comitê do Rio Camboriú

Apoio ao projeto produtor de água no desenvolvimento e
execução do programa PSA na bacia hidrográfica do Rio
Camboriú, incentivo a participação integrada de agentes e
atores sociais que atuam na bacia, no projeto produtor de água,
definição de critérios para implantação de projetos,
gerenciamento de recursos e pagamentos por serviços
ambientais pelo projeto produtor de água, prestar apoio técnico
em ações que visem a sustentabilidade socioeconômica e
ambiental de projetos na bacia, difusão do conceito e
metodologia do PSA adotados pelo projeto produtor de água,
capacitação de replicadores na bacia hidrográfica, apoio a
comunicação e educação ambiental

Prefeitura Municipal de Balneário
Camboriú

Obtenção de licenças ambientais, fornecimento de mudas,
comunicação e educação ambiental e captação de recursos
financeiros para o projeto

Prefeitura Municipal de Camboriú
Obtenção de licenças ambientais, acesso às áreas previstas no
projeto, apoio na comunicação e educação ambiental e
captação de recursos financeiros para o projeto

The Nature Conservancy - TNC
Elaboração de projetos técnicos de recomposição e conservação
florestal, execução de atividades de recomposição, apoio
técnico na elaboração do programa de PSA, comunicação,
educação ambiental e captação de recursos financeiros para o
projeto

AGESAN – Agência Reguladora
de Serviços de Saneamento Básico

do Estado de Santa Catarina

Acompanhamento, suporte de regulação e fiscalização do
saneamento básico necessários às partes envolvidas no acordo

Empresa de Pesquisa Agropecuária
e Extensão Rural de Santa Catarina
(EPAGRI) – Centro de Informações

de Recursos Ambientais e de
Hidrometeorologia de Santa

Catarina - CIRAM

Apoio técnico na elaboração do programa de PSA,
monitoramento hidrometeorológico, monitoramento de áreas,
mapeamento e apoio técnico para definição de áreas prioritárias
ao projeto

Fonte: EMASA (2012)

Interessante notar que devido ao caráter inovador do Projeto Produtor de Água e o

desejo de várias instituições de apoiar ações concretas de PSA, a iniciativa amealhou

importantes parceiros e apoio tanto a nível federal (ANA), estadual (EPAGRI-CIRAM,

AGESAN), de Bacia (Comitê Rio Camboriú), bem como de uma ONG especializada projetos
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de PSA no Brasil, a The Nature Conservancy - TNC. Para as ações na Sub-bacia do Rio do

Braço, os parceiros e seus respectivos papéis ficaram da seguinte maneira:

A empresa executora, EMASA, junto aos parceiros comprometidos, é responsável pela

execução do projeto em questões como delimitação e cercamento de áreas a serem

preservadas e recuperadas, ações de restauração, etapas de monitoramento, fiscalização e PSA

acordados (ANA, 2010).

A ANA tem papel fundamental na articulação, desenvolvimento e implementação

deste Projeto de PSA, cabendo a competência de prestar apoio técnico no tema de

conservação de solos e manutenção de estradas. É importante destacar a competência do

Comitê de Bacia do Rio Camboriú, um dos principais parceiros na condição de ser um extrato

representativo de atores locais e prestador de apoio técnico.

As Prefeituras Municipais de Balneário Camboriú e de Camboriú também compõem o

corpo técnico do Projeto. A TNC, organização internacional com mais de 60 anos de

existência, presta apoio técnico com sua experiência em projetos de PSA e restauração, sendo

responsável pela assessoria técnica e implantação, como parte da Aliança de Fundos de Água

da América Latina. A AGESAN presta importante papel no acompanhamento do Projeto,

dando suporte de regulação e fiscalização do saneamento básico necessários às partes

envolvidas no acordo. A parceria com o CIRAM/EPAGRI é fundamental para a etapa de

monitoramento da bacia hidrográfica a fim de se avaliar a efetividade do Projeto com relação

a qualidade e quantidade de água dos mananciais.

Um Acordo de Cooperação Técnica – ACT foi o instrumento formatado para efetivar

a rede de parceiros do Projeto. Elaborado em 2012, o acordo previa a participação do Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense - IFC, situado em Camboriú, SC, do

Instituto de Desenvolvimento e Integração Ambiental - IDEIA, ONG sediada em Balneário

Camboriú e da Bunge Alimentos, empresa localizada no município de Gaspar, SC.

No entanto, segundo as atas das assembleias do Grupo Gestor, o ACT foi assinado

apenas por oito instituições após minuta aprovada por todos os parceiros. O IFC e a empresa

Bunge haviam solicitado alterações na redação do ACT, porém, como o documento já estava

assinado pela maioria das instituições parceiras, o pedido não foi atendido e assim não

puderam integrar a rede de parceiros do Projeto. Contudo, ambas as instituições registraram

oficialmente o desejo de continuar apoiando a iniciativa, sendo que a empresa Bunge

manifestou interesse na doação de mudas. Quanto a saída da ONG Ideia, deduziu-se pela

leitura das atas que a mesma se retirou por discordâncias com o poder executivo de Balneário

Camboriú.
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O Projeto Produtor de Água iniciou sua fase de implantação em 2011. De acordo com

Wegner et al (2011) havia uma previsão de custos estimados para toda a bacia hidrográfica, no

entanto, ocorreu extrapolação na área piloto, fato que gerou a necessidade de novas fontes de

recursos financeiros ao longo da execução do Projeto. Acredita-se que a saída dos parceiros

supramencionados, além de aumentar a demanda de trabalho para os demais parceiros, fez

com que o Projeto perdesse importantes fontes de recursos, sejam de ordem financeira ou

como força de trabalho nos trabalhos de conservação e restauração na bacia do Rio Camboriú.

Para MMA (2013) o arranjo institucional é visto como uma rede de parcerias estruturada entre

atores sociais específicos, formalizada por meio de termos de parceria, acordos, contratos,

convênios ou outro instrumento, a fim de atingir um objetivo comum.

6.3.3 Grupo Gestor e a Participação no Projeto Produtor de Água

A complexidade que envolve a questão ambiental requer uma compreensão de que a

responsabilidade não é apenas de um segmento, ou uma área de conhecimento, pois

transcende a ciência, a economia, a tecnologia, a política e está relacionada à vida diária, aos

valores morais e ao próprio futuro das próximas gerações, exigindo uma atitude de toda a

sociedade, de se responsabilizar pelo que é de todos (MASSOM, 2004).

Uma das formas de se ampliar o envolvimento da sociedade é por meio da construção

de um processo participativo. Massom (2004) destaca que o processo participativo dá uma

ideia de movimento contínuo de construção de relações sobre um determinado fenômeno,

onde participar é o ato de poder fazer parte e poder transformar realidades. Na perspectiva de

Bordenave (1994) a participação é inerente à natureza social do homem, tendo acompanhado

sua evolução desde a tribo dos tempos primitivos até às associações, empresas e partidos

políticos de hoje. Nesta linha de pensamento, o autor acrescenta, ainda, que a participação é

uma necessidade básica do homem e como tal, a não participação representa uma mutilação

do homem social. A sua potencialidade somente se desenvolverá plenamente numa sociedade

que permitirá a sua participação.

Neste aspecto, o arranjo institucional do Projeto Produtor de Água propicia a

participação considerando as parcerias estabelecidas, e especialmente a composição do Grupo

Gestor. Este Grupo é a instância responsável por prestar apoio ao planejamento,

gerenciamento e acompanhamento, deliberando sobre as prioridades do projeto e critérios

para elaboração dos Editais de Chamamento Público, entre outras competências.

Com a viabilização da implementação do Projeto devido a aprovação do arcabouço
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legal de PSA, foi constituído formalmente o Grupo Gestor e elaborado o Regimento Interno.

Oficialmente o Grupo ficou composto por representantes das instituições parceiras e outras

entidades importantes como o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Camboriú, o Conselho

da Cidade de Balneário Camboriú e a Câmara de Vereadores também deste município. As

reuniões do Grupo, denominadas de “Assembleias Ordinárias”, são bimestrais e ocorrem nas

últimas quintas-feiras de cada mês, sendo extraordinárias conforme a necessidade.

Segundo observações in loco, nas reuniões do Grupo Gestor (Figura 33) se delibera

sobre vários assuntos: desde a definição do logo (Figura 34) do projeto até a elaboração dos

Editais de Chamamento Público, onde todos podem participar democraticamente e as decisões

ocorrem em votação por maioria simples entre os presentes, sendo necessária a presença de no

mínimo metade dos integrantes do Grupo, conforme o caso podem ser formados grupos

técnicos para deliberação acerca de assuntos específicos.

Figura 33: Assembleia ordinária do Grupo Gestor do Projeto Produtor de Água, Balneário Camboriú,
SC. Fonte: AGESAN (2013)

A figura 34 ilustra o logotipo do Projeto Produtor de Água apresentado em uma das

assembleias ordinárias do Grupo Gestor.

Figura 34: Logotipo do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú. Fonte: AGESAN (2013).
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Segundo Peixinho (2010) problemas relacionados à água não estão dissociados das

relações históricas entre o homem e o meio ambiente e suas atividades produtivas. Para este

autor, as políticas de gestão da água devem ser articuladas e integradas com as políticas

ambientais que tratam dos demais recursos ambientais. A adoção da bacia hidrográfica como

unidade de planejamento e o processo participativo e descentralizado, são a forma mais

adequada de tomada de decisão na administração da água.

A figura 35 apresenta o fluxograma do Grupo Gestor, notando-se que o Sindicato dos

Trabalhadores Rurais de Camboriú, a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú e o

Conselho da Cidade também são responsáveis pelo gerenciamento do Projeto Produtor de

Água.

Figura 35: Fluxograma dos membros do Grupo Gestor do Projeto Produtor de Água.

No presente estudo, cabe salientar que a gestão participativa se dá especialmente no

sentido de que no Comitê do Rio Camboriú se tem a ampla representação de várias

instituições da sociedade civil, usuários da água e poder público, entre as quais aquelas que

trazem a participação de associação comunitária e de classe, onde uma ampla sensibilização

destes formadores de opinião possibilita uma maior conscientização e convencimento de que

a conservação e recuperação da vegetação nativa propostos pelo Projeto Produtor de Água é o

melhor caminho para garantir a longo prazo o provimento do serviço ambiental de
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manutenção da quantidade e da qualidade da água. Todavia, Bordenave (1994), salienta que

nem sempre a participação ocorre como iniciativa dos membros do grupo. Muitas vezes trata-

se de uma participação provocada por agentes externos, que colaboram com outros para que

possam atingir seus próprios objetivos, previamente estabelecidos, o que o autor chama de

“participação dirigida ou manipulada”. Sobre este aspecto, acrescenta o autor, em alguns

casos, torna-se claro que “ao fazê-lo pode haver um honesto desejo de ajudar a iniciar um

processo que vai continuar de maneira cada vez mais autônoma”.

6.3.4 Operacionalização do Projeto

De acordo com a ANA (2010) a operacionalização compreende as seguintes

atividades:

- Levantamento Planialtimétrico Cadastral, com divisão dos imóveis e especificação

das APPs;

- Aprovação do Projeto de Lei;

- Estabelecimento de parcerias, firmadas por meio da assinatura de Acordo de

Cooperação Técnica;

- Elaboração de cartilhas para promover a conscientização da comunidade local;

- Publicação do Edital de Chamamento Público;

- Seleção dos interessados;

- Evento de Lançamento do Projeto;

- Elaboração do Plano de Ação com especificação das atividades e responsabilidades

de cada parceiro, bem como elaboração do cronograma físico-financeiro;

- Elaboração do Plano Técnico com especificações a serem consideradas na execução

das atividades de preparação do solo, de restauração e na implantação de ações de

monitoramento e avaliação;

- Negociação junto aos proprietários rurais, referente ao Termo de Adesão e à

delimitação das áreas a serem preservadas ou reflorestadas;

- Contratação dos executores;

- Início dos trabalhos de campo;

- Identificação das propriedades participantes do “Produtor de Água”;

- Monitoramento das atividades;

- Fiscalização das áreas preservadas e recuperadas, para fins de pagamento por

serviços ambientais;
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- Aprimoramento contínuo.

Um estudo realizado sobre o sistema de valoração do Projeto Produtor de Água foi

realizado por Dacol (2011). Esta autora identificou, com base em pesquisa documental,

coleta de dados e observações diretas, que a proposta idealizada pelo Projeto passou por

diversos estágios até sua concretização:

a) Constituição de uma equipe técnica para concretização da proposta idealizada e

elaboração do projeto;

b) Busca de atores parceiros e constituição de grupo gestor;

c) Elaboração e aprovação de Lei Municipal;

d) Oficinas de mobilização social;

e) Mapeamento georreferenciado da bacia e cadastramento das propriedades;

f) Elaboração do Relatório Técnico de Recuperação Florestal;

g) Definição do Sistema de Valoração;

h) Regulamentação da Lei;

i) Desenvolvimento do Plano de Monitoramento;

j) Lançamento do primeiro Edital de chamamento;

e k) Implantação em campo.

A equipe técnica discutia a proposta em reuniões semanais e era formada por técnicos

da PMBC e da EMASA. Elaborada a primeira proposta, o Projeto foi enviado a instituições

relacionadas ao tema PSA e a ANA, com o objetivo de obter recursos e suporte técnico

especializado. A partir daí surgiram outros atores apoiadores, sendo constituído

informalmente um Grupo Gestor, contando com a participação de um representante de cada

parceiro. Ainda nesta fase, foi trabalhado o arcabouço legal, requisito para aplicação de

recursos públicos da PMBC e da EMASA na bacia do Rio Camboriú. A fase entre formatação

e aprovação durou nove meses e resultou na Lei Municipal nº 3026 de 26 de novembro de

2009 (DACOL, 2011).

Durante a fase inicial do Projeto, entre as deliberações do Grupo Gestor, estavam as

ações de mobilização do público-alvo, com a realização de oficinas de esclarecimento,

sensibilização e mobilização nas comunidades rurais do interior do município de Camboriú.

Efetuou-se ainda, o cadastramento de 298 propriedades rurais do entorno da bacia, o

levantamento socioeconômico e a identificação das áreas de preservação permanente e dos

tipos de uso do solo (ANA, 2010). Além disso, um relatório técnico de Recuperação Florestal

elaborado por especialistas da Ong TNC e da empresa Bunge, a partir de técnicas de
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reflorestamento e visitas técnicas em campo serviu de base para o diagnóstico da bacia

(KLEMZ, 2010).

Outra fase importante foi a elaboração do sistema de valoração. Esta fase seguiu

conforme estudos e levantamentos realizados na bacia e outras bases referenciais, e contou

com a participação de técnicos da TNC, além de outros parceiros do projeto que contribuíram

para a sistematização dos dados (DACOL, 2011). Para esta autora o sistema de valoração foi

fundamental para definir o valor dos pagamentos dos serviços ambientais a serem produzidos

a partir da implementação do Projeto.

Uma preocupação inicial dos gestores do Projeto era de que o mesmo deveria avançar

além da simples busca de um fim e resultados. Assim, a elaboração de um plano de

monitoramento da qualidade da água e averiguação de resultados sobre a quantidade de água

retida e da capacidade hídrica foi outra etapa a ser definida. Uma das medidas previstas estava

a fixação de equipamentos telemétricos em pontos estratégicos da bacia (DACOL, 2011).

O Projeto Produtor de Água foi concebido para ser efetivado em três grandes etapas,

inicialmente pela sub-bacia do Rio do Braço, seguido pelas sub-bacias do Ribeirão dos

Macacos e do Rio Pequeno (WEGNER et al, 2011). Com base nos dados das 298

propriedades cadastradas no Projeto, chegou-se à conclusão que a pecuária de leite é a

atividade mais expressiva na região das primeiras sub-bacias, enquanto que a rizicultura foi

considerada a atividade de maior expressão na última sub-bacia (ANA, 2010). Após a

constatação de que a sub-bacia do Rio do Braço contém a maioria das nascentes, definiu-se

que esta seria a área piloto (Figura 36) e que nesta área seria realizadas todas as etapas por

meio de lançamento do primeiro edital de chamamento público aos interessados.

