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VISITA À CIDADE DE EXTREMA/MG NO DIA 13/08/2012. 
 
 
 
Esta visita, programada e agendada pela JAPPA, criou-se a oportunidade de 
conhecer “in loco” o Projeto Conservadores de Água, criado e implantado naquele 
município há 06 anos, que é modelo nacional e mundial sobre o tema PSA 
(Pagamento por Serviços Ambientais). 
 
Na visita estiveram presentes voluntários da JAPPA inclusive seu diretor-presidente, 
tendo tido a honra de ter prestigiado a iniciativa e composto a comitiva, o Senhor 
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Itatiba, Roberto Ferrari, e mais 
membros de sua equipe, além de dois jovens proprietários rurais de nossa cidade. 
 
A importância da visita é que este projeto objetivar tem como objetivo manter a 
qualidade dos Mananciais e promover a adequação ambiental das propriedades 
rurais, priorizando ações preventivas às corretivas. 
Por intermédio deste projeto celebram-se parcerias do poder público com os 
proprietários rurais que recebem assistência técnica, cercas construídas, projeto e 
plantio de matas ciliares e de topo de morro, conservação destas e das cercas, 
inclusive com combate a pragas como formigas, etc...  
 
Recebem ainda valores em dinheiro por ha. da propriedade toda, e o poder público 
colabora na adequação de toda a propriedade, pois não adianta proteger a nascente 
ou o curso d’água se uma montanha estiver desprotegida e assorear todo o corpo 
d’águia.  
 
Por meio deste projeto, chegam são regularizadas áreas de APP e das próprias 
Reservas Legais. 
 
Nestes 6 anos, no âmbito deste projeto,  foram construídos mais de 300 ( trezentos ) 
km de cercas que isolam a ação do gado e da agricultura dos corpos d’água, em mais 
de 80% de seus recursos hídricos, proporcionando a recuperando qualidade da áqua 
do Município em seus mananciais e cursos. 
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Esta função é importantíssima, pois a cidade está a montante de importantíssimos 
recursos como são os Rios Jaguari e Piracicaba. 
 
A visita e conhecimento deste Projeto foram de suma importância para todos os que 
lá estiveram, pois além da tomada de consciência do cidadão urbano e dos 
proprietários rurais, teve-se o reconhecimento da importância do campo e de sua 
contribuição para uma melhor qualidade do recurso universalmente reconhecido 
como vital, a água.  
 
Ver o projeto ali florescente oferece a visão física do que a vontade política pode 
conseguir.  
 
Em Itatiba, infelizmente, as matas ciliares têm sido muito descuidadas. Um projeto 
como o que se viu em Extrema seria de todo conveniente ser implantado em Itatiba, 
obviamente respeitadas as diferenças existentes entre as realidades de cada 
município.  
O interesse do Senhor Secretário remete à possibilidade de termos alguma ação 
neste sentido, que esperamos não se limite a uma gestão ou a um partido político, já 
que o problema é de todos e a todos atinge.  

  
O Alerta é simples e óbvio: se não cuidarmos de nossas águas, e para isto a mata é 
essencial, estaremos muito encrencados num futuro bem próximo. 
  
Temos que nos valer desta situação, assim como de assumir a responsabilidade 
sobre o fato auspicioso de que todos os nossos corpos d’água de Itatiba,  exceto o 
próprio Rio Atibaia, nascem e terminam dentro do nosso município.  
.  
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Outras Informações sobre o Projeto Conservadores de Água de Extrema/MG:  
 
A maior parte dos recursos do programa são provenientes do Comitê de Bacias 
Hidrográficas do PCJ, de compensações ambientais de empresas, e de fundos 
Estaduais e Federais. 
O gasto total mensal do programa é de R$ 40 mil.  
Contra com 30 funcionários, preferencialmente recrutados entre agricultores da 
região. 
O Município arca com 12 mil reais / ano em pagamento direto aos proprietários, e 5 
(cinco) vezes isto no programa total com Manutenção, cercas, terraceamento, 
viveiros, e outras atividades.   
O Projeto parte do princípio de que O POLUIDOR DEVE PAGAR E O 
CONSERVADOR DEVE RECEBER  e o aplica.  
Os contratos Prefeitura-proprietário são negociados caso a caso e hoje se acham 
cercado e protegidos 80% dos córregos do Município 
O proprietário não faz nem paga nada, tendo suspenso o pagamento (PSA) que 
recebe caso seja constatado que premeditadamente destruiu o que foi feito. 
Nas Palavras do Coordenador do Projeto, Sr. Arlindo, tudo o que se pede aos 
proprietários é que respeitem o trabalho feito pelo contrato celebrado. 
Todas as propriedades passam por inspeções mensais – no mínimo. 
Extrema conta com 7 bacias hídricas, com características semelhante, tendo sido até 
o momento celebrados 100 (cem) contratos deste tipo.  
Para ser implantado o programa foi criado por lei própria, e outros diplomas (lei, 
contrato, termo de referencia), dos quais o Sr. Secretário de Meio Ambiente de 
Extrema Sr. Paulo Henrique Pereira, nos ofereceu cópias.  
A Prefeitura chega mesmo a adquirir áreas estratégicas quando a oportunidade se 
apresenta.  
As fases de realização são:  
1 – Aproximação do proprietário,  
2 – Contratação do projeto para a propriedade 
3 - Elaboração de projeto executivo e do levantamento planialtimétrico definindo 
APP e áreas verdes,  
4 - Implantação de cercas com passagem para o gado e finalmente 
5 -  Isolamento do manancial com retirada da água para servir ao gado e não mais 
permitindo que este polua o manancial.  
 
 

http://www.ribeiraojacare.com.br
mailto:ribeiraojacare@uol.com.br

