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Fundação Grupo Boticário de 
Proteção à Natureza

Criada em 1990 como uma fundação de direito privado;

Missão: Promover e realizar ações de conservação da natureza;

Visão: A sociedade brasileira sensibilizada para a conservação da Visão: A sociedade brasileira sensibilizada para a conservação da 
natureza, reconhecendo-a como uma das causas mais 
relevantes para o mundo.

Ações nacionais: Foco na proteção de áreas naturais, no apoio 
a projetos de outras organizações, na disseminação de 
conhecimento e em ações de mobilização da sociedade. 

Prioridades: Áreas naturais mais ameaçadas, efetividade em 
conservação e iniciativas que possam ser disseminadas e 
replicadas por organizações, empresas e pessoas. 



Projeto Oásis

Ocupação desordenada desde a década de 70;

Em 1976 é instituída  Área de Proteção aos Mananciais da 
RMSP, abrangendo, entre outras, as bacias de Guarapiranga e 
Billings;

Introdução

Billings;

A bacia da Guarapiranga é um dos principais mananciais da 
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e também a mais 
ameaçada;

O espelho d’água do reservatório diminuiu em 
20% em 6 anos e uma parte significativa das 
áreas de preservação permanente encontra-
se alterada e desprotegida (ISA, 2006a),

Abastece cerca de 4 milhões de pessoas.



Projeto Oásis

Com o intuito de contribuir com os esforços públicos para 
conservação dessas áreas tão relevantes e, inspirando-se em 
experiências de outros países, a Fundação Grupo Boticário 
começou a buscar estratégias inovadoras de conservação de 
terras privadas, o que resultou no Projeto Oásis.

Introdução

terras privadas, o que resultou no Projeto Oásis.

Em 2006 o projeto foi lançado em São Paulo,
após quase 3 anos de estudos.

“ Projeto de Pagamento por Serviços
Ecossistêmicos, destinado a proprietários que
se comprometam a conservar áreas
Estratégicas para os mananciais, por meio de 
contratos de premiação financeira de áreas naturais
realmente protegidas”.



Projeto Oásis – SP
Objetivos

PROTEGER MANANCIAIS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SP

Implantar mecanismo de conservação de
terras privadas que estabeleça um sistematerras privadas que estabeleça um sistema
de pagamento por serviços ecossistêmicos

Contribuir para a conservação de áreas
naturais na região de mananciais da Região
Metropolitana de São Paulo

Influenciar políticas públicas relacionadas à
proteção de mananciais

Estimular a replicação do mecanismo



Projeto Oásis - SP
Área de atuação



Projeto Oásis - SP
Metodologia - Fluxo de atividades do mecanismo

Cadastro das 
propriedades
interessadas

Análise de 
localização

1 2

Análise de documentação
fundiária

Levantamento
básico de dados

Avaliação ambiental
in loco

Classificação e valoração
do hectare (IVM)

Monitoramento
ambiental

Contratação e 
premiação

4 3

65

8 7

* IVM – Índice de Valoração de Mananciais



Projeto Oásis - SP
Metodologia – Valoração Ecossistêmica

Estimativa de valor de referência para a premiação pelos
serviços ecossistêmicos, ou seja, o prêmio máximo por
hectare.

� Método utilizado: “custo de reposição” dos serviços� Método utilizado: “custo de reposição” dos serviços
ecossistêmicos relacionados à proteção de mananciais. 

Serviços ecossistêmicos valorados

� Armazenamento de água

� Controle de erosão

� Manutenção da qualidade da água



Projeto Oásis - SP
Metodologia – Índice de Valoração de Mananciais (IVM)

Estimativa de valor de referência:

PRODUÇÃO 
DE ÁGUA 

(Armazenamento)
R$ 99,00 ha/ano

CONTROLE 
DE EROSÃO

R$ 75,00 ha/ano

MANUTENÇÃO 
DA QUALIDADE
DA ÁGUA

R$ 196,00 ha/ano

VALOR MÁXIMO DE PREMIAÇÃO SUGERIDO 

R$ 370,00/HA/ANO



Projeto Oásis - SP
Metodologia – Contratos e monitoramento

Contratos com duração de 5 anos, onde a área de floresta é
considerada para definição do valor de premiação

Monitoramentos semestraisMonitoramentos semestrais

Recursos para premiação: Mitsubishi Corporation Foundation
for the Americas e Instituto Hedging-Griffo



Resultados alcançados até 2011 

Projeto Oásis - SP

• Projeto conta com 14 
propriedades contratadas  (de 
5 hectares a 269 hectares)

• 257 hectares de APP • 257 hectares de APP 
protegidas, incluindo 101 
nascentes e 45.600 metros de 
rios protegidos

•747.7 hectares de áreas 
naturais protegidas

•Premiações de R$ 
1.156.000,00 ao longo de 5 
anos do projeto



Resultados alcançados

Projeto Oásis - SP

Número de contratos e premiações realizadas pelo projeto Oásis – São 
Paulo por ano, cumulativo

• Evolução dos contratos de 2007 a 2011

2007 2008 2009 2010 2011*

Propriedades contratadas 7 12 13 13 14
Nascentes protegidas 28 78 85 85 101
Áreas naturais 
contratadas (ha)

255.4 617.9 656.8 656.8 747.7

• 4 prêmios em 2008: Prêmio von Martius de Sustentabilidade, 
Prêmio Brasil Ambiental, PLACA Prize, Expressão Ecologia.