Figura 36: Área piloto do Projeto Produtor de Água. Fonte: Wegner et al (2011).
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Segundo Wegner et al (2011) esta experiência piloto tem o objetivo de ajuste e

adequada replicação do Projeto dentro da bacia e como modelo para o Sistema Estadual de

PSA em processo de regulamentação.

Segundo consta na base legal do Projeto Produtor de Água, o edital de chamamento

público, regido pelos dispositivos da Lei Federal nº 8666/1993 (Lei das Licitações), é o

instrumento destinado ao cadastramento de pessoas físicas ou jurídicas interessadas em

participar nas ações de conservação da vegetação nativa e restauração de áreas degradadas a

serem efetivadas pela EMASA com pagamentos aos interessados habilitados e que aderirem

ao termo de adesão do Projeto (EMASA, 2013). Para Guimarães (2011) o procedimento

licitatório visa garantir não apenas a seleção da proposta mais vantajosa para a

Administração, mas sim, visa assegurar o princípio constitucional da isonomia entre os

potenciais prestadores do serviço ou fornecedores do objeto pretendido pelo Poder Público.

Para uma melhor compreensão do edital de chamamento, pode-se afirmar que, em

termos gerais, o instrumento contém os seguintes dispositivos: Fundamentação legal, o

objeto; os requisitos para habilitação dos interessados; a abertura de envelopes e

julgamento, os Recursos, a homologação e a convocação; a elaboração dos projetos

técnicos; a forma de pagamento; as penalidades; a dotação orçamentária; disposições gerais

e o anexos do edital: formulário de requerimento de cadastramento, mapa da área de

interesse do edital, termo de referência para elaboração do projeto técnico ideal da

propriedade, uma minuta de termo de adesão e uma carta de anuência em casos necessários

(EMASA, 2013).

O edital prevê que após a habilitação dos proprietários aptos a participarem do Projeto

Produtor de Água, com suas propriedades inseridas dentro da sub-bacia trabalhada, estes

recebem a visita da equipe técnica do Grupo Gestor que elabora chamado o Projeto Técnico

Ideal da Propriedade (EMASA, 2013).

Cada termo de adesão tem como anexo e parte integrante, o Projeto Individual de

Propriedade (PIP) acordado entre as partes, que deve conter:

- Mapa geo-referenciado do imóvel indicando as áreas objeto das ações do projeto

técnico;

- Tipologia da vegetação nativa a ser conservada ou restaurada;

- Condições técnicas de manejo da área de cobertura florestal, quando couber;

- Atividades a serem realizadas em cada uma das áreas indicadas no mapa;

- Prazos de cada atividade;

- Indicadores de cumprimento.
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Definido que a sub-bacia do Rio do Braço seria a área piloto, foi formatado, lançado e

publicado em treze de julho de 2012, o Edital de Chamamento Público nº 01/2012. Este

previa os seguintes passos: prazo para inscrição dos proprietários interessados; seleção das

propriedades e início das ações de recuperação e conservação em campo, sendo prorrogado

por seis meses.

Segundo informações obtidas durante a participação em reuniões do Grupo Gestor,

sete interessados acorreram ao Edital de Chamamento Público nº 01/2012, dos quais cinco

tiveram suas áreas declaradas aptas para elaboração do PIP. A adesão de quatro proprietários

ocorreu com a assinatura simbólica dos contratos durante solenidade de lançamento oficial do

Projeto Produtor de Água em 20 de março de 2013.

Em dezesseis de setembro de 2013 foi formalizada a adesão de outro proprietário

habilitado no edital nº 01/2012, ficando portanto, cinco proprietários vinculados a este edital.

Além disso, outras quatro propriedades estavam em processo de análise, em áreas às margens

de nascentes e cursos d’água e/ou áreas de interesse para recuperação e manutenção de

vegetação nativa com potencial para a melhoria quantitativa e qualitativa da bacia do Rio

Camboriú (PMBC, 2013).

Com a expiração do prazo do Edital de Chamamento nº 01/2012, a EMASA lançou o

Edital de Chamamento nº 01/2013 em seis de maio de 2013, o qual foi prorrogado por seis

meses a partir de novembro de 2013. Como se observa, o ano de 2013 foi marcado pelo

lançamento oficial do Projeto, pela adesão dos cinco primeiros contratos de PSA, pelo

surgimento de novos proprietários interessados, análises e negociações. A tabela 4 apresenta

dados referentes às propriedades contratadas para PSA no ano de 2013.

Tabela 4 – Dados referentes às adesões de proprietários ao projeto Produtor de Água do Rio Camboriú,
Camboriú, SC.

Total de propriedades Área total contratada (ha) Valor total contratado (R$)

5 86,2 ha 15.635,71

Convém salientar que em 2013 o Projeto completou três anos desde sua criação. Este

Projeto é considerado uma das experiências pioneiras na implementação de PSA visando à

proteção dos recursos hídricos por meio de uma abordagem ecossistêmica. De acordo com

Veiga Neto & Gavaldão (2011) além de estar entre as dez primeiras experiências de PSA –

Água no Brasil, o seu pioneirismo se destaca por ser iniciativa de uma empresa municipal de

saneamento.
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Após uma longa etapa de planejamento desde sua criação em 2009, o Projeto Produtor

de Água passou para a etapa de execução em 2013. De acordo com AGESAN (2013) durante

o ano de 2013 o Projeto ganhou maior visibilidade, foi apresentado em evento internacional, o

“Intercâmbio Latino Americano de Fundos de Água” ocorrido na cidade do Panamá, bem

como um maior interesse em contatos e pedidos de informações por gestores de outros

municípios e comitês de bacia interessados em replicar a experiência do Projeto na bacia do

Rio Camboriú. Para Della Pria et al (2013) o pioneirismo do EMASA em pagar proprietários

rurais para conservarem áreas prioritárias definidas em estudos hidrológicos já está servindo

de exemplo para outros municípios, como é o caso de Palmas, capital do estado de Tocantins.

Segundo a EMASA (2013) o objetivo deste projeto de PSA é continuar estimulando

novas adesões a fim de atingir as metas, acompanhar as ações de cercamento e restauração

previstas para iniciarem em janeiro de 2014 e empreender estratégias para continuidade do

projeto no longo prazo, entre as quais destacam-se um ampla ação de mobilização por meio

de um plano de comunicação a ser elaborado conforme modelo já adotado pela ANA em

outros projetos de PSA – Água no Brasil, e a transformação do Projeto em programa, assunto

que já está sendo estudado pelo Grupo Gestor para posterior elaboração de projeto de lei a ser

encaminhado pelo executivo à Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Outro ponto

importante que o Projeto pretende colocar em prática é o início do monitoramento dos

resultados gerados.

De acordo com a ANA (2010) devido ao caráter pioneiro das iniciativas de PSA no

Brasil, é fundamental o estabelecimento da linha de base e adequado monitoramento dos

resultados alcançados em cada projeto. Projetos pioneiros, como é o caso deste, têm a função

de abrir o caminho e estabelecer os parâmetros para a adoção desta política em larga escala no

país. Para esta agência, em projetos de PSA-Água, o monitoramento hidrológico das bacias

hidrográficas onde os mesmos se desenvolvem é pré-requisito para se acompanhar a

eficiência técnica das ações de conservação e de restauração empregadas e remuneradas aos

proprietários beneficiados.

Por outro lado, Guedes & Seehusen (2011) ressaltam que há dificuldade de se definir

com precisão o que se monitorar, com que indicadores, de forma a comprovar o benefício das

atividades adotadas para garantir ou incrementar os serviços ambientais. Segundo estas

autoras, uma das formas pode ser a análise dos impactos diretos e indiretos, isto é, as

variações nos níveis do provimento dos serviços ambientais, no entanto este tipo de análise é

complexa.

No caso do Projeto Produtor de Água, será implantado um protocolo de
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monitoramento de resultados, o qual adotará os conceitos de “microbacias teste” onde existe

ação antrópica e onde serão executadas intervenções, “microbacias referência” caracterizadas

por áreas íntegras que não receberão intervenções, e “microbacias controle” compostas por

áreas que sofrem pressão antrópica mas que não receberão intervenções do projeto

(WEGNER et al, 2011). Conforme estes autores o protocolo de monitoramento hidrológico

deverá ser composto por três categorias gerais de critérios de avaliação:

a. Quantidade de água – Incluindo registros de pluviometria e medidas de vazão;

b. Qualidade de água – Contemplando análises de turbidez, sólidos em suspensão

total, pH, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, matéria orgânica e nutrientes incluindo

nitrogênio amoniacal, nitratos, nitritos e fósforo total, ou outras que forem julgadas

relevantes;

c. Saúde hidrológica – Envolvendo a análise geomorfológica da estrutura do canal do

corpo hídrico e levantamentos ictiológicos.

Bernardes & Souza Júnior (2010) salientam que a avaliação e publicação das

informações sobre monitoramento são importantes para determinar o grau de eficácia de um

sistema de PSA de restauração dos serviços ambientais relacionados aos recursos hídricos e

também para embasar projetos semelhantes que estão em fase de construção, além de

viabilizar e dar credibilidade aos projetos já instituídos.

6.4 Percepção e o Papel dos Atores Envolvidos

Uma forma de participação foram as entrevistas visando conhecer a percepção dos

atores envolvidos. Compreender como os atores sociais diretamente envolvidos percebem o

processo de conservação e recuperação florestal é essencial para o processo de

implementação do Projeto, tendo em vista que os resultados ocorrem a médio e longo prazo,

com o desenvolvimento da vegetação, estabelecimento da floresta e melhoria da quantidade e

qualidade dos recursos hídricos.

6.4.1 Percepção e o Papel dos Proprietários Rurais

A partir da análise dos questionários aplicados aos vinte e seis proprietários na Sub-

bacia do Rio do Braço, foram obtidos os resultados com suas respectivas análises. O quadro 4

apresenta o número atribuído a cada proprietário entrevistado assim como a sua localidade,

demonstrando a representatividade espacial na Sub-bacia do Rio do Braço e possivelmente a
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diversidade de percepções.
Quadro 4: Identificação dos proprietários e sua localização na sub-bacia do Rio do Braço, Camboriú, SC.

Braço Limeira Areia Vermelha Lajeado Louro

PR 01 PR 06 PR 12 PR 18 PR 24

PR 02 PR 07 PR 13 PR 19 PR 25

PR 03 PR 08 PR 14 PR 20 PR 26

PR 04 PR 09 PR 15 PR 21

PR 05 PR 10 PR 16 PR 22

PR 11 PR 17 PR 23

A representatividade espacial na Sub-bacia também pode ser verificada na figura 37,

onde consta a localização das propriedades.

Figura 37: Representação espacial das propriedades levantadas na Sub-bacia do Rio do Braço, Camboriú,
SC.

Quanto ao gênero dos entrevistados apurou-se que a maioria das pessoas contactadas

nas cinco localidades da Sub-bacia do Rio Braço correspondem ao sexo masculino com 89%

e 11% ao sexo feminino, respectivamente. Perico & Ribero (2005) salientam que mesmo

diante da crescente participação das mulheres em todos os cenários da vida social, e estejam
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se transformando os papéis entre homens e mulheres. No caso deste estudo, por tratar-se de

uma realidade de vida rural, é possível supor que as atividades relacionadas ao Projeto

Produtor de Água, conservação e/ou recuperação de cursos d'água, assim como redução de

cultivos e pastagens, sejam mais comuns aos homens.

O número de moradores nas propriedades variou de uma até sessenta pessoas. Embora

a maioria das edificações na área de estudo sejam unifamiliares, verificou-se a existência de

um Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos na localidade de Limeira, onde se

obteve a informação de estavam internadas sessenta pessoas.

A sub-bacia do Rio do Braço é formada por pequenas e médias propriedades com

áreas que variam de 1,5 a 70 ha, com um tamanho médio de 23 ha. Conforme se observa pela

figura 38 há um predomínio das áreas com 1,5 a 10 ha (46%), de 10 a 30 ha (31%), de 30 a 70

ha (19%) e apenas uma propriedade acima de 70 ha (4%). Convém destacar que entre as vinte

e seis propriedades pesquisadas, vinte e cinco pertenciam aos seus titulares e uma era

arrendamento. No contexto do Projeto Produtor de Água, um maior vínculo do proprietário à

terra pode ser um aspecto positivo para motivar a adesão. Segundo Santa Catarina Brasil

(2014) 91% das propriedades rurais em Santa Catarina são propriedade de quem os explora,

desses, 85% têm título de posse e apenas 6% não têm. De todos os estabelecimentos

agropecuários catarinenses, 89,5% têm menos de 50 hectares. Esses pequenos

estabelecimentos são responsáveis por 70% da produção agropecuária do estado, empregando

mais de 240 mil pessoas no setor, 17% da força de trabalho.

Figura 38: Tamanho das propriedades levantadas na Sub-bacia do Rio do Braço, Camboriú, SC.

Conforme se observa na figura 39, dos 26 entrevistados, dezessete (65%) tem

residência permanente nas propriedades, enquanto nove (35%) residem em cidades como

Camboriú, Balneário Camboriú e Itajaí. Segundo Cerdam et al (2011) é comum encontrar no
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meio rural agricultores com mais de 50 anos, cuja principal renda na atualidade equivale à

aposentadoria, diminuindo a importância da renda agrícola com o passar dos anos. Além

disso, cada vez mais os jovens deixam o meio rural para trabalhar em cidades da região.

Figura 39: Total de residentes nas propriedades levantadas na Sub-bacia do Rio do Braço, Camboriú, SC.

Procurou-se saber a respeito da situação do saneamento rural nas propriedades, sendo

constatado pelas respostas que 92% das edificações dispõem de algum tratamento de esgoto,

enquanto ainda 8% jogam seus efluentes domésticos diretamente em cursos de água. Este

resultado denota que ainda falta consciência ambiental em parte dos proprietários. Fato que

sugere a importância de atividades de Educação Ambiental no contexto do Projeto Produtor

de Água. A figura 40 ilustra os resultados obtidos.

Figura 40: Propriedades levantadas que dispõem de tratamento de esgoto na Sub-bacia do Rio do Braço,
Camboriú, SC.
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Quando questionados sobre o tipo de tratamento de esgoto mais empregado na

propriedade, as respostas apontaram que há um predomínio de sistemas individuais do tipo

tanque séptico (38%) e da combinação de tanque séptico e sumidouro (38%). Cabe ressaltar

que estes dados refletem a opinião dos entrevistados, já que durante as observações in loco

não foi encontrado nenhum dispositivo que indicassem a presença destes sistemas de

tratamento, isto é, tampões de inspeção e limpeza ou caixas de inspeção. Para Monteiro Jr. &

Rendeiro Neto (2011) o grande problema nestes sistemas mais simples é que em alguns casos

podem ocorrer graves erros de projeto e execução e que somados a falta de manutenção e

limpeza, podem se tornar pouco eficientes. O ideal para estas áreas desprovidas de rede

coletora pública de esgotos seria o uso do sistema individual composto por tanque séptico,

filtro anaeróbio e sumidouro conforme as Normas nº 7229/1993 e nº 13.969/1997 da ABNT –

Associação Brasileira de Normas Técnicas. A figura 41 indica o tipo de sistema de tratamento

mais empregado nas propriedades pesquisadas.

Figura 41: Tipos de sistemas de tratamento de esgoto utilizados nas propriedades levantadas na Sub-bacia
do Rio do Braço, Camboriú, SC.

