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Água e 

Sustentabilidade 

 

 
Contexto 

 Pequeno/médio produtor rural – desenvolvimento rural 

 produção de alimentos 

 produção de água 
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Estudos de caso 

 

   

 

Municípios de Joanópolis e Nazaré Paulista/SP 

 

Bacia do rio Doce/MG e ES  
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Sistema Cantareira 

 

 
 Municípios de Nazaré Paulista e Joanópolis, SP 
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•Produção insustentável 

•Áreas degradadas 

•Risco hídrico 

Situação Inicial 

•Estratégia de mudança 

•Termos de 
compromisso 

Parcerias e 
Compromissos •Boas Práticas 

Agropecuárias 

•PSA 

Unidades 
Demonstrativas 

•Modelo sustentável de 
produção 

•Maior disponibilidade 
hídrica 

•Aumento na renda 

Transformação 

Produtores Rurais 
utilizando práticas de 
produção inadequadas 
colocando em risco a 
oferta de água e alimento 
para os diferentes usos na 
região 
 

Propriedades utilizando 
modelos de produção 
sustentável e incentivados 
pelo PSA garantindo a 
oferta de água e 
sustentabilidade 
econômica para o 
produtor rural  

Assistência Técnica 
Capacitação 
Modelos sustentáveis 
demonstrativos 
Tecnologias sociais 
PSA 
Comunicação  
 



Práticas Socioambientais 
Transformação 

• Restauração da vegetação nativa 
• Produção de hortaliças, 

frutíferas 
• Pecuária sustentável 
• Práticas de conservação de solo 
• PSA 

• 41 produtores 
recebendo 
PSA 

• < uso de 
agrotóxicos e 
fertilizantes 
químicos 

• Solos 
recuperados e 
conservados  

• > Infiltração 
de água 

• >Disponibilida
de de água  

• Aumento da 
renda 



88.938 mudas plantadas 
68,9 ha restaurados. 
321 ha  de fragmentos florestais conservados 
59,5 ha de BPA implementados 

300 barraginhas 
48 produtores implantaram BPA 
41 produtores recebendo PSA 
Até 140% de aumento na renda 





WWF-Brasil 

Fundação Renova 

  

Bacia do Rio Doce 

 

 

 

 

 

 

Estados de Minas Gerais e Espírito Santo 
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WWF-Brasil 

Fundação Renova 

  

Visão: Até 2026, as áreas de preservação permanente estratégicas 

para a recarga hídrica da bacia do rio Doce estão totalmente 

restauradas e se mostram integradas em um abordagem de 

paisagem sustentável capaz de garantir o desenvolvimento rural 

inclusive e a valorização dos serviços ambientais prestados à 

sociedade. 
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WWF-Brasil 

Bacia do rio Doce 

 
Objetivo: Desenvolver um projeto inovador de recuperação florestal 

em larga escala, integrado com o desenvolvimento rural em nível 

de paisagens, em uma abordagem comunitária inclusive para ser 

replicado em 40 mil ha de APP degradados na bacia do rio Doce. 
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“Produção de água” 

Edital de recuperação 
florestal 

 Restauração florestal 
 Conservação de solo 

 Recuperação de processos 
erosivos 
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Estrutura de governança 

 UGR – Unidade Gestora Regional 

 UAL – Unidade de Acompanhamento Local 

 Manhuaçu 

 Suaçuí 

 Guandu 

 Piranga 

 Pontões 

Secretarias de Meio Ambiente e 
Agricultura, federação de agricultura 

e trabalhadores, comitês de bacia, 
IBAMA, CT-Flor, UGR 
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Desenvolvimento Rural 

 Promover o desenvolvimento rural da bacia do rio Doce 

 Disseminação de boas práticas agropecuárias 

 Melhor a renda dos produtores rurais 

 Estimular a adequação ambiental das propriedades rurais da 

bacia do rio Doce 

 Oportunidades de acesso a mercados 

 

 

 

 

Sustentável 
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Desenvolvimento Rural 

 Elaboração do Portfólio de Desenvolvimento Rural Sustentável 

Material de apoio técnico 

 Instalação de Unidades Demonstrativas  

adequação ambiental das propriedades rurais 

Intensificação produtiva 

Promoção de boas práticas agropecuárias 

 Elaboração de estudos de mercado dos produtos de origem 
agropecuária 

 Proposição de arranjos de comercialização dos produtos 
agropecuários 

 

 

 

 

Sustentável 
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Desenvolvimento Rural 

 Por meio do trabalho com atores locais para melhor entendimento 

da paisagem 

 Capacitação em boa práticas agropecuárias, durante a execução de 

algumas atividades 

 Palestras de disseminação do Portfólio 

 Dias de campo após adequação ambiental e produtiva das UD 

 Parcerias com governos, iniciativa privada para novas 

oportunidades de comercialização dos produtos agropecuários 

 

 

Sustentável 

 

 



Presentation to Company name 16-Oct-19 / 16 

Mas essas ações, de fato, 
contribuem para a produção  
e/ou manutenção os recursos 
hídricos??? 
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Pipiripau 

 Hidro-ambientais: 

 Aumento da quantidade de água 

 Melhoria da qualidade da água 

 Melhoria da qualidade do solo 

     Socioeconômicos:  

 Benefícios econômicos e sociais 

 Relação Benefício/Custo 

     

Período de Análise: 2018-2027  

 

 

Resultados e Impactos  
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Pipiripau 

 Aumento de 75 l/s na vazão de base do ribeirão Pipiripau, suficiente 

para abastecer 75 mil pessoas 

 Redução de erosão de 9.900 t por ano nas propriedades 

 Redução de 4.300 t de aporte de sedimento ao rio, por ano 

 Benefícios econômicos para a empresa de saneamento: R$ 14,1 

milhões em 10 anos 

 

 

Resultados e Impactos 
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Pipiripau 

Continuação ... 

 Aumento de 202% na qualidade do solo e benefícios econômicos 

para os produtores de R$ 312 mil em 10 anos 

 Benefícios sociais para a população consumidora de água: R$ 10,6 

milhões em 10 anos 

 Cada R$ 1,0 investido no projeto geraria R$ 2,97 em benefícios 

socioeconômicos na bacia  

 

 

 

Resultados e Impactos  

https://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/downloads/relatorio_pipiripau_digital_v4.pdf  

https://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/downloads/relatorio_pipiripau_digital_v4.pdf
https://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/downloads/relatorio_pipiripau_digital_v4.pdf


ledatavares@wwf.org.br 

Thank you 

© 2010, WWF. All photographs used in this presentation are copyright protected and courtesy of the WWF-Canon Global Photo Network and the respective photographers. 
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WWF IN SHORT 

WWF is in over 

100 countries, on 

5 continents 

+100 

WWF was founded 

In 1961 

1961 

WWF has over 

5,000 staff 

worldwide 

 

+5000 

WWF has over 

5 million supporters 

+5M 
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