
Pagamento por Serviços Ambientais como mecanismo 
para a conservação da biodiversidade e dos recursos 

hídricos em Piraquara, Paraná.

(1) Extensionismo conservacionista - avaliação ambiental

in loco e orientações sobre boas práticas de manejo e

conservação aos proprietários de áreas naturais;

(2) Educação para a conservação - formação de

professores da rede municipal em conservação da

biodiversidade;

(3) Políticas públicas - implantação dos marcos legais

municipais para o PSA e mapeamento das fontes de recursos.
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Com aproximadamente 3,5 milhões de habitantes, a Região

Metropolitana de Curitiba (RMC) está entre as mais

populosas do país e o abastecimento de água para essa

população depende principalmente dos mananciais do

Altíssimo Iguaçu, em especial os localizados em Piraquara.

Garantir a proteção dos mananciais por meio do

planejamento do uso do solo são responsabilidades do poder

público, contudo, o descumprimento da legislação ambiental

nas diferentes instâncias da sociedade, como o

desmatamento ilegal e a ocupação e degradação de áreas

protegidas, como as Áreas de Preservação Permanente

(APP), impõem grande dificuldade nessa tarefa.

A Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação

Ambiental (SPVS), por meio do Condomínio da

Biodiversidade – Programa de Conservação da Natureza em

Ambientes Urbanos e Periurbanos, atua em Piraquara,

financiado pelo HSBC Water Programme e em parceria com a

Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza (FGBPN) e

a Prefeitura Municipal de Piraquara. O objetivo é promover a

conservação dos mananciais atuando em áreas particulares

por meio da implantação do Pagamento por Serviços

Ambientais (PSA), que é um importante instrumento de

valoração ecossistêmica e premiação monetária aos

proprietários, utilizando a metodologia Oásis da FGBPN.
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Espera-se que este programa de PSA em Piraquara,

pioneiro no Paraná, torne-se um exemplo de sucesso da

parceria entre poder público, terceiro setor e sociedade

civil em prol da segurança hídrica e conservação da

biodiversidade, e que seja replicado em outras áreas

prioritárias para conservação e mananciais de

abastecimento.

Os resultados alcançados até o momento com o

extensionismo conservacionista foram 112 áreas recebendo

a visita técnica no município, 55 delas inseridas na área de

abrangência do reservatório Piraquara I, que é prioritária

para o lançamento do programa de PSA. Estas propriedades

somam aproximadamente 2.500 hectares e destes, 50% com

vegetação nativa em estágio médio de sucessão ecológica.

Na educação para a conservação, 480 professores fizeram

o curso de formação, com previsão de mais 420 até o final de

2016. Todos foram sensibilizados com relação à importância

da conservação do patrimônio natural e instrumentalizados

para trabalharem este tema na prática pedagógica.
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Figura 1: Localização dos mananciais do Altíssimo Iguaçu na Região Metropolitana de
Curitiba, Paraná. Fonte: SPVS.

Figura 2: Reservatório de água em 
Piraquara com Curitiba ao fundo.

Figuras 3: Aspectos das APP com e sem 
vegetação nativa em Piraquara (PR).

Figura 4: Mapa de uso do solo da bacia do rio Piraquara (PR) área prioritária para a
implantação do programa da Pagamento por Serviço Ambiental.

Figuras 6: Cursos de formação em educação para conservação da biodiversidade para 
os professores da rede municipal de ensino de Piraquara (PR).

Figuras 5: Extensionismo conservacionista realizado nas propriedade particulares 
em Piraquara (PR).

Na linha de políticas públicas, o projeto contou com o apoio

da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos (SEMA-PR) e foi implantado o arcabouço legal

necessário para execução do programa de PSA, desde a

elaboração até a publicação de leis e decretos – Leis

1.405/2014 e 1.540/2015; Decretos 4.700/2015,

4.808/2016 e 4.809/2016.

A Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar,

manifestou-se como potencial financiador do PSA em

Piraquara, e juntamente com o governo estadual

anunciaram um possível investimento inicial de R$ 750 mil.

Figuras 7: Reuniões com os parceiros e apoiadores do programa da Pagamento por
Serviços Ambientais em Piraquara (PR).

Figura 8: Técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Piraquara em
campo nas visitas de extensionismo do projeto.
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