Verifica-se que 100% das propriedades utiliza o serviço de coleta pública de lixo

oferecido pela PMC. Há propriedades que utilizam a forma combinada de coleta pública e

coleta seletiva (8%). O reaproveitamento dos resíduos orgânicos é uma realidade em parte das

propriedades. É possível considerar que este tipo de ação é comum a área rural, onde

prevalece o aproveitamento de restos de alimentos para a criação de aves, porcos ou outros
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animais. A figura 42 ilustra os dados apurados.

Figura 42: Destinação de resíduos gerados nas propriedades levantadas na Sub-bacia do Rio do Braço,
Camboriú, SC.

Outro ponto importante abordado nas entrevistas está relacionado à origem da água

utilizada nas propriedades. A região da Sub-bacia do Rio do Braço não é atendida pelo

sistema de abastecimento público. Embora muitas propriedades sejam cortadas por cursos de

água, verificou-se in loco que os proprietários não captam esta água para consumo. Pelos

dados coletados, a maioria das propriedades são abastecidas por águas vindas diretamente das

nascentes do entorno (61%). Este fato demonstra que de forma geral, os proprietários em

função do conhecimento da realidade local, são receosos em relação à qualidade da água dos

rios que cortam a sub-bacia.

No entanto, comentários de alguns entrevistados revelaram que muitas nascentes já

secaram e a distância para captar água está ficando cada vez maior. Esta realidade demonstra

o potencial do Projeto Produtor de Água no sentido de sensibilizar os produtores quanto à

adesão ao Projeto. Para Marenzi et al (2013) a Educação Ambiental deve utilizar de meios

cognitivos e afetivos. Os meios afetivos se referem àqueles sentidos, vivenciados pelas

pessoas, caso da percepção da situação das nascentes por estes produtores. A figura 43

apresenta a procedência da água consumida nas propriedades.
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Figura 43: Procedência da água consumida nas propriedades levantadas na Sub-bacia do Rio do Braço,
Camboriú, SC.

No que diz respeito à atividade agropecuária, obteve-se dados em que dezenove (73%)

proprietários exercem algum tipo, enquanto que sete (27%) não estão ligados a esta atividade.

Incluem-se no percentual as atividades agrícolas caracterizadas pela agricultura familiar com

destaque para a produção de hortifrutigranjeiros, pecuária de corte e de leite e monocultura de

eucalipto. Do total observou-se que apenas três proprietários comercializam sua produção

agrícola, enquanto os demais tem produção voltada para o consumo próprio. A figura 44

aponta os percentuais dos proprietários.

Figura 44: Percentuais das propriedades pesquisadas com atividade agrícola e pecuária na Sub-bacia do
Rio do Braço, Camboriú, SC.
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Outra questão apresentada aos entrevistados foi a sobre a presença de área de

inundação, sendo constatado que a maioria das propriedades não apresentou este tipo de

ocorrência (88%). Entre os 12% (3), que informaram o fenômeno, foi mencionado que este

ocorreu ocasionalmente em chuvas intensas (Figura 45). Esta questão buscou entender se a

ausência de mata ciliar nas APPs poderia estar incorrendo em danos à propriedade, podendo,

neste caso, ser um estímulo à adesão ao Projeto Produtor de Água.

Figura 45: Percentuais de propriedades levantadas com ocorrência de áreas de inundação na sub-bacia do
Rio do Braço.

Quando questionados sobre a ocorrência de deslizamento devido às chuvas registrou-

se que 22 (85%) propriedades não apresentaram este tipo de problema ambiental, enquanto

que quatro (15%) já sofreram algum tipo de deslizamento. Um fato observado é que nestas

quatro propriedades a mata ciliar se encontra em estágio inicial de regeneração. Esta pergunta

buscou verificar se o entrevistado associava o evento do deslizamento à retirada da vegetação

nativa, o fato porém, não foi mencionado por nenhum dos entrevistados. A figura 46

representa graficamente os percentuais de propriedades com relação ao deslizamento de terra

devido às chuvas.

Figura 46: Percentuais de ocorrência de deslizamento de terra nas propriedades levantadas na Sub-bacia
do Rio do Braço, Camboriú, SC.
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Elaborou-se uma pergunta fechada aos entrevistados a respeito da mata ciliar. Entre as

respostas, dezessete (65%) respondeu ter conhecimento, enquanto que nove (35%) afirmou

não saber. Esta informação é representada na figura 47.

Figura 47: Percentuais dos proprietários informados sobre localização da mata ciliar nas propriedades
levantadas na Sub-bacia do Rio do Braço, Camboriú, SC.

Na etapa seguinte buscou-se investigar a percepção dos entrevistados à localização da

mata ciliar. As respostas que sistematizam esta percepção por parte dos proprietários podem

ser observadas no quadro 5.

Quadro 5 - Definição dos proprietários sobre mata ciliar.

Proprietário rural Falas

PR1 “Mata nativa das beiradas de rio”

PR2 “A mata que protege a margem do rio”

PR3 “Mata na margem de curso de água”

PR4 “São as plantações existentes nas beiras dos rios e córregos”

PR5 “É a mata da beira rio”

PR6 “É aquela que fica no entorno dos córregos”

PR7 “A mata que fica em torno do rio, armazena a água nas raízes e faz
sombreamento, evita a erosão”

PR8 “Aquela que serve para proteção do rio”

PR9 “Mata primitiva”

PR10 “São as árvores e plantas nas margens dos rios e que não pode derrubar”

PR11 “É aquela mata que está sendo preservada pra diversificação ambiental”

PR13 “São as que protegem as nascentes”

PR17 “É a preservação das nascentes”

PR18 “Proteger as margens dos rios da erosão”

PR19 “Aquela que é com 30 metros da margem de rios”

PR21 “É a da beira d'água”

PR24 “É a mata que protege o rio. Preserva da erosão das margens”
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Por meio das falas dos entrevistados puderam ser distinguidas seis categorias de

análise a respeito da definição de mata ciliar: I- Vegetação nativa da margens de cursos

d'água; II- Vegetação que protege as margens de cursos de água; III- Vegetação que protege

as nascentes; IV- Vegetação que evita erosão; V- Vegetação retém a água; e VI- Vegetação

protegida legalmente;

Com relação a primeira categoria, oito dos dezessete entrevistados definiram a mata

ciliar como um tipo de vegetação às margens dos cursos d’água. Na concepção de ANA

(2010) a mata ciliar é o nome genérico que se dá a toda vegetação presente ao longo dos rios.

Na segunda categoria de análise, dois entrevistados percebem que a mata ciliar significa

proteção para as margens dos cursos d’água. Para Castro et al (2013), as matas ciliares

exercem o papel de proteção das margens dos corpos dágua, evitam o assoreamento,

favorecem a regularização da vazão dos rios e córregos além de oferecer abrigo e alimentação

para a fauna local.

Quanto a terceira categoria, dois entrevistados apresentaram uma definição mais

restrita da mata ciliar, relacionando apenas à proteção das nascentes. De acordo com SMA

(2009) as nascentes localizam-se em encostas ou depressões do terreno, ou ainda, no nível de

base representado pelo curso d’água local, podendo ser perenes ( fluxo contínuo), temporárias

(fluxo apenas na estação chuvosa) e efêmeras (surgem durante a chuva, permanecendo por

apenas algumas horas ou dias).

A quarta categoria foi citada por dois entrevistados, atribuindo uma definição restrita

ao combate da erosão. Veiga Neto (2008) afirma que as florestas são a melhor cobertura

vegetal ou uso do solo mais adequado para proteção contra erosão, sedimentação e transporte

de outros contaminantes, com efeitos positivos sobre a qualidade das águas. Um dos

entrevistados se referiu à mata ciliar como aquela capaz de armazenar água nas raízes. Santos

(2009) salienta que a destruição da mata ciliar, do ponto de vista quantitativo, pode em médio

e longo prazos, pela consequente degradação da zona ripária, diminuir a capacidade de

armazenamento de água da sub-bacia, podendo a alterar o regime de vazão dos rios.

E por fim, dois entrevistados definiram a mata ciliar quanto a proteção legal, indo de

encontro ao que dispõe o Código Florestal, o qual inclui estas áreas na categoria de APP,

onde toda vegetação natural presente ao longo das margens dos rios e ao redor de nascentes

deve ser preservada (BRASIL, 2012).

Percebe-se pela análise geral das categorias que os entrevistados apresentaram um

razoável conhecimento acerca da mata ciliar, mesmo com respostas variadas, todas estão

dentro da definição genérica de mata ciliar, isto é, aquela às margens dos cursos d'água e
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nascentes e com proteção legal. Na sequência foi indagado aos entrevistados se conheciam a

função da mata ciliar. A figura 48 reproduz os dados obtidos.

Figura 48: Percentuais de proprietários informados sobre a função da mata ciliar nas propriedades
levantadas na Sub-bacia do Rio do Braço, Camboriú, SC.

Em outra etapa da entrevista perguntou-se aos proprietários, de acordo com sua

percepção, qual seria a descrição da função da mata ciliar. As respostas são descritas no

quadro 6.

Quadro 6 - Percepção dos proprietários sobre a função da mata ciliar.

Proprietário rural Falas

PR1 “Conservar as águas”

PR2 “Proteção da margem para evitar assoreamento. Defesa das espécies animais e
refúgio”

PR3 “Para proteger a água”

PR4 “Proteger as encostas de rios e córregos”

PR5 “Conter a erosão dos barrancos. Manter a unidade e reter a água. Produção de
frutas e sementes”

PR6 “Proteger as margens, rios, córregos e nascentes”

PR7 “Tem função de conter a água. A mata ciliar também diminui a incidência de
mosquitos (borrachudo)”

PR8 “Ela faz parte de nossa vida. Evita desbarrancamento”

PR9 “Primeira mata que vem de recuperação”

PR10 “Proteger as nascentes”

PR11 “Para proteger e manter a água dos rios”

PR13 “São as que protegem as nascentes. Oxigenação da água, do ar, evaporação”

PR17 “Serve para preservar as nascentes”

PR18 “Proteção das margens contra a erosão”

PR19 “Proteger as margens da erosão”

PR21 “Proteção da água. Não diminuir volume da água”

PR24 “Preservar o rio”
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Apesar de Tuan (1980) se referir às diferentes formas de percepção e valores

ambientais, as respostas das entrevistas foram similares quanto a percepção da função da mata

ciliar. Por meio das falas puderam ser distinguidas oito categorias de análise sobre a definição

da função de mata ciliar: I- Controle da erosão; II- Qualidade da água; III- Quantidade da

água; IV- Retenção da água; V- Mata nativa; e VI- Conservação da biodiversidade; VII-

Valor afetivo; VIII- Controle natural de insetos (borrachudo).

A primeira categoria foi citada por três entrevistados. A segunda foi descrita por oito

entrevistados, sendo que a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava categorias foram

citadas por um entrevistado cada categoria. Notou-se que as descrições estão em consonância

com algumas das funções hidrológicas e ecológicas da mata ciliar. Wegner et al (2011)

destacam que a mata ciliar é primordial para formar corredores para a biodiversidade,

proteger o solo, manter a paisagem harmônica, regular pragas nas lavouras, equilibrar o clima,

combater a erosão e a proteger os recursos hídricos quanto a sua qualidade e quantidade.

Esta etapa foi importante por permitir a percepção dos entrevistados, porém, muitos

não associam a degradação da mata ciliar em suas propriedades às práticas inadequadas de

uso do solo e ao desrespeito à legislação ambiental vigente. Por outro lado, percebe-se que o

conhecimento local não deve ser menosprezado. Primo & Vaz (2006) ressaltam que apesar da

relevância, as matas ciliares estão sendo degradadas e perturbadas. Mesmo protegidas por lei,

as matas ciliares vêm sendo destruídas por meio das ações humanas (madeireiros,

agricultores, pecuaristas, indústrias) que as desmatam para uso da madeira, queimam para a

geração de energia, implantam roças e pastagens.

Outra etapa prevista na entrevista foi testar a informação dos proprietários com relação

ao Projeto Produtor de Água. Perguntados se já sabiam, 73% responderam positivamente,

enquanto que 27% afirmaram que nunca ouviram falar do Projeto, denotando a necessidade

de maior divulgação na região. Os dados são representados na figura 49.

Figura 49: Percentuais de proprietários informados sobre o Projeto Produtor de Água.
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Em seguida indagou-se aos entrevistados qual era a sua percepção quanto ao Projeto

Produtor de Água. O quadro 7 apresenta os significados do Projeto para os entrevistados.

Quadro 7 - Percepção dos proprietários sobre o Projeto Produtor de Água.

Proprietário rural Falas

PR1 “O projeto é bom, só que deveria ser implementado há mais tempo”

PR2 “É necessário para preservação ambiental”

PR3 “Acho que é bom, só que até hoje está no papel”

PR4 “Penso que aqui não vai dar muito resultado por causa da pouca extensão do
rio Camboriú pela água. Acredito que a solução é o represamento de águas para
usar quando necessário”

PR5 “Acho que não precisava chegar a tal ponto. Deveria cumprir a lei que já existe
para preservar as matas. O pessoal está meio desacreditado”

PR6 “Importante para a preservação”

PR7 “Prazo do edital foi muito curto. Penso que é um projeto esperado há muito
tempo. Faltou uma maior sensibilização ambiental desde o início do projeto. É
necessário uma gestão integrada entre os dois municípios. Parceiras com a
universidade e ONGs dos municípios”

PR8 “No meu pensamento é um projeto bom, porque você tem livre e espontânea
vontade de escolher a área para preservar”

PR9 “Acho o projeto importante para Camboriú e Balneário Camboriú. Deve ser
incentivado, mas está muito burocrático”

PR10 “Acredito que é uma boa causa porque no futuro se precisará da preservação
das nascentes”

PR13 “Acho muito importante porque que Balneário Camboriú é uma cidade
turística, depende da qualidade da água. É importante a união das duas
prefeituras”

PR14 “É uma boa maneira de incentivo, de cuidado com o uso da água, porém,
deveriam ser revistos os valores”

PR15 Não respondeu

PR16 Não respondeu

PR17 “Plantar na beira do rio a água vem forte, enchente e arranca tudo”

PR18 “É interessante. Faço votos que continue e apoio eles”

PR23 “É bom!”

PR24 “Acho útil e necessário”

PR26 “Tomam cuidado com a criação de gado na margem de curso de água, o gado
pisoteia e causa erosão na margem. Tem que deixar uma proteção”

A percepção da importância da água para os municípios de Camboriú e Balneário

Camboriú, representa uma ideia de gestão integrada, de participação, um aspecto positivo no

sentido de buscar envolver os proprietários e dando-lhes o devido valor como beneficiadores
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da sociedade. Peixinho (2003) ressalta que a água doce, um recurso natural cada vez mais

escasso, corresponde a menos de 3% da água estimada no Planeta e representa o mais

importante dentre todos. Está relacionado com a sobrevivência dos seres vivos que aqui

habitam, bem como atendem as necessidades básicas e vitais dos seres humanos.

Observa-se que alguns proprietários absorveram alguma informação sobre os objetivos

do Projeto Produtor de Água, possivelmente durante as oficinas de mobilização realizadas na

região da Sub-bacia do Rio do Braço, indicando de certa forma que estas atividades podem

ser efetivas para uma melhor compreensão e aceitação do Projeto. Para Albuquerque Filho

(2003) o poder público necessita atuar com determinação no cumprimento de suas atribuições

com relação a promoção da qualidade hídrica e capitanear o processo de envolvimento e

parcerias.

Outro aspecto interessante é a maneira como alguns percebem a chegada do Projeto na

bacia hidrográfica. A percepção de que se trata de um projeto voltado à conservação e

recuperação ambiental é positiva. No entanto, um proprietário apontou para o benefício

econômico ao questionar a respeito da revisão dos valores do PSA.

