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Provisão

– comida

– água

– madeira e fibras

– combustíveis

– ...

Regulação

– clima

– enchentes

– doenças

– purificação da água

– ...

Cultura

– estético

– espiritual

– educacional

– recreacional

– ...

Suporte

• ciclagem de nutrientes • formação de solos

• produção primária • ...

BIODIVERSIDADE

Traduzido de Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis. 2002.      
Millenium Ecosystem Assessment - report

Benefícios providos pelos ecossistemas

Serviços Ecossistêmicos:



Serviços Ambientais:

– Visão ONU/FAO

– Visão PRMC

Obs: Serviços ambientais têm caráter 
ativo: não existe serviço ambiental 

passivo



Serviços ambientais relacionados à água:

– Quantidade de água

• Aumento e regularização de vazão

• O papel da vegetação:

– aumento da percolação das águas das chuvas

– Qualidade da água

• Poluições focal e difusa

• O papel da vegetação:

– redução da erosão do solo

– retenção de sedimentos



O Fluxo econômico dos serviços ambientais:

Provedor / Recebedor

Beneficiário / Pagador

Serviço
Ambiental

Remuneração



Por que pagar ?

– Reconhecimento pelo valor econômico 
intrínseco do serviço ambiental

→ demanda > oferta = escassez

– Externalidades

→ retribuindo o verdadeiro provedor

→ custo do provimento



Sukhomajri
Índia

Bibliografia:

– Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2007. The State 
of Food and Agriculture: paying farmers for environmental services. Rome, pp. 
34-35.

– Kerr, J., Milne, G., Chhotray, V., Baumann, P., James, A. J. 2007. Managing 
watershed externalities in India: Theory and Practice. Environment, Development 
and Sustainability 9: 263-281.

– Kerr, J. 2005. Benefícios compartilhados do manejo da Bacia Hidrográfica do 
Sukhomajri, Índia. In: Pagiola, S., Bishop, J., Landell-Mills N. Mercados para 

Serviços Ecossistêmicos: Instrumentos Econômicos para Conservação e 

Desenvolvimento. REBRAF, pp. 36-43.



Parte baixa Lago
Sukhna

Chandigarh

Abastece
Chandigarh

Consome
água do
lago Sukhna

Beneficiária
de seviços
ambientais

Pecuária extensiva

Sem irrigação

Foco em recursos hídricos: quantidade e qualidade da água

Provedores de
serviços ambientais

Superexploração
das pastagens

Enchentes

Beneficiária de 
seviços ambientais

Parte alta

Terras agriculturáveis
e irrigadas

Agricultores ricosAgricultores pobres

Sukhomajri

Enchentes

Beneficiária
de seviços
ambientais

Necessidade
de

dragagens



Problemas a resolver:

• Rio assoreados: Sukhomajri e as terras baixas 
sofriam com enchentes que destruíam suas 
áreas agrícolas

• Ameaça ao abastecimento de Chandigarh

• Altos custos para manter as dragagens do Lago 
Sukhna

OBS: 80 – 90% da sedimentação do lago 
Sukhna  vinha das terras altas



Sukhomajri Parte alta

Reflorestamento 
das encostas do 
morro
Construção de 
de barraginhas 
e mini-represas

Reflorestamento: retenção de solo e aumento da infiltração da chuva
oferta de madeira e forragem

Barraginhas: retenção da enxurrada pós-chuva (escoamento superficial)
aumento da infiltração da chuva

Mini-represas: retenção da enxurrada pós-chuva (escoamento superficial)
aumento da infiltração da chuva
oferta de água para irrigação



Resultados: todos ganharam

Chandigarh:
– economia de US$200.000,00/ano em dragagens do 

lago Sukhna

Proprietários nas terras baixas:
– reduziram-se as enchentes

Proprietários nas terras altas:
– disponibilidade de água para irrigação
– oferta de madeira, e forragem para o gado

Sukhomajri:

– reduziram-se as enchentes



O caso particular dos provedores de serviços 
ambientais, os proprietários em terras altas:

• Seus custos:
– restrições ao pastejo intensivo
– perda de áreas de pastagens para florestas

• Seus benefícios:
– água para irrigação
– oferta de madeira e forragem para o gado

Resultados:
– aumento da produtividade rural
– aumento da renda



Sistemas silvo-pastoris
Colômbia, Costa Rica e Nicarágua

Bibliografia:

– Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2007. The State 
of Food and Agriculture: paying farmers for environmental services. Rome, pp. 
76-77.

– Regional Integrated Silvopastoral Ecosystem Management:
http://www.virtualcentre.org/en/res/silvo.htm



Focos:
– recuperação da biodiversidade

– seqüestro de carbono

Problemas a resolver:

Sistema tradicional (limpeza total da área para 
implantar pasto) insustentável:

»queda da fertilidade do solo

»queda da produtividade

»queda da renda (pobreza)



Proposta: implantar sistema silvo-pastoril

Dificuldades:

– altos custos iniciais de implantação

– proprietários rurais empobrecidos

Solução encontrada: implantar sistema de PSA

– Objetivo: cobrir os custos de substituição das 
práticas tradicionais pelas práticas silvo-pastoris



Características do sistema PSA implantado:

• Diferentes usos de solo foram classificados quanto 
às suas contribuições para a conservação da 
biodiversidade e seqüestro de carbono

• Fazendas receberam de US$ 2.000 a US$ 2.400/ano
(10 a 15% de aumento na renda líquida)

• Duração: 5 anos (2002 - 2007)

• Financiamento: GEF (co-financiamento de 
entidades locais)



Resultados obtidos:

• redução superior a 60% das áreas com pastagem 
degradada

• aumento de 71% nos níveis de seqüestro de carbono

• maior área florestada e maiores diversidades de aves, 
morcegos e borboletas

• aumento de 10% na produção de leite

• aumento de 115% na renda das fazendas

• queda de 60% no uso de herbicida

• queda na freqüência de uso de queimadas para 
manejar o pasto



Sistema Cantareira

Joanópolis (SP) Nazaré Paulista (SP) e
Extrema (MG)

Bibliografia:

– Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2007. The 
State of Food and Agriculture: paying farmers for environmental services. 
Rome, pp.74.



Focos:
– quantidade e qualidade da água

– recuperação da biodiversidade

Problemas a resolver:

» perdas de solo agriculturável

» assoreamento de rios e córregos

» perdas de biodiversidade



Proposta:

– práticas de manejo e conservação de solo

– proteção/recuperação de matas ciliares

Dificuldades:

– altos custos iniciais de implantação

– proprietários rurais empobrecidos



Solução encontrada: implantar sistema de PSA

Objetivos:

– cobrir os custos das práticas de conservação de 
solo e de conservação/recuperação de matas 
ciliares

– Remunerar os provedores pelos serviços 
ambientais prestados (reconhecimento)



Características do sistema PSA

• 4 práticas consideradas: barraginhas, pasto 
rotacionado, proteção de matas ciliares e 
recuperação de matas ciliares

• Financiamento:

– práticas: GEF

– PSA: recursos da cobrança pelo uso da água

Realização: Mata Ciliar/SMA, CATI/SAA, TNC, 
ANA, PCJ Federal



Resultados esperados:

– redução da carga de sedimentos nos rios e 
córregos

– regularização das vazões de rios e córregos

– incremento da biodiversidade

– aumento de produtividade no campo

– aumento na renda (produtividade + PSA)
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