6.4.2 Percepção e o Papel dos Gestores

A presente etapa da pesquisa consistiu na aplicação de questionário com dezoito

perguntas abertas e fechadas, distribuído em instituições públicas, organizações civis e não

governamentais que participam e/ou colaboram no processo de gestão do Projeto Produtor de

Água, sendo: Agência Nacional de Águas (ANA), AGESAN, EPAGRI-CIRAM, Prefeitura

de Balneário Camboriú, Prefeitura de Camboriú, Comitê do Rio Camboriú, TNC, EMASA,

Conselho da Cidade (Balneário Camboriú), Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú,

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Camboriú, Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)

e Associação Comunitária da Limeira (Camboriú).

O questionário foi aplicado em blocos, contendo: perfil do entrevistado,

conhecimento da legislação correlacionada ao Projeto Produtor de Água, aspectos gerais da

gestão do Projeto e interação com as demais instituições envolvidas e percepção dos

benefícios sociais, ambientais e econômicos do Projeto. Cumpre ressaltar que do total de treze

convidados, sete participaram da pesquisa. Para uma melhor compreensão, os entrevistados

serão aqui designados pela letra G, seguida de número de um a sete.
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Perfil dos Entrevistados

A aplicação da entrevista permitiu conhecer o perfil dos parceiros e membros do

Grupo Gestor e demais entidades envolvidas no Projeto Produtor de Água. Identificou-se que

os representantes da PMBC Camboriú tiveram maior proporção na participação desta

pesquisa. Isso possivelmente ocorreu por se tratar de um projeto cuja iniciativa é da EMASA,

de Balneário Camboriú. Quanto à distribuição de gênero, verificou-se maior concentração de

homens (57%) contra 43% de mulheres. A figura 50 apresenta os dados obtidos.

Figura 50: Percentuais de gênero dos participantes da pesquisa.

Na distribuição da faixa etária, observou-se que, quando considerado o conjunto de

entrevistados, a faixa com mais de 51 anos de idade concentrou (72%) dos pesquisados. Vale

lembrar que de todos os entrevistados, cinco possuem o ensino superior completo (71%), um

tem ensino médio e outro não informou. A figura 51 ilustra a faixa etária dos entrevistados.

Figura 51: Percentuais de faixa etária dos participantes da pesquisa.
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A figura 52 apresenta os níveis de escolaridade dos entrevistados.

Figura 52: Percentuais de nível de escolaridade dos participantes da pesquisa.

Numa análise geral, os entrevistados apresentaram um alto nível de escolaridade, o

que de certa forma qualifica a participação ou a colaboração na gestão do Projeto Produtor de

Água na bacia hidrográfica do Rio Camboriú. Silva & Philippi (2009) ressaltam a necessidade

de uma participação qualificada pela apropriação dos novos conceitos e valores oriundos do

paradigma da sustentabilidade. Somente uma participação qualificada das pessoas permite

vislumbrar uma formulação de estratégias sustentáveis de planejamento e gerenciamento, caso

contrário continua-se a reproduzir o mesmo estilo insustentável de aproveitamento dos

recursos naturais e, em especial, dos recursos hídricos.

Percepção sobre Políticas Públicas Relacionadas ao Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú

A proposta desta abordagem teve a intenção de compreender a percepção dos

entrevistados com relação à legislação correlacionada ao Projeto Produtor de Água, em

especial a Política Nacional de Recursos Hídricos, que na ausência de uma política nacional

de PSA é a maior norteadora dos projetos PSA-Água no Brasil, bem como sobre a legislação

que criou e regulamentou o Projeto Produtor de Água.

Indagou-se aos entrevistados se conheciam a PNRH, sendo que todos responderam

positivamente. Após o conhecimento a respeito da PNRH, perguntou-se qual a seria a opinião

sobre esta política. O quadro 8 reproduz as falas dos gestores sobre o tema.
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Quadro 8: Percepção dos entrevistados sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos.

Pergunta Respostas

Gestores Conhecimento sobre PNRH SIM – 100% NÃO – 0%

G1 “A política é bem elaborada, no entanto, creio que é ainda um instrumento que
consome recursos públicos sem efeitos concretos na conservação dos recursos
hídricos”

G2 “Considero a PNRH uma das mais completas na questão ambiental pelo fato de
estabelecer claros princípios norteadores, instrumentos para sua aplicabilidade, além
de permitir a gestão descentralizada através dos comitês de bacia em âmbito local.
Porém, a Lei 9.433 ainda não está sendo aplicada na totalidade, haja vista as
dificuldades de constituição das agências de bacia, que por sua vez permitem maior
autonomia aos comitês para a aplicação dos instrumentos previstos”

G3 Não respondeu

G4 “A PNRH tem uma estrutura abrangente que contempla a necessidade do Brasil.
Entretanto, o emprego desta política ainda é parcial, devido as interferências políticas
regionais que não consideram a água como prioridade”

G5 “Ela é uma política que procura nortear as diretrizes gerais devido as diversidades do
nosso País”

G6 “Satisfatória”

G7 “Boa”

Aplicando-se a análise de conteúdo obteve-se o seguinte:

1 – Aplicação de recursos públicos sem resultados concretos: Uma resposta

2 – Aplicação parcial: Duas respostas

3 – Adequada em função da diversidade do País: Uma resposta

4 – Atende satisfatoriamente: Duas respostas

Questionou-se ainda aos entrevistados se conheciam a legislação que dispõe sobre o

Projeto Produtor de Água, sendo respondido que 100% conhecem a referida legislação.

Perguntados a respeito dos objetivos do Projeto Produtor de Água, novamente todos

demonstraram ter conhecimento (100%).

Percepção sobre Gestão Participativa do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú

É importante ressaltar que esta etapa da entrevista foi direcionada aos membros do

Grupo Gestor, sendo que dos sete entrevistados, cinco fazem parte do Grupo Gestor.

Perguntou-se conheciam a respeito da competência do Grupo Gestor, todos responderam que

sim (100%). Quando perguntados quanto à forma de seleção para representar sua entidade no

Grupo Gestor, quatro entrevistados responderam se tratar de indicação de chefia e um

entrevistado relatou que sua entidade participa desde o início do projeto. Quanto à existência
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de documento oficializando a representação no Grupo Gestor, todos os participantes do Grupo

Gestor responderam que há documento.

Indagados a respeito da importância da representação da entidade no Grupo Gestor,

todos foram unânimes em responder que acham importante. Induzidos a justificarem esta

importância, G1 afirmou que os objetivos de manter e melhorar a relação do ser humano com

o ambiente onde está inserido incluem o bom uso da água. Para G2, a sua instituição é a

executora do Projeto do Produtor de Água. Já G3 relata que o fato de sua instituição atuar na

regulação e fiscalização, esta poderá contribuir muito no monitoramento do projeto. Segundo

G5, o comitê faz a representação política do projeto. G6 não respondeu a pergunta.

Foi perguntado aos entrevistados se na opinião dos mesmos o Grupo Gestor estaria

bem representado. G1 respondeu que os representantes e entidades tem assumido as

responsabilidades do Grupo. G2 não respondeu a pergunta. Para G3 todos os representantes

são órgãos diretamente ligados e beneficiados com o projeto (recursos hídricos). G5 relatou

que no Grupo Gestor estão as principais forças do Projeto e G6 considera que embora o

Grupo seja iniciante, faz um bom trabalho.

A respeito da frequência às reuniões, perguntou-se se participantes do Grupo Gestor

compareciam à todas as reuniões. As respostas apontaram que G1, G2, G3, G5 foram em

todas as reuniões, enquanto que G6 informou que sua presença é regular.

Finalizando o bloco, foi questionado aos entrevistados como estes percebem o

envolvimento dos demais membros do Grupo Gestor, considerando em suas respostas os

níveis baixo, médio e alto. Do total de cinco respostas, quatro (80%) entrevistados avaliaram

o envolvimento de seus colegas em um nível médio, enquanto um (20%) avaliou como nível

alto. A figura 53 representa os dados obtidos.

Figura 53: Avaliação do nível de envolvimento dos membros do Grupo Gestor de acordo com o ponto
vista de cada pesquisado.
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A avaliação dos membros do Grupo Gestor considerando o envolvimento de seus

pares denota que o Grupo está bastante homogêneo e interativo. Esta constatação demonstra

que a gestão participativa pode contribuir positivamente para a consolidação do Projeto

Produtor de Água, onde cada representante está consciente da sua responsabilidade individual

com os resultados a serem perseguidos por todos. Borges (2011) ressalta que a

sustentabilidade e efetividade de um modelo de gestão baseado na verdadeira gestão

participativa depende do comprometimento de todos com os resultados buscados.

Percepção sobre Aspectos Sociais e Ambientais do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú

Investigou-se junto aos entrevistados qual seria sua opinião sobre o processo de

informação dos proprietários rurais quanto aos objetivos do Projeto Produtor de Água. As

respostas indicaram que cinco dos entrevistados (72%) acreditam que os proprietários rurais

foram informados de forma adequada. Para G1 aconteceram reuniões de mobilização e visitas

nas propriedades e que o trabalho deve continuar. G2 relatou que desde a etapa de

planejamento do Projeto foram realizadas reuniões com os proprietários de imóveis e

produtores rurais. Já G3 preferiu não responder, alegando não saber informar pelo fato de não

ter participado das primeiras reuniões do Grupo Gestor.

De acordo com G4, a informação dos proprietários foi realizada de forma parcial,

sendo necessário ações mais específicas com lideranças locais e sindicato rural para

sensibilizar os agricultores e proprietários. Segundo G5, do ponto de vista dos proponentes a

informação foi adequada, porém, visto pelo outro lado (os proprietários), em sua opinião, a

linguagem não estaria adequada. G6 acredita que está faltando melhor explicação aos

proprietários e sugere mais visitas nas propriedades. G7 relatou que a informação foi

adequada já que foram realizadas reuniões com a comunidade e destacou a atuação de

entidade como organizadora de uma destas reuniões. Quando investigado aos entrevistados se

estes haviam participado de alguma reunião de mobilização, todos responderam que sim.

Percepção sobre Aspectos Econômicos do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú

Na sequência das entrevistas, foi apresentada uma questão referente ao valor dos

incentivos financeiros do Projeto Produtor de Água, sendo oferecidas as opções de adequado

e inadequado. Do total dos entrevistados, 86% acredita que o valor está adequado. G1 opinou

que se trata de um estímulo à conservação de vegetação para proteção dos cursos de água,

seu objetivo não é se tornar a principal fonte de renda do proprietário. Conforme G2, o valor
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está adequado porque está na média de outros projetos em execução no Brasil, além disso,

este incentivo não deve ser o único estímulo, ter caráter social, pois seu foco é incentivar a

recuperação, mesmo esta já sendo uma obrigação legal.

O entrevistado G3 entende que o pagamento deve ser um estimulador para o

desenvolvimento dos serviços ambientais. Para G4, há um equilíbrio nos valores, pois caso

fossem mais baixos poderiam provocar desinteresse, enquanto valores mais altos

desestruturariam o funcionamento das propriedades. Na opinião de G5, não há uma receita

pronta para estabelecer valores e que estes podem ser revistos de acordo com a implantação

do projeto. No entanto G6 entende que o valor inicialmente está baixo e que este também é o

comentário de alguns proprietários. G7 relatou que por se tratar de uma iniciativa recente,

acredita que o valor está adequado. Pagiola & Platais (2009) salientam que um proprietário

rural que conserva a floresta e aumenta a provisão de serviços ambientais, deve ter um ganho

econômico com o pagamento por serviços ambientais mais atrativo economicamente do que

as alternativas dominantes como é o caso da conversão para pastagens.

Considerando-se uma dimensão municipal, outro ponto abordado nas perguntas foi a

respeito do Pagamento por Serviços Ambientais. Perguntou-se aos entrevistados se

entendiam o PSA como uma forma de propiciar melhoria na qualidade de vida do proprietário

rural. Todas as respostas foram positivas. Em seu comentário, G1 afirmou que o PSA é um

meio para se manter informado e ativo nas ações de conservação e recuperação da bacia

hidrográfica do Rio Camboriú, além da adequação quanto às leis ambientais. G2 entende que

o PSA estimula os cuidados com o manejo da propriedade e a preservação, fazendo o

produtor sentir-se valorizado e protegendo o entorno da propriedade isto refletirá em

melhorias na qualidade e quantidade de água.

Quanto a G3, este opinou que o PSA fará recuperação ambiental, beneficiando a

qualidade da água, além de outros benefícios a longo prazo. G4 por sua vez, comentou que

preservar o ambiente dá lucro, o agricultor mantém o manancial hídrico, ou seja, segurança

econômica de sua atividade. No relato de G5, este considera que o PSA é o início do projeto e

que outros poderão ser desenvolvidos. G6 argumentou que o PSA gerará melhorias na

qualidade de vida do proprietário somente se os valores forem revistos. Já G7 preferiu não

comentar a respeito. Para Pagiola et al (2004) o PSA somente terá efeito se conseguir

influenciar o proprietário rural nas suas decisões quanto ao uso da terra.

Os entrevistados foram questionados sobre sua opinião com relação ao custeio do

Projeto Produtor de Água pela EMASA, tendo em vista o atendimento das metas do referido

projeto. Do total dos entrevistados, seis (86%) acreditam que os recursos da EMASA não
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serão suficientes e 14% entendem que sim. Ao comentar sua resposta, G1 afirmou que os

recursos não são suficientes devido aos custos não estarem restritos apenas ao PSA, pois há

custos administrativos, de planejamento, de pesquisa e ações de recuperação, educação e

comunicação.

G2 entende que os recursos são suficientes devido às áreas degradadas e outras

passíveis de recuperação já estarem previamente mapeadas, portanto, os editais de

chamamento são lançados de acordo com a disponibilidade financeira e áreas prioritárias para

o projeto. Para G3, os recursos são insuficientes, assim deveria ser criado um fundo para

prover as atividades e ações que surgirem durante o processo. G4 também entende que os

recursos não são suficientes, sendo necessário maiores investimentos financeiros para

ampliação do projeto em toda a bacia hidrográfica do Rio Camboriú e cita como exemplo a

região da localidade de Macacos. G5 também segue nesta linha ao comentar que se trata de

um projeto de longo prazo e que se todos aderirem não haverá recursos suficientes. G6

informou que os recursos serão suficientes mas preferiu não comentar sua resposta. Já G7 em

sua resposta negativa, apresentou como sugestão a participação da Secretaria de Águas de

Camboriú, porém, segundo este entrevistado, infelizmente os vereadores do município de

Camboriú, no final do ano de 2013, votaram contra um projeto de lei que previa a destinação

de 1% do orçamento da mencionada pasta em ações na bacia do Rio Camboriú.

Uma outra questão apresentada aos entrevistados foi referente ao instrumento de

cobrança pelo uso da água previsto na PNRH. No caso em questão, foi questionado o que

pensavam a respeito da cobrança aos rizicultores. As respostas favoráveis representaram a

maioria com 72%, enquanto que as desfavoráveis apontaram um resultado de 28%. Em seu

comentário, G1 justificou que não concorda pois entende que a agricultura precisa de

estímulo. G2 é favorável e argumentou que se trata de uma questão legal, já que a lei federal

nº 9433/1997 prevê que todos os usuários da água estão sujeitos à cobrança pelo uso da água

bruta, porém, entende que para isso é necessário a criação de um Plano de Bacia.

Segundo a opinião de G3 os rizicultores estão obtendo renda com uso da água em sua

atividade agrícola, portanto deve ser cobrado. Para G4 a água é propriedade do Estado, assim

todos devem pagar, no entanto, em sua opinião, por ser tratar de uma atividade que envolve a

produção de alimentos, os rizicultores deveriam pagar um valor menor. G5 é favorável pelo

simples fato de que os rizicultores usam a água em sua atividade. No entendimento de G6 os

rizicultores não devem pagar pela água porque esta apenas passa pela plantação e volta

novamente ao rio. G7 alegou que todos os usuários da água para fins lucrativos devem pagar

pelo seu uso.
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Percepção Sobre Operacionalidade do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú

Foi investigada qual a percepção dos entrevistados referente aos instrumentos

contratuais utilizados pelo projeto Produtor de Água para formalizar a participação dos

proprietários rurais, isto é, o Edital de Chamamento e o Termo de Adesão no sentido de

complementá-los ou modificá-los. G1 comentou que o instrumento está bem, porém necessita

de algumas correções. De acordo com G2 o edital está adequado para a primeira sub-bacia

contemplada, como está em fase de testes, poderá e deverá sofre alguns ajustes para

ampliação das áreas abrangidas. G3 preferiu não comentar.

Para G4 a princípio está adequado, porém, um comentário mais apurado exigiria uma

releitura do referido edital. Para G5 o projeto está se adaptando a cada edital, portanto as

eventuais correções serão feitas neste caminho. Conforme G6 o edital deveria ser mais

explicito e ser entregue diretamente ao proprietário. Na opinião de G7, o edital é

extremamente complexo, exige muitos documentos difíceis de serem obtidos pelos produtores

rurais, em geral pessoas simples, sem acesso a internet, isto dificulta a adesão dos mesmos ao

Projeto.

Quanto ao Termo de Adesão, G1 comentou que o termo está bem. G2 considera que

ainda não há razão para modificá-lo, no entanto, entende que haverá necessidade de se

ampliar o prazo de vigência que atualmente é de dois anos devido ao objetivo de se

transformar o projeto em programa. G3 preferiu não comentar sobre o instrumento. Segundo

G4, o termo está adequado, opinião compartilhada por G5 e G6. No entanto, G7 afirmou que

falta uma assessoria personalizada dos técnicos junto aos produtores rurais para auxiliá-los no

preenchimento do citado instrumento.

Por fim, chegou-se a um dos questionamentos mais importantes aos entrevistados.

Perguntou-se a cada um, se em sua opinião, o Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú vai

ter sucesso. As respostas obtidas apontaram que 100% dos entrevistados acreditam no sucesso

do projeto. No quadro 9 são apresentados os comentários dos entrevistados sobre suas

respostas.
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Quadro 9 - Percepção dos gestores sobre o êxito do Projeto Produtor de Água.

Gestor Resposta

G1 “O projeto está sendo bem aceito pela comunidade”

G2
“o projeto terá sucesso porque envolve os produtores na gestão, tem um
arranjo institucional sólido, dispõe de recursos para assegurar o PSA e porque
é fundamental para a preservação do Rio Camboriú e de toda a bacia”

G3 “Porque as instituições envolvidas são beneficiadas diretamente e com
credibilidade”

G4 “O projeto está acima da política, acima do governo e do Código Ambiental.
Ele está associado a uma consciência ambiental, é uma nova cultura”

G5 “Porque ele precisa dar certo”

G6 “Por se tratar de uma proposta inovadora e de trazer melhorias, aos poucos vai
criando forma e auxiliando os proprietários rurais”

G7
“Se houver melhorias no acompanhamento do processo de divulgação do
projeto e de adesão dos produtores conforme já explicitado antes e se a
Companhia de Águas de Camboriú contribuir também financeiramente”

Aplicando uma análise de conteúdo chegou-se ao seguinte:

1 – Há expectativa em relação ao Projeto: Cinco respostas

2 – Projeto importante para a preservação: Cinco respostas

3 – Dúvidas em relação ao Projeto: Quatro respostas

4 – Excesso de burocracia do Projeto: Uma resposta

5 - Importância da integração dos Parceiros do Projeto: Uma resposta

6 - Revisão dos valores do PSA: Uma resposta

Em uma análise geral, foi importante conhecer as opinião dos representantes das

entidades envolvidas quanto aos aspectos legais relacionados ao Projeto de Água. Observou-

se pelas considerações apresentadas que há uma percepção a respeito das dificuldades de

aplicabilidade da PNRH, indicando que quanto maior o envolvimento do entrevistado com o

tema em questão, maior foi sua percepção neste sentido. Com referência a avaliação de

aspectos de gestão, acredita-se pelos dados apresentados, que há comprometimento dos

participantes em relação ao Projeto. Quanto a percepção de aspectos ambientais, sociais e

econômicos, de forma geral, todos tem uma boa compreensão da repercussão do Projeto

Produtor de Água neste sentido, ou seja, pelo caráter educativo em propor uma nova conduta

no meio rural direcionada à conservação ambiental, com a divulgação nos meios de

comunicação e o aumento da percepção da importância da floresta em pé ou pela geração de

incentivo do PSA aos proprietários rurais.
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6.5 Entendendo uma Propriedade Rural na Sub-bacia do Rio do Braço

A observação participante permitiu ao pesquisador um maior entendimento de uma

propriedade rural na área de estudo, a sua rotina, o funcionamento de processos,

proporcionando uma complementação das informações obtidas nas outras etapas da pesquisa,

em especial, as entrevistas. Por meio da observação encontrou-se algumas respostas de

pesquisa, onde o convívio, a escuta ou a visualização possibilitaram um ganho de confiança,

respeito e conhecimento mútuo. A partir do emprego desta técnica foi possível identificar e

conhecer os espaços e atividades de uma propriedade rural situada na Sub-bacia do Rio do

Braço, na localidade de Encantada.

6.5.1 Aspectos Socioeconômicos

Duas pessoas vivem na propriedade observada, o proprietário, de 73 anos, natural de

São Joaquim, SC, com escolaridade de ensino fundamental incompleto (3ª série), profissão de

agricultor, aposentado, e sua esposa, 54 anos, natural de Urubici, SC, ensino fundamental

completo, aposentada. Ambos são filhos de agricultores e tiveram quatro filhos, dois rapazes e

duas mulheres, uma delas já falecida em 2003.

O tempo de residência do casal na propriedade é de treze anos. A propriedade dispõe

de uma área de 5,3 ha., dos quais 4,5 ha são ocupados pela atividade agrícola e duas cabeças

de gado. Com relação ao vínculo com a propriedade, há uma situação curiosa, pois se trata de

imóvel financiado pelo crédito rural. Como na época da concessão do crédito, o agricultor

estava com mais de 60 anos, um impeditivo para contrair o empréstimo, sendo este efetuado

em nome de um filho. No entanto, percebeu-se que o agricultor é o proprietário de fato, pois é

ele quem exerce todas as atividades agrícolas na propriedade, as quais foram classificadas

como agricultura familiar.

O perfil apresentado justifica o dado de um outro resultado obtido: as principais

fontes de renda do observado são a aposentadoria e a venda da produção da propriedade.

Segundo foi informado a renda chega até R$ 1.000,00 por mês, considerada como suficiente

para viver. O fato da aposentadoria estar entre as principais fontes de renda na propriedade é

um forte indicador do envelhecimento da população rural, por outro lado se revela como um

fator de estabilidade ao agricultor.

Conforme foi mencionado anteriormente, o agricultor observado tem seu imóvel

financiado pelo crédito fundiário, com duração de vinte anos, tendo sido quitados treze anos.



124

A propriedade está cadastrada num programa de tarifa reduzida de energia elétrica da

CELESC. Quanto ao suprimento da demanda por alimentos na propriedade, verificou-se que a

produção supre as necessidades da propriedade.

Foi investigado se o agricultor identificava algum problema na área de estudo, sendo

sugerido o transporte coletivo, o qual foi classificado com 90% de satisfação, assim como o

estado de conservação das estradas, classificado como em boas condições.

No ponto de vista da organização social, o interesse maior foi demonstrado ao

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, no qual o agricultor é filiado. Outros acessos são ao

posto de saúde e centro comunitário. A atividade de lazer do agricultor se resume a assistir

TV e caminhadas. Nas conversas informais, o agricultor mencionou que a aquisição de um

veículo próprio poderia melhorar um pouco a sua qualidade de vida. Observou-se ainda que

na solução de problemas burocráticos da propriedade, estes são resolvidos pessoalmente pelo

próprio.

Um ponto que merece destaque é o fato de que o agricultor já foi presidente do

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Camboriú (SITRUC) na gestão de 1999 a 2005.

Segundo seu relato, conhece a região desde os anos 60, ocasião em que procurava terras para

adquirir. Nas conversas informais ele comentou com bom humor que adquiriu terras no lugar

errado, pois se tivesse “bola de cristal” teria adquirido terras na região de Balneário

Camboriú, numa alusão a alta valorização dos imóveis daquela cidade.

Pelos depoimentos do casal, percebe-se nos rostos os sinais de uma vida de trabalho

difícil. O casal adquiriu a propriedade no ano de 2001, antes haviam trabalhado como caseiros

em uma Pousada na localidade de Macacos, município de Camboriú, no período de 1996 de

2004. Observou-se que a esposa teve mais liberdade para conversar sobre este assunto, seu

esposo em nenhum momento mencionou o trabalho anterior, o que foi respeitado pelo

pesquisador.

Ainda com relação à propriedade, foi informado que a mesma se encontrava

totalmente degradada na época da aquisição, já que pertencia a uma indústria cerâmica, onde

houve intensa extração de argila no local, existindo várias crateras. Assim a família realizou

grandes investimentos em aterro para organizar a propriedade e torná-la apta para a

agricultura.

Observou-se que o agricultor era mais reservado para assuntos de família, preferindo

conversas mais ligadas a sua profissão, coisas da natureza, da terra e de seu passado de

sindicalista, fato bastante lembrado por outros proprietários rurais durante a realização das

entrevistas na área de estudo, sendo reconhecido por uma ótima gestão e a disposição de
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ajudar os menos esclarecidos. Em um de seus comentários, o agricultor mencionou que

inclusive já se colocou a disposição para assessorar o sindicato em assuntos de aposentadoria

rural, no entanto, sua proposta de trabalho não foi aceita.

Percebeu-se pelas demonstrações do agricultor, que este adquiriu grande experiência

ao longo do tempo, desenvolvendo habilidades para manejar a terra, das quais tem orgulho.

Um exemplo foi a demonstração de uma capina com uso de um trator “Tobata”, a qual era

realizada com a máquina ligada em marcha ré, uma técnica que lhe poupa muito tempo e que

foi, segundo ele, chamado de “louco” por seus colegas agricultores.

Um ponto preocupante foi em relação ao uso de agrotóxico “gramoxone” na

propriedade. Notou-se que o agricultor tem conhecimento dos perigos deste produto. Em uma

demonstração da aplicação que chamou de “pulverização dirigida”, o agricultor explicou que

o produto deve ser pulverizado somente ao redor da planta, bem próximo à terra, porém, em

nenhum momento usou proteção. O único cuidado foi a aplicação a favor do vento. Segundo

o agricultor, procura sempre lavar as mãos e tomar banho após a aplicação do agrotóxico. Em

uma das frases sobre o assunto, foi interessante foi o seu bom humor: “aqui em minha

propriedade a gente come gramoxone com farinha”.

De acordo com a FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

elaborada pela indústria Syngenta, o “gramoxone” oferece perigos a saúde humana, podendo

ser fatal se ingerido, muito tóxico se inalado, perigoso em contato com a pele, irritante para o

sistema respiratório e olhos, estando em nível I de classificação toxicológica, ou seja, é

considerando extremamente tóxico. Quanto aos efeitos ambientais, o produto é altamente

persistente no meio ambiente, altamente tóxico para organismos aquáticos, constando no nível

II da Classificação do Potencial de Periculosidade, portanto, muito perigoso ao meio ambiente

(SYNGENTA, 2007).

Com relação ao papel da esposa do agricultor na propriedade, percebeu-se que esta

representa uma típica mulher agricultora. Os assuntos preferidos são a família, a saúde e sua

profissão. Entre seus hábitos estão a leitura, o artesanato com cores da terra, o qual exibiu

várias peças confeccionadas a partir de embalagens “tetrapack” de leite, pinturas em vidro,

tecido, demonstrando carinho e dedicação por esta arte, que segundo ela, foi um pouco

deixada de lado devido aos problemas de saúde, afirmando, porém, que em breve retomará e

tem planos de fazer um pequeno atelier em um dos cômodos de um pequeno galpão existente

na propriedade. Cerdan et al (2011) ressaltam o surgimento de sistemas agroalimentares na

zona costeira catarinense. Localizados em torno da produção e venda direta de produtos

agrícolas, contam com forte participação das mulheres, onde estas acabam participando da
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fase de produção, através da transformação de produtos, resultado de mescla entre artesanato,

saberes domésticos e agricultura. Esta realidade tem levado as mulheres a considerarem novas

condições para sua permanência no meio rural, apesar da grande atração por melhores

condições de trabalho e reconhecimento fora desse meio.

Segundo a agricultora, começou a trabalhar na roça desde pequena e que agora sofre

as consequências deste trabalho de “sol a sol”, pois tem apresentado, segundo relatou, alguns

problemas de saúde, entre eles o melanoma, desenvolvido por ter pele clara devido a origem

alemã.

Em outros relatos notou-se o orgulho pelo fato de ser agricultora, de seu envolvimento

e participação em atividades de lazer para mulheres agricultoras, um deles chamado de “Hiper

dia”, promovido pela prefeitura de Camboriú. Além disso, faz parte da Associação das

Mulheres Agricultoras de Camboriú - AMAC, a qual se reúne no salão paroquial de

Camboriú e chegou a ter quase 60 membros. Na atualidade conta com 20 membros, dos quais,

segundo a agricultora, ela é uma das mais jovens já que algumas mulheres de mais idade já

faleceram.

Um fato que chamou a atenção foi a exibição de um artigo do “Jornal Linha Popular”,

de Camboriú, edição do dia vinte e cinco de junho de 2010, onde constava uma reportagem

especial com a agricultora, da qual relembrou uma de suas frases: “Não troco minha vida no

campo por um apartamento na cidade”. Percebe-se que nesta frase, em sentido mais amplo,

está presente o que Tuan (1980) define como “topofilia”, isto é, o laço afetivo entre a pessoa,

o lugar ou o ambiente físico.

Quando era retomado o assunto sobre a atividade agrícola, o agricultor demonstrava

estar informado sobre as dificuldades que a agricultura familiar vem enfrentando em função

da baixa rentabilidade e a concorrência com o grande produtor de outras regiões do Brasil,

mais capitalizados e com maior tecnologia e que colocam produtos no mercado a preços mais

competitivos.

Devido ao importante papel socioeconômico, ambiental e cultural da agricultura

familiar, a FAO instituiu o ano de 2014, como o Ano Internacional de Agricultura Familiar -

AIAF. Segundo a FAO (2014) o principal objetivo do AIAF 2014 é “reposicionar a

agricultura familiar no centro das políticas agrícolas, ambientais e sociais nas agendas

nacionais, identificando lacunas e oportunidades para promover uma mudança rumo a um

desenvolvimento mais equitativo e equilibrado”. Segundo esta organização, está prevista uma

ampla discussão e cooperação no âmbito nacional, regional e global para uma maior

conscientização e entendimento dos desafios que os pequenos agricultores enfrentam e ajudar
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a identificar formas eficientes de apoiar os agricultores familiares.

As figuras 54, 55, 56 e 57 ilustram atividades desenvolvidas na propriedade

observada. Há diversificação de culturas conforme a época do ano. Já o cultivo do milho é

anual.

Figura 53: Cultura do milho em propriedade rural na Sub-bacia do Rio do Braço, localidade de
Encantada, Camboriú, SC.

Figura 54: Criação de galinhas poedeiras em propriedade rural na Sub-bacia do Rio do Braço, localidade
de Encantada, Camboriú, SC.
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Figura 55: Produção de ovos em propriedade rural na Sub-bacia do Rio do Braço, localidade de
Encantada, Camboriú, SC.

Figura 56: Criação de gado de corte em propriedade rural na Sub-bacia do Rio do Braço, localidade de
Encantada, Camboriú, SC.

A tabela 5 apresenta os dados aproximados fornecidos pelo agricultor.
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Tabela 5 – Dados aproximados fornecidos pelo agricultor em sua atividade econômica durante
observação participante em propriedade localizada na sub-bacia do rio do Braço, Camboriú, SC.

Informações da atividade econômica na propriedade rural

Área total 5,3 ha

Área cultivada e pecuária 4,5 ha

Galinhas de postura 120 dúzias por mês

Gado de corte 02 cabeças

Feijão Consumo próprio

Milho 6.000 kg

Abóbora bárbara 2.000 kg

Aipim 2.000 kg

Maracujá 1.200 kg

Batata doce 500 kg

A tabela nº 6 apresenta dados referentes ao rendimento aproximado auferido pelo

agricultor.

Tabela 6 – Dados obtidos sobre rendimentos econômicos durante observação participante em propriedade
rural localizada na sub-bacia do rio do Braço, Camboriú, SC.

Informações do rendimento econômico da propriedade rural

Renda bruta anual R$ 12.000,00

Custo anual R$ 3.600,00

Renda líquida anual R$ 8.400,00

Segundo Vogt (2005) a agricultura familiar está passando por um momento de crise,

cujos reflexos diretos são a exclusão social e o acentuado êxodo rural. Os altos custos dos

insumos agrícolas, o baixo rendimento produtivo das culturas e os baixos preços de mercado

têm levado os agricultores familiares a uma intensa e constante descapitalização e

consequente abandono do campo. Por outro lado, Brasil (2013), informa que a renda da

agricultura familiar nos últimos dez anos cresceu 52%.

Em Santa Catarina, com base nos critérios de classificação do Programa Nacional da

Agricultura Familiar (PRONAF), estima-se que a agricultura familiar representa um universo

de 180 mil famílias, ou seja, mais de 90% da população rural. Estas famílias de agricultores,

apesar de ocuparem apenas 41% da área dos estabelecimentos agrícolas, são responsáveis por
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mais de 70% do valor da produção agrícola e pesqueira do estado, destacando-se na produção

de 67% do feijão, 70% do milho, 80% dos suínos e aves, 83% do leite e 91% da cebola

(ICEPA, 2014). Segundo este instituto, além desses produtos, é grande a participação da

agricultura familiar na produção de mel, arroz, batata, fumo, mandioca, tomate, banana e uma

grande variedade de outros hortigranjeiros, frutas e setor florestal.

Segundo Veiga Neto (2008) um aspecto que chama a atenção em propriedades rurais e

que pode se refletir nas ações concretas para a restauração da vegetação em um projeto de

PSA é a diferença de produtividade alcançada (lotação animal/hectare) entre as áreas baixas

margeando os cursos de água. No caso da propriedade observada o rendimento apurado pode

ser um bom exemplo da alta produtividade alcançada nas áreas planas da região da Sub-bacia

do Rio do Braço.

6.5.2 Aspectos Ambientais

Observou-se durante as conversas informais que o agricultor tem a sua própria visão de

meio ambiente, o que pode ser percebido em uma de suas frases: “A natureza tem que ser

respeitada”. O agricultor demonstrou ter conhecimento sobre o comportamento de aves, entre

elas, a saracura, descrita por ele como uma espécie “solitária”. Durante uma conversa de

varanda foi avistada uma ave com penas pretas, desconhecida pelo pesquisador, mas

conhecida pelo agricultor como “Garça Negra” (Figura 57). Fez ainda comentários a respeito

da retirada de palmito da qual não concorda, pois segundo ele, é possível plantar palmito

como fonte de renda.

Figura 57: Avistamento da “Garça Negra” durante observação participante na propriedade rural na Sub-
bacia do Rio do Braço, localidade de Encantada, Camboriú, SC.
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Um ponto interessante na propriedade é o plantio de uma árvore conhecida como

“castanheira” (Figura 58), muito empregada nas cercas e como suporte para no plantio do

maracujá. Indagado sobre onde teria encontrado e o motivo de usar tal espécie, o agricultor

informou que a encontrou em encostas de propriedades vizinhas descrevendo-a como “uma

árvore muito elegante, tem muita raiz e atrai passarinho.” De acordo com o Biólogo Oscar

Benigno Iza, Professor da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) esta árvore tem o nome

científico de Bombacopsis glabra (Pasq.) A. Robyns (Malvaceae) e seu nome popular é

"castanheira-do-maranhão. É nativa do Nordeste do Brasil e muito utilizada como cerca viva

nas propriedades rurais.

Figura 58: Cultivo da Castanheira em propriedade na localidade de Encantada, Sub-bacia do Rio do
Braço, Camboriú, SC.

O agricultor foi investigado sobre outros aspectos ambientais, se havia percebido

mudanças na paisagem nos últimos tempos, a principal lembrança foi a recuperação da área

degradada deixada pela antiga proprietária do imóvel, um indústria cerâmica. Com relação a

água, disse ter notado que em tempos atrás as margens do rio que corta a propriedade eram

mais baixas, mas a quantidade de água é a mesma. O fato de as margens atualmente estarem

mais altas podem ser justificadas por uma obra de dragagem mencionada pelo agricultor.

Questionado sobre a importância da água, esta foi considerada “indispensável”.

Perguntou-se ainda, em sua percepção, se as ações de pessoas nas propriedades

poderiam influenciar a sua vida e condições como o ar, a água e solos da sua propriedade,

onde agricultor foi enfático dizendo que acredita que sim. Foi citado por ele um exemplo que

ocorreu no passado, onde um vizinho construiu um açude na areia, aconteceu uma enchente e

provocou inundação na propriedade, trazendo todo tipo de resíduos, entre eles restos de
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madeira. Neste sentido aproveitou-se para perguntar qual seria sua opinião sobre as florestas,

sendo respondido que estas são “super importantes”. A respeito dos reflorestamentos afirmou

ser contrário, não gosta, por acreditar que é uma atividade que enfraquece a terra.

Quando questionado se teria desejo de experimentar outras técnicas, criar outros

animais ou culturas diferentes, o agricultor relatou que gostaria de experimentar o cultivo

protegido, no entanto, não o faz pelo alto investimento financeiro.

6.5.3 Dispositivos Legais

Em outro momento passou-se a investigar o agricultor sobre a sua percepção sobre

alguns dispositivos legais, conhecer seu pensamento a respeito. Uma relação de leis

ambientais foi apresentada, entre elas foi mencionado o Código Florestal, o qual é conhecido

pelo agricultor. Em seguida foi mencionado sobre as áreas de preservação permanente - APPs,

se conhecia as distâncias das margens dos rios, sendo respondido que em sua propriedade está

sendo respeitado o limite de cinco metros estabelecido pelo Código Ambiental de SC.

Quando foi citada a reserva legal (RL), o agricultor afirmou que tem conhecimento da

obrigação legal dos 20% do total da área de uma propriedade onde existir vegetação. Outra

legislação mencionada foi a Política Nacional Agrícola, o agricultor relatou que conhece

detalhes e sabe para que serve. Quanto à Política Nacional de Recursos Hídricos afirmou ter

conhecimento, mas não saberia descrever.

Outros pontos foram abordados nas conversas informais, tais como algum

conhecimento sobre o conceito de bacia hidrográfica, a qual o agricultor conceituou como um

“vale de um rio”. Quanto ao Comitê da Bacia do Rio Camboriú afirmou ter conhecimento,

sendo descrito como responsável pelo “planejamento do meio ambiente”.

Foram mencionados órgãos ambientais, entre eles a FATMA, sendo conhecida como

um órgão estadual. A respeito da ONG internacional TNC - The Nature Conservancy, o

agricultor não tem conhecimento. Neste sentido foi questionado se o agricultor conhecia o

PSA - Pagamento por Serviços Ambientais, sendo descrito que o mesmo serve para “produzir

água”. Por fim chegou-se ao questionamento a respeito do Projeto Produtor de Água. O

agricultor tem ciência do projeto, considera importante, soube da legislação, participou de

algumas reuniões de mobilização. Indagado sobre a forma de cálculo do PSA, afirmou não

conhece o procedimento.

A título de exemplo, foi descrito o valor do incentivo do PSA pelo Projeto Produtor de

Água e perguntou-se qual seria o valor de um hectare de terra na região da Sub-bacia do Rio
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do Braço, sendo informado pelo agricultor o valor de R$ 250.000,00, podendo dobrar em

casos de desmembramentos de terra na região. Questionado se o valor do PSA poderia

proporcionar alguma melhoria em sua qualidade de vida, caso tivesse aderido ao Projeto, o

agricultor afirmou que o PSA não influenciaria, pois considera o valor baixo, não incentiva.

Em sua opinião, o Projeto Produtor de Água terá dificuldades de sucesso em função do nível

da cultura das pessoas, que ele próprio ainda não acredita por que acha o valor irrisório.

A aplicação da observação participante em uma pequena propriedade rural foi

fundamental para a realização de uma análise geral da realidade dos proprietários rurais na

Sub-bacia do Rio do Braço, primeira unidade contemplada pelo Projeto Produtor de Água.

Por meio desta técnica foi possível levantar dados sociais, econômicos e a percepção do

produtor rural quanto aos aspectos ambientais e legais. A busca da diversificação na

propriedade é uma estratégia de redução de custos e busca de segurança alimentar. Vogt

(2005) salienta que em geral, os agricultores familiares desenvolvem sistemas complexos de

produção, combinando várias culturas, criações animais e transformações primárias, tanto

para o consumo da família como para comercialização.

A falta de um conhecimento e familiaridade mais aprofundados sobre os princípios e a

base legal do Projeto Produtor de Água, faz o proprietário não perceber os objetivos do

projeto quanto aos incentivos financeiros e uso sustentável da propriedade. No entanto, não

parecem ser o principal obstáculo para uma eventual adesão.

O agricultor considerou baixos os valores pagos pelo Projeto Produtor de Água e

discordou da forma de cálculo (Tabela 04), sugerindo um incentivo fixo na base de dois

salários mínimos ao mês. Percebe-se que esta constatação do agricultor quanto aos valores

pode prejudicar a iniciativa. Wunder (2005) sugere que no caso das taxas de retorno das

atividades usuais ou previstas serem muito altas, a capacidade dos esquemas PSA de

alterarem este curso seria mais difícil, visto a restrição de recursos para fazer frente a estas

alternativas. Um caso clássico é quando uma das alternativas de uso do solo é o parcelamento

para uso urbano.

6.5.4 Simulação de PSA

A elaboração de uma simulação de PSA teve como propósito a aplicação da tabela de

valores estabelecida pelo Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú (Tabela 7), conforme o

Edital de Chamamento nº 01/2013, o qual foi focado em áreas consideradas prioritárias na

Sub-bacia do Rio do Braço.
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Tabela 7 – Valoração dos serviços ambientais passíveis de apoio financeiro pelo Projeto Produtor de Água
do Rio Camboriú.

Ação de proteção/restauração Valor por ha/ano

Proteção de matas ciliares e nascentes conservadas 1,5 UFM

Restauração de matas ciliares e nascentes degradadas 1,5 UFM

Restauração de áreas degradadas fora de matas ciliares ou nascentes 1,5 UFM

Proteção de áreas com cobertura vegetal nativa 0,5 UFM

A partir dos dados obtidos pela observação participante na propriedade rural na Sub-

bacia do Rio do Braço, elaborou-se uma simulação de proposta de PSA considerando-se a

eventual adesão do proprietário rural ao Projeto Produtor de Água. Foram escolhidas duas

categorias de ações de intervenção, sendo a restauração de mata ciliar e de área degradada

fora da mata ciliar, que no caso corresponderia aos 4,5 ha ocupados pela atividade agrícola e

pastagem. Com a aplicação da tabela 04 e considerando o valor de R$ 198,00 fixado para

Unidade Fiscal Municipal (UFM) de Balneário Camboriú no exercício de 2013, o resultado,

conforme a tabela 8, seria o seguinte:

Tabela 8 - Simulação de proposta de PSA em propriedade rural na Sub-bacia do Rio do Braço, localidade
de Encantada, Camboriú, SC.

Total da área a restaurar (ha) Total em UFM/ha/ano Total em R$/ano

4,5 6,75 UFM 1.287,00

Com base na receita líquida anual informada pelo agricultor, pode se afirmar que o

valor simulado do PSA do Projeto Produtor de Água não cobririam seu rendimento líquido

anual de R$ 8.400,00. Percebe-se que este resultado é uma situação atípica, não refletindo a

realidade das outras propriedades da sub-bacia do Rio do Braço.Wunder et al (2009)

ressaltam que em algumas situações, os lucros sobre determinados usos da terra podem ser

demasiadamente altos para competir com a disposição dos usuários a pagar pelos serviços

afetados por estes usos, como é o caso do parcelamento do solo.

6.6 Potencialidades e Fragilidades do Projeto Produtor de Água

Com base nos dados coletados por meio de pesquisa bibliográfica e documental,

entrevistas com os envolvidos no contexto do Projeto Produtor de Água e a observação
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participante na propriedade rural, se estabeleceu os pontos fortes e fracos, as oportunidades e

ameaças ao Projeto, conforme Partidário & Ferreira (2005). Nos quadros 9 e 10 podem ser

verificados as potencialidades e fragilidades levantadas.
Quadro 9 - Pontos Fortes e Fracos relacionados ao Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú.

Pontos Fortes Pontos Fracos

Razoável estado de conservação da Bacia Uso inadequado do solo

Tamanho relativamente pequeno da Bacia Dificuldades na gestão integrada dos recursos
hídricos

Abrangência da Bacia nos municípios de
Camboriú e Balneário Camboriú

Morosidade na implementação do Projeto
Produtor de Água

Localização na zona costeira Falta de investimentos em recuperação e
preservação

Estabelecimento de Política Pública Ambiental Não cumprimento da Legislação Ambiental

Legislação pertinente consolidada Excesso de burocracia

Política pública municipal (plano diretor) Ausência de política de incentivo do Projeto em
Camboriú

Existência da APA Morro do Gavião Ausência de definição dos limites, plano de
manejo e conselho gestor de APA Morro do
Gavião

Arranjo institucional interativo Dificuldades de conciliação dos interesses
diversos

Comprometimento dos gestores Necessidade de estímulo constante para
participação e envolvimento na gestão do Projeto

Estabelecimento de área piloto Subestimação da previsão dos custos de
implantação do Projeto

Incentivo financeiro ao proprietário rural Modelo de cálculo do PSA (Desinteresse de parte
dos proprietários)

Recuperação e/ou conservação da APP Altos custos; Falta de produção local de mudas
de espécies nativas da região; Recuperação e/ou
conservação de forma isolada

Desenvolvimento de técnicas de recuperação Falta de domínio pleno de técnicas de
recuperação

Consciência ambiental em parte dos
proprietários

Falta de consciência ambiental em parte dos
proprietários

Ações preveem educação ambiental Morosidade no trâmite legislativo

Perspectiva de transformação do Projeto em
Programa
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Quadro 10 – Oportunidades e Ameaças relacionadas ao Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú.

Oportunidades Ameaças

Adequação à legislação Falta de vontade politica no município de
Camboriú

Consolidação do arcabouço legal de PSA Dificuldade de interpretação pelos menos
esclarecidos

Interação entre instituições responsáveis pela
gestão mais intensa e articulada do Projeto

Dificuldade na articulação, coordenação e
controle da implementação dos objetivos do
Projeto, tendo em vista a diversidade de
entidades envolvidas

Oportunidade para alterar procedimentos e
regras para adaptação às condições locais

Insuficiência de recursos financeiros

Aprendizagem e troca de experiências entre
profissionais envolvidos e/ou interessados no
instrumento PSA

Dificuldade de implementação em larga e
contínua escala

Ações permanentes de restauração e expansão
para toda a Bacia

Maior custo de transporte de mudas trazidas de
outras regiões, recuperação ineficiente, falta
de conectividade da biota

Melhoria na quantidade e qualidade hídrica Insatisfação de parte dos proprietários

Gestão de UC conciliada aos objetivos do
Projeto

Falta de mobilização contínua

Conectividade da biota (corredores ecológicos) Ausência de um fundo de financiamento em
PSA

Potencial de êxito Ausência de Política Pública Federal de PSA

Potencial de replicação

Difusão de técnicas de recuperação

Consciência ambiental

Geração de emprego

Considerando que a implantação de projetos de PSA, de forma geral, abrangem

elevados custos das atividades de recuperação da vegetação nativa, o razoável estado de

conservação da bacia hidrográfica do Rio Camboriú caracteriza-se como um ponto forte, a

possibilidade de se escolher áreas prioritárias para conservação, implica em menores

investimentos em recuperação. Por outro lado, observa-se que o uso inadequado do solo é um

ponto fraco. A compactação do solo causada pela pecuária e o uso de agrotóxicos na atividade

agrícola aumenta os custos de recuperação, se tornando uma ameaça.
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O tamanho relativamente pequeno da bacia é um ponto forte, contribuindo para um

menor custo de implantação e maior facilidade de envolvimento de atores. No entanto,

alguma dificuldade na articulação pode ser um ponto fraco. A abrangência da bacia nos

municípios de Camboriú e Balneário Camboriú pode ser caracterizado como um ponto forte,

porém a insuficiência de recursos financeiros, humanos, técnicos e logísticos podem acarretar

em morosidade na implementação do Projeto Produtor de Água, tornando-se portanto, uma

ameaça.

A localização na zona costeira, numa região de grande apelo turístico pode ser um

ponto forte e também um ponto fraco. A manutenção da qualidade paisagística e ambiental da

bacia do pode atrair turistas e visitantes interessados em paisagens naturais, impulsionando a

atividade turística, constituindo um ponto forte. Contudo, esta condição pode representar um

ponto fraco se não houver investimentos em recuperação e preservação ambiental.

O estabelecimento de Política Pública Ambiental é um pressuposto básico e legal para

fundamentar práticas fiscalização e de recuperação ambiental em bacias hidrográficas,

caracterizando um ponto forte por que estimula ações conservacionistas relacionadas ao solo,

a água ou a preservação de ecossistemas naturais e serviços ambientais deles decorrentes

(ANA, 2010). No entanto, a insuficiência de recursos financeiros, humanos, técnicos e

logísticos dos órgãos fiscalizadores podem resultar descumprimento da legislação, podendo se

tornar portanto, um ponto fraco.

A existência de uma legislação pertinente ao PSA pode ser considerado um ponto

forte. No entanto, a complexidade desta legislação e o excesso de burocracia, podem se tornar

um ponto fraco. Ainda como ponto fraco, se destaca a ausência de uma política municipal de

incentivo do Projeto de PSA em Camboriú, capaz de garantir recursos financeiros. Por outro

lado a política pública municipal (plano diretor) estabeleceu restrições ao uso e ocupação do

solo para a zona rural de Camboriú, podendo contribuir para a preservação ambiental, fato

que vai de encontro aos objetivos do Projeto Produtor de Água, é um ponto forte.

A existência da APA Morro do Gavião e a gestão eficiente de seus recursos conciliada

aos objetivos do Projeto são um ponto forte. No entanto, a ausência de definição dos limites,

do plano de manejo e do conselho gestor da APA são é um ponto fraco.

O arranjo institucional interativo ao permitir o amplo envolvimento dos atores, se

torna um ponto forte. Contudo, um arranjo institucional abrangente pode apresentar em seu

núcleo interesses diversos, que se não forem mediados podem levar a desvios dos objetivos do

Projeto, se constituindo portanto, em um ponto fraco.

Um grande potencial de êxito para o Projeto pode ser o comprometimento dos
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gestores, fato que representa um ponto forte. Por outro lado, a participação e

envolvimento na gestão do Projeto exigem a necessidade de estímulo constante dos atores

envolvidos, podendo ser um ponto fraco.

O estabelecimento de uma área piloto para o Projeto permite o correto

dimensionamento de custos efetivos das ações de conservação e de restauração, servindo de

referência para replicação do Projeto nas demais áreas da Bacia do Rio Camboriú, sendo

portanto, um ponto forte. Contudo, a extrapolação dos custos na primeira Sub-bacia do Rio do

Braço exigirá a aplicação de grande montante de recursos, ocasionando dificuldades de

implantação em larga e contínua escala, se caracteriza como um ponto fraco.

Incentivo financeiro ao proprietário rural decorrente do PSA é um ponto forte, pois

contribue para a adesão ao Projeto. Por outro lado, o modelo de cálculo do PSA pode gerar

desinteresse em parte dos proprietários, sendo um fator que pode implicar em pouca adesão ao

Projeto, o que caracteriza um ponto fraco.

A recuperação e/ou conservação de áreas de APP contribuem para adequação de

propriedades rurais à legislação ambiental vigente, proporciona a melhoria na quantidade e

qualidade hídrica, somando a isso o fato de que gera empregos aos técnicos da área e outras

pessoas nos trabalhos de campo. Além disso, permitem a conectividade da biota por meio do

corredores ecológicos, sendo portanto, um ponto forte. Os corredores ecológicos tem o

objetivo de facilitar o fluxo genético entre populações, aumentando a chance de sobrevivência

a longo prazo das comunidades biológicas e de suas espécies componentes, contribuindo para

a restauração ambiental e garantindo a manutenção em grande escala dos processos

ecológicos e evolutivos (BRASIL, 2000).

Por outro lado, a recuperação de áreas de APP necessita de mudas adequadas para este

fim. A falta de produção de mudas de espécies nativas na região, pode exigir deslocamentos

para outros municípios, implicando em maiores custos de transporte e adequação das mudas,

exigindo a aplicação de expressivos recursos financeiros devido aos altos custos inerentes a

este tipo de intervenção. Além disso, quando esta recuperação e/ou conservação da APP é

efetuada de forma isolada, esta não contribui para o estabelecimento da conectividade da

biota, fatos que podem ser considerados como um ponto fraco. Para Guedes & Seehusen

(2011) os esforços empreendidos pelos projetos de PSA deveriam assegurar a restauração das

funções de conectividade associadas aos corredores, potencializando os efeitos benéficos das

ações.

A busca pelo desenvolvimento de novas técnicas de recuperação proporciona e a

difusão deste conhecimento, favorecendo a troca de informações entre especialistas nesta
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área, sendo portanto, um ponto forte. No entanto, a falta de domínio pleno de técnicas de

recuperação pode resultar em uma recuperação ineficiente, o que caracteriza um ponto fraco.

Ações de Educação Ambiental são responsabilidade do poder público municipal e da

comunidade porque existe tudo o que é necessário para sua efetivação. Esta falta de aplicação

de ações de EA contribui para a ausência de consciência ambiental em parte dos proprietários

rurais, representando assim, um ponto fraco. Por outro lado, quando o poder público põe em

prática ações de educação ambiental como estratégia de participação da sociedade, esta pode

caracterizar um ponto forte ao permitir uma maior consciência ambiental.

A perspectiva de transformação do Projeto em Programa favorece a promoção de

ações permanentes de restauração e expansão para toda a bacia, estando portanto, associados

a pontos fortes. Os incentivos financeiros permanentes ao produtor rural podem aumentar a

confiança no Projeto junto a comunidade rural, refletindo em maior adesão e representa um

ponto forte. No entanto, questões de interesse político podem causar morosidade nos trâmites

legislativos no poder legislativo de Balneário Camboriú, constituindo assim um ponto fraco.

No final de 2013, o poder legislativo do município de Camboriú reprovou uma lei que

autorizaria o repasse de recursos financeiros ao Projeto Produtor de Água. Esta falta de

vontade política em relação ao projeto de PSA pode se entendida como uma ameaça. Em

outra perspectiva, a aprovação da lei poderia ser considerada uma ótima oportunidade para

atendimento do objetivo do Projeto Produtor de Água quanto à adequação das propriedades

rurais à legislação ambiental.

Em muitos casos, o proprietário rural menos esclarecido pode apresentar dificuldades

de interpretação da legislação de PSA, um entrave para sua adesão, sendo portanto, uma

ameaça. No entanto, a consolidação do legislação de PSA representa uma conquista, um

avanço nas políticas públicas de gestão ambiental em nível da bacia hidrográfica,

caracterizando assim uma oportunidade.

A experiência adquirida com o tempo favorece a interação entre as instituições

responsáveis pode proporcionar uma gestão mais efetiva e articulada do Projeto, constituindo

uma oportunidade. Porém, as dificuldades na articulação, coordenação e controle da

implementação dos objetivos do Projeto, tendo em vista a diversidade de entidades envolvidas

pode representar uma ameaça.

A possibilidade de se alterar procedimentos e regras para adaptação às condições

locais é uma das diretrizes do Projeto Produtor de Água e representa portanto, uma

oportunidade. Por outro lado, a insuficiência de recursos financeiros pode gerar atrasos na

implementação das diretrizes proposta pelo Projeto, implicando em uma ameaça.
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O instrumento PSA pode favorecer a aprendizagem e troca de experiências entre

profissionais envolvidos e/ou interessados no tema, constituindo-se em uma oportunidade.

Por outro lado, dificuldades técnicas e de gestão na implementação em larga e contínua

escala pode se apresentar como uma ameaça ao Projeto de PSA.

O maior custo de transporte de mudas trazidas de outras regiões, a falta de

conectividade da biota podem ser decorrentes de uma recuperação ineficiente, definindo-se

assim como uma ameaça. No entanto, as ações permanentes de restauração e expansão para

toda a bacia permitirão o atendimento aos objetivos do Projeto Produtor de Água,

constituindo uma oportunidade.

A melhoria na quantidade e qualidade hídrica refletirão na garantia de abastecimento e

redução do custo de tratamento de água pela EMASA, representando assim uma

oportunidade. Por outro lado, a insatisfação de parte dos proprietários com relação ao Projeto

de PSA podem se apresentar como uma ameaça.

A gestão de UC existente na bacia conciliada aos objetivos do Projeto pode

proporcionar maior conscientização sobre a temática ambiental, acarretando uma

oportunidade. Porém, a falta de mobilização contínua neste sentido, atrasa o cumprimento

dos objetivos da UC, representando portanto, uma ameaça.

A conectividade da biota (corredores ecológicos) favorece o fluxo gênico, a dispersão

de sementes entre outros benefícios para os ecossistemas. No caso do Projeto de PSA, se estas

funções forem asseguradas, as mesmas se constituirão em uma oportunidade. Por outro lado, a

ausência de um fundo de financiamento em PSA dificulta o desenvolvimento das ações de

restauração, podendo representar uma ameaça.

Inobstante as iniciativas dos estados e dos municípios, a ausência de Política Pública

Federal de PSA tem bloqueado a alavancagem do instrumento no Brasil, fato que constitui

uma ameaça. No entanto, a consolidação das experiências municipais de PSA bem geridas

tem apresentado potencial de êxito, servindo de referência na replicação da metodologia,

difusão de técnicas de recuperação, aumento da consciência ambiental e para geração de

empregos nos demais projetos em implementação, podendo se revelar como uma grande

oportunidade.



141
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Estudos indicam que danos às matas ciliares, nascentes e cursos d’água da Bacia

hidrográfica do Rio Camboriú estão afetando a quantidade e a qualidade da água fornecida

pela EMASA aos municípios de Balneário Camboriú e Camboriú, refletindo em aumento nos

custos de tratamento e a consequente busca por novas fontes de abastecimento.

Face à estimativa de crescimento da população, o aumento da demanda de água e o

respectivo agravamento do desequilíbrio do balanço hídrico na bacia, em especial nos meses

de verão devido ao incremento populacional decorrente do turismo na cidade de Balneário

Camboriú, cuja população se expande para 1,5 milhão de pessoas na alta temporada, sendo

considerado um dos municípios mais verticalizados do país, levaram a EMASA a estudar

novas alternativas para garantir o abastecimento de água dos municípios de Balneário

Camboriú e Camboriú.

Considerando que as formas tradicionais para resolver problemas de abastecimento

implicariam em altos investimentos com obras de infraestrutura, levaram a EMASA a buscar

alternativas mais econômicas e de menor impacto. Assim, com base no modelo da cidade de

Nova York e do programa Produtor de Água da Agência Nacional de Águas, foi criado o

“Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú”.

O Projeto Produtor de Água se insere no âmbito das políticas municipais de incentivos

para a conservação dos recursos hídricos e surge com uma proposta que considera os

aspectos econômicos, sociais e ambientais, favorecendo o fortalecimento de uma nova

estratégia de gestão em recursos hídricos: o PSA.

Este estudo teve como objetivo analisar a aplicabilidade do Projeto Produtor de Água

na concepção do instrumento de PSA. O conjunto de técnicas de metodologia permitiu

realizar levantamentos das características sociais, econômicas e ambientais da sub-bacia Rio

do Braço, dos dispositivos legais e aspectos operacionais referentes ao Projeto Produtor de

Água, buscando-se compreender questões relacionadas à gestão, a integração entre parceiros

do projeto, a percepção e papel dos gestores e produtores rurais envolvidos, subsidiando a

análise de aplicabilidade do Projeto.

O uso de mapeamento permitiu observações e análises a respeito do uso e a ocupação

do solo na Sub-bacia do Rio Braço, constituindo-se numa importante ferramenta para

subsidiar a compreensão dos dados levantados pelas outras técnicas de metodologia.

A partir destas informações foram identificados potencialidades e fragilidades,

analisando-se em que medida tais aspectos podem influenciar na efetiva aplicabilidade do
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Projeto Produtor de Água.

O estudo de caso do Projeto Produtor de Água permitiu compreender as dificuldades

de implantação por se tratar de uma iniciativa pioneira em SC. O Projeto é a nona experiência

de PSA no Brasil, assim como as demais iniciativas do gênero, também apresenta gargalos de

natureza técnica, carência de recursos para o ganho de escala, altos custos das atividades de

recuperação e altos custos de implementação com mapeamento e diagnóstico socioambiental.

A extrapolação da previsão de custos estimados para toda a bacia somente na área

piloto, abriu a necessidade de novas fontes de recursos financeiros ao longo da execução do

projeto, podendo se tornar uma ameaça ao atendimento de seus objetivos e, portanto, a sua

aplicabilidade.

Diante dos resultados apresentados foi possível observar que o Projeto Produtor de

Água se apresenta como alternativa promissora para a conservação ambiental na Bacia do Rio

Camboriú. A pesquisa demonstrou que proprietários rurais tem percepção sobre a importância

da água, um aspecto positivo no sentido de buscar envolvimento e inserção dos mesmos no

Projeto. A boa recepção do Projeto na sub-bacia hidrográfica do Rio do Braço comprova este

fato, embora ainda seja necessária uma maior presença por meio de mobilizações contínuas

para esclarecimentos de dúvidas dos proprietários.

De forma geral, os proprietários demonstraram bons conhecimentos sobre as áreas de

preservação permanente. Nesta pesquisa foi dada ênfase às matas ciliares devido à importante

função desta na relação floresta-água. Notou-se que as descrições apresentadas estão em

consonância com funções hidrológicas e ecológicas da mata ciliar. No entanto, a pesquisa

permitiu compreender que muitos não associam a degradação da mata ciliar às práticas

inadequadas de uso do solo e ao desrespeito à legislação ambiental em suas propriedades.

Esta falta de consciência ambiental poderia, de certa forma, comprometer a aplicabilidade do

Projeto. Contudo, as ações de Educação Ambiental previstas nos objetivos deste Projeto

poderiam contribuir para uma maior conscientização ambiental.

Um outro aspecto observado nas propriedades rurais pesquisadas foi o saneamento

básico inadequado. Os tipos de tratamento de esgoto foram apenas mencionados pelos

proprietários, não existindo nenhum dispositivo que comprovasse a sua existência. Esta

constatação também revela que há falta de consciência ambiental neste aspecto. Uma

alternativa seria incluir o saneamento rural nos objetivos do Projeto Produtor de Água. Com a

elaboração de um projeto específico poderia se buscar recursos junto à Agência Nacional de

Águas - ANA, já que o “Programa Produtor de Água” desta agência prevê o saneamento rural

nas propriedades como um meio de combate à chamada poluição difusa no meio rural.
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Observou-se durante a pesquisa que os proprietários absorveram alguma informação

sobre os objetivos do Projeto Produtor de Água, possivelmente durante as oficinas de

mobilização realizadas na região da Sub-bacia do Rio do Braço, indicando de certa forma que

estas atividades podem ser efetivas para uma melhor compreensão e aceitação do Projeto, a

sua continuidade pode ser um fator que contribuirá para a aplicabilidade.

A percepção de que se trata de um Projeto voltado à conservação e recuperação

ambiental também é um fato positivo quanto a aplicabilidade. No entanto, um proprietário

apontou para o benefício econômico ao questionar a respeito da revisão dos valores do PSA.

Essa constatação denota que propriedades com maior rentabilidade na atividade agrícola não

sentem motivação para aderir ao Projeto. Nessa caso, rever estratégias de PSA poderia ser

uma possibilidade para a aplicabilidade do Projeto.

Este estudo também permitiu a compreensão sobre o sistema de gerenciamento do

Projeto Produtor de Água. Foram estudados aspectos quanto à composição, representatividade

e interação referentes às instituições parceiras, membros do Grupo Gestor e outras entidades

envolvidas no contexto do Projeto.

Importantes informações foram obtidas quanto aos dispositivos associados ao Projeto

Produtor de Água. Observou-se pelas considerações apresentadas que os gestores percebem as

dificuldades de aplicabilidade da PNRH. Quanto a avaliação de aspectos de gestão, observou-

se que há comprometimento dos participantes em relação ao Projeto. A percepção referente

aos aspectos ambientais, sociais e econômicos, de forma geral, demonstrou que todos tem

uma boa compreensão da repercussão que o Projeto de PSA pode representar em nível de

bacia hidrográfica.

Em uma análise geral, foi possível constatar que o gerenciamento do Projeto Produtor

de Água é realizado de forma qualificada, interativa, inclusive com representantes de

segmentos ligados aos proprietários rurais, onde se denota a sua importância como

stakeholders (partes interessadas), desempenhando um importante papel no sentido de

apresentar o Projeto de PSA aos seus representados, fato que poderia contribuir para a sua

aplicabilidade. Convém destacar a importante participação do Comitê do Rio Camboriú no

apoio técnico e institucional ao Projeto. Veiga Neto (2008) salienta a presença marcante dos

Comitês de Bacia na gestão ambiental a partir do seu estabelecimento pela Lei 9.433/97.

A observação participante mostrou-se uma técnica eficaz para entendimento de uma

propriedade rural na área de estudo e complementar para outras informações obtidas nas

outras etapas da pesquisa, em especial, as entrevistas. Por meio desta técnica foi possível uma

análise geral da realidade dos proprietários rurais na Sub-bacia do Rio do Braço, concluindo-
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se que embora não haja um conhecimento aprofundado sobre dispositivos legais pertinentes e

à temática ambiental, o conhecimento e realidade local não devem ser subestimados durante a

concepção de projetos pelo poder público.

A estratégia de análise SWOT - sigla em inglês para Forças (Strengths), Fraquezas

(Weakness), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats) conforme Partidário &

Ferreira (2005), corroborou para definir as ameaças e oportunidades, as quais não esgotam o

universo desta análise, servindo de base para a gestão adequada do Projeto Produtor de Água

e contribuindo para a concretização de seus objetivos, isto é, a melhoria na qualidade e

quantidade da água por meio de ações de conservação e restauração florestal.

Todos os resultados obtidos nesta pesquisa apresentada foram de grande relevância

pelo fato de contribuírem para o entendimento do PSA, um instrumento de aplicação recente

no Brasil, especialmente por ter envolvido aspectos socioeconômicos, ambientais e legais, uso

e cobertura do solo, processos de gestão e a percepção de políticas públicas pelos

proprietários rurais, instituições parceiras, membros do Grupo Gestor e demais entidades

envolvidas no contexto do Projeto Produtor de Água.

O conjunto dos levantamentos, face a complexidade do tema, possibilita compreender

de forma mais clara como ocorrem os processos de gestão participativa. Por meio desse

conhecimento, deve-se agir de forma a superar os pontos fracos e minimizar ou modificar as

ameaças ao Projeto. Da mesma forma, deve-se buscar a concretização das oportunidades

decorrentes e a valorização da maior quantidade de pontos fortes associados ao Projeto

Produtor de Água e o instrumento PSA.

Este estudo não tem a ambição de avaliar efetivamente o Projeto Produtor de Água, já

que o mesmo ainda está dando os seus primeiros passos. Por enquanto, pode-se dizer que há

muitos desafios pela frente para que suas chances de ser bem sucedido sejam uma realidade.

Espera-se que alguma forma, este estudo contribua para a difusão de informações sobre a

aplicabilidade de um projeto de PSA em uma bacia hidrográfica no Bioma Mata Atlântica.

A partir das considerações apresentadas deixamos as seguintes sugestões:

Seguimento ao processo de mobilização contínua junto aos proprietários rurais, a

implantação de outras ações permanentes de Educação Ambiental na Bacia do Rio Camboriú;

a reavaliação dos valores de Pagamento por Serviços Ambientais para novos editais de

chamamento; a inclusão da atividade de saneamento rural nas propriedades rurais entre os

objetivos do Projeto Produtor de Água; um atendimento personalizado aos proprietários rurais

para esclarecimento dos aspectos burocráticos relacionados ao Projeto e a criação de um

fundo municipal para financiamento e compensação ambiental.
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APÊNDICE A

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
(Resolução nº 196, de 10 de Outubro de 1996 - Conselho Nacional de Saúde)

O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “Pagamento por
Serviços Ambientais: A aplicabilidade do Projeto Produtor de Água na Bacia Hidrográfica do
Rio Camboriú como ferramenta para conservação florestal no município de Camboriú, SC”.
Neste estudo pretendemos avaliar a aplicabilidade do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú na
concepção do sistema de pagamento por serviços ambientais. Pretende-se nesta pesquisa, conhecer as
características sociais, econômicas e ambientais da sub-bacia do Rio do Braço e de uma propriedade
rural nesta sub-bacia, estudando-se em que medida tais características podem influenciar na efetiva
aplicabilidade do projeto Produtor de Água do Rio Camboriú no município de Camboriú. Para este
estudo adotaremos os procedimentos de entrevista por meio de questionários e observação
participante. O benefício relacionado à sua participação será de aumentar o conhecimento científico
para a área ambiental. Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer
vantagem financeira. Você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará
livre para participar ou recusar-se a participar. Em caso de desconforto ou constrangimento poderá
retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é
voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em
que é atendido pelo pesquisador. O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais
de sigilo. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o
material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. O (A) Sr (a) não será
identificado (a) em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Este termo de consentimento
encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável
na Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI e a outra será fornecida a você. Caso haja danos
decorrentes dos riscos previstos, o pesquisador assumirá a responsabilidade pelos mesmos. Desde já
agradecemos!

Prof.ª Dra. Rosemeri C. Marenzi
Orientadora
Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI
Cel: Email:

Pedro Paulo Antunes
Pesquisador/Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental/UNIVALI
Cel: - Email:

Comitê de Ética em Pesquisa - CEP/Univali: (47) 3341-7738 - E-mail: etica@univali.br

_______________________, ____ de _______________ de 20___.

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo em
participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer
qualquer punição ou constrangimento.

Participante da Pesquisa: ________________________________________________________
(assinatura)
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APÊNDICE B

QUESTIONÁRIO SÓCIO-AMBIENTAL

Ponto Referencial: 1 _ .

Coordenada Geográfica: .

PARTE I – Informações do Proprietário

( ) Sub-Bacia Rio do Braço
1. Nome do proprietário: _____ _.

2. Endereço: _____ __ .

3. Bairro/Localidade: . Telefone: ( ) ____

4. Número de integrantes na família: .

5. Reside no imóvel: Área: (ha./m2).

( ) SIM ( ) NÃO

6. Possui acesso a saneamento básico (esgoto)?

( ) SIM ( ) NÃO( ) Banheiro seco;

( ) Despeja no rio;

Fossa séptica ( ) Filtro anaeróbio ( ) Sumidouro ( )

Outros:_______________________________________________________________________________

7. Qual o destino do seu lixo?

a. Coleta pública: ( ) vezes/semana;

b. Coleta seletiva pública: ( ) vezes/semana;

c. Aproveita os orgânicos – De que maneira:

d. Vende os inorgânicos;

e. Enterra;

f. Queima;

g. Despeja no rio;

h. Outros: ___________________.

8. De onde vem a água que você utiliza?

1.Nascente;

2.Diretamente do rio na propriedade;

3. Diretamente do rio na Bacia;

4. Poço;

5. Sistema público;

6.Outros: .

9. Você possui atividade agropecuária na sua propriedade?
( ) SIM ( ) NÃO

Plantação de Monocultura – Qual: .

Criação de animais – Qual (is): .

Viveiro de animais – Qual (is): .

Viveiro de plantas – Qual (is): .
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Agricultura familiar – Qual (is): .

Outras – Qual (is): .

10. A sua propriedade possui área de inundação?
( ) SIM ( ) NÃO

Com que frequência ela inunda?

1. ( ) Ocasionalmente em chuvas intensas;

2. ( ) Sempre que chove;

3. ( ) Inundou apenas vez(es).

11. Na sua propriedade ocorre deslizamento devido as chuvas?
( ) SIM ( ) NÃO

12. Você sabe o que é Mata Ciliar?
( ) SIM ( ) NÃO

Poderia me descrever?

13. Você sabe qual a função da Mata Ciliar?
( ) SIM ( ) NÃO

Poderia me dizer?

14. Você ouviu falar do projeto Produtor de Água?

( ) SIM ( ) NÃO

O que você pensa do projeto?

15 . Você estaria disposto(a) a participar do projeto Produtor de Água:
( ) SIM

Permitiria o plantio de espécies nativas para revitalização da Mata Ciliar, por meio de terceiros;

Se possui atividade agrícola, você permitiria o cercamento de parte da área para benefício da Mata Ciliar;

Se possui atividade pastoril, você permitiria o cercamento de parte da área para benefício da Mata Ciliar;

Se possui atividade pastoril, você permitiria o cercamento de parte da área para benefício da Mata Nativa

conservada;

Outros: .

( ) NÃO

1. Falta de tempo;

2. Não acha necessário;

3. Perda de renda (pastagem, agricultura);

Outros: .

Sugestões/Observações: .
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PARTE II – Observações do Pesquisador

Situação do Rio:

( ) Nome do Rio:__________________________________________________________________________.
1.Assoreado;

2. Poluído por esgoto;

3. Poluído por resíduos sólidos;

4. Ocupação com vegetação aquática: ( ) baixa; ( ) média; ( ) alta;

Situação da Mata Ciliar:

1- Edificações:

1. Sistema viário; 2.Residência;

3. Outras: _ .

2. Pastagens:

1. Braquiária; 2. Outras: _______________________________.

3. Agricultura:

 Arroz

 Banana

 Horta

 Outras:__________________________.

4. Situação do solo:

Solo impactado por: ( ) pisoteio intenso do gado; ( ) cortes e queimas;

Solo erodido;

Outros: .

5. Cobertura da Mata Ciliar:

( ) Estágio inicial;

( ) Estágio inicial à médio (presença de arbustos e árvores esparsas);

( ) Estágio avançado;

Pinus: ( ) baixa; ( ) média; ( ) alta;

Eucaliptos: ( ) baixa; ( ) média; ( ) alta;

( ) Outras exóticas: ( ) baixa; ( ) média; ( ) alta;

6. Situação do remanescente florestal:
( ) Floresta nativa: ( ) com presença de exóticas;

( ) Estágio inicial à médio: ( ) com presença de exóticas;

( ) Estágio avançado: ( ) com presença de exóticas;

Sugestões/Observações: .



161

APÊNDICE C

ENTREVISTA COM REPRESENTANTES DE ENTIDADES PARCEIRAS OU

RELACIONADAS AO PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA DO RIO CAMBORIÚ

PERFIL DO ENTREVISTADO

1. Nome:__________________________________________________________________

2. Entidade que representa:___________________________________________________

3. Função:_________________________________________________________________

4. Gênero: ( ) Feminino ( ) Masculino

5. Idade: ( ) Menos que 30 ( ) Entre 31 e 50 ( ) Mais que 51

6. Escolaridade/Formação: ( ) Ensino fundamental ( ) Ensino médio

( ) Ensino superior incompleto ( ) Ensino superior completo ( )

Outros_______________

PERGUNTAS

7. Você conhece a Política Nacional de Recursos Hídricos? ( ) Sim ( ) Não

7a. Qual a sua opinião sobre esta política?

8. Você conhece a legislação que dispõe sobre o Projeto Produtor de Água do Rio

Camboriú?

( ) Sim ( ) Não

8a. Você sabe quais são os objetivos do Projeto Produtor de Água? ( ) Sim ( ) Não

8b. Você faz parte do Grupo Gestor do Projeto Produtor de Água? ( ) Sim ( ) Não

(Se não faz parte, favor pular para a pergunta 11)

8c. Você sabe a competência do Grupo Gestor do Projeto Produtor de Água? ( ) Sim ( )

Não

8d. Como você foi selecionado para ser o representante da entidade no Grupo Gestor?

( ) Votação ( ) Indicação de chefia ( ) Convite do Grupo Gestor ( ) Outros.

Qual?___________________________________________________________________

9.Tem documento oficializando essa representação? ( ) Sim ( ) Não

8a.. Na sua opinião, é importante a representação de sua entidade no Grupo Gestor?

( ) Sim ( ) Não

Por quê?

9b. Na sua opinião, o Grupo Gestor está bem representado? ( ) Sim ( ) Não

Por quê?

9c. Você tem ido às reuniões? ( ) Sim ( ) Não

9d. Com que frequência?
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10. Como você vê o envolvimento dos demais parceiros no Grupo Gestor?
( ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

11. Você acha que os proprietários rurais foram informados de forma adequada sobre os

objetivos do Projeto Produtor de Água? ( ) Sim ( ) Não

Por quê?

11a. Você participou de alguma reunião de mobilização para esclarecimentos sobre o

Projeto Produtor de Água? ( ) Sim ( ) Não

12. Qual sua opinião sobre o valor pago ao proprietário rural? ( ) Adequado ( )

Inadequado

Por quê?

13. Na sua opinião, o PSA – Pagamento por Serviços Ambientais vai propiciar melhoria na
qualidade de vida do proprietário rural? ( ) Sim ( ) Não

Por quê?

14. Considerando as metas do projeto Produtor de Água, em sua opinião, os recursos da

EMASA são suficientes para custeá-lo? ( ) Sim ( ) Não

Por quê?

15. Você acha que os rizicultores deveriam pagar pelo uso da água? ( ) Sim ( ) Não

Por quê?

16. O que acha do edital de chamamento? Falta alguma coisa? Gostaria de modificar

alguma condição? De qual forma?

17. O que acha do termo de adesão? Falta alguma coisa? Gostaria de modificar alguma

cláusula? De qual forma?

18. Na sua opinião o Projeto Produtor de Água vai ter sucesso? ( ) Sim ( ) Não

Por quê?

Observações_______________________________________________________________