* Uma propriedade em fase de contratação e uma propriedade em fase de renovação de contrato



Patrocínio

Apoio



Projeto Oásis - Apucarana

Primeira experiência de replicação

Realização

Prefeitura do Município 
de  Apucarana 

Parceria

Secretaria de Meio Ambiente 
e Turismo  de  Apucarana 



Projeto Oásis – Apucarana
Introdução

•Princípios do Projeto Oásis São Paulo, 
com adaptações na metodologia

• Ações para a melhoria da qualidade 
de vida, com o aumento da quantidade de vida, com o aumento da quantidade 
e qualidade da água na região

• Reconhecimento daqueles que 
historicamente preservaram a 
vegetação nativa

• Contribuição para a manutenção das 
nascentes que abastecem mais de 
400.000 pessoas da região



Projeto Oásis – Apucarana
Objetivos

Incentivar a proteção dos remanescentes florestais e 
nascentes

Aumentar a cobertura vegetal por meio do enriquecimento ou
restauraçãorestauração

Implantar ações de saneamento que mitiguem os impactos na
propriedade e região

Promover a adoção de práticas
conservacionistas

Recuperação de áreas degradadas



Projeto Oásis – Apucarana
Área de atuação

Pirapó

Tibagi

Ivaí



Projeto Oásis – Apucarana
Metodologia – arranjo local

FUNDAÇÃO 
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Projeto Oásis – Apucarana
Metodologia - Pré-requisitos para participação

• Área de Preservação Permanente  
florestada ou com plano de recuperação;

• Reserva Legal averbada;

• Plantio em curva de nível;

• Plantio direto (quando cabível);

• Carreador com caixa de contenção 

• Áreas de pastagem cercadas. 



Projeto Oásis – Apucarana
Metodologia – valoração ambiental

Atendendo aos requisitos mínimos, o proprietário receberá 

mensalmente o equivalente a 2 Unidades Fiscais do Município 

(UFM - cerca de R$72,00)

A tabela de pontuação que avalia o manejo da propriedade 

considera, entre outros fatores:

1) Estado de conservação RL e APP

2) Formação de corredores (APP / RL / Propriedades vizinhas)

3) Excedente de área natural (além da RL e APP)

4) Número de nascentes protegidas

5) Linhas de quebra-vento com espécies nativas



Projeto Oásis – Apucarana
Metodologia – contratos e monitoramento

Contrato é feito entre a Prefeitura e 

proprietário e tem duração de 4 anos

Os contratos podem ser renovados

Origem dos recursos: 1% da 

arrecadação da SANEPAR e ICMS 

ecológico



Projeto Oásis – Apucarana
Metodologia – legislação

APUCARANA. Lei nº 058/2009, de 18 de março de 2009. Dispõe sobre a criação no 
Município de Apucarana, do “Projeto Oásis”, autoriza o Executivo Municipal a prestar 
apoio técnico e financeiro aos proprietários rurais, conforme especifica e dá outras 
providências.

APUCARANA. Decreto nº 107/09, de 23 de março de 2009. Regulamenta a Lei Municipal 
nº 058/09, de 18/03/2009, que dispõe sobre a criação do Projeto Oásis, e autoriza o nº 058/09, de 18/03/2009, que dispõe sobre a criação do Projeto Oásis, e autoriza o 
Executivo Municipal a prestar apoio técnico e financeiro aos proprietários rurais e dá outras 
providências.

APUCARANA. Instrução Técnica nº 01/09, de 03 de junho de 2009. Considerando a Lei 
Municipal nº 058/09, de 18/03/2009, e o Decreto nº 107/09, de 23/03/2009, estabelece o 
cadastro de Propriedade e do Proprietário, para a participação no Projeto Oásis.

APUCARANA. Lei nº 241/2009, de 30 de dezembro de 2009. Altera a Lei Municipal nº 
058/09, de 18/03/2009, que dispõe sobre a criação no Município de Apucarana, do 
Projeto Oásis, como especifica e dá outras providências.

APUCARANA. Decreto nº 076/2010, de 25 de março de 2010. Estabelece os valores a 
serem pagos aos Proprietários dos Imóveis Rurais e Urbanos que se enquadrem no 
Programa do Projeto Oásis no Município de Apucarana, instituído pela Lei nº. 
058/2009, de 18/03/2009, alterada pela Lei nº. 241/2009, de 30 de dezembro de 2009, 
conforme especifica.



Projeto Oásis - Apucarana
Resultados gerais alcançados

Figura 7: Tabela com os resultados do Projeto Oásis- Apucarana

Dados 2010
Dados novas propriedades 

2011 TOTAL 

PROJETOBacia 

Pirapó
Total

Bacia 

Pirapó

Bacia 

Tibagi
Total 

Proprietários 

contratados
64 64 23 46 69

133

Área total (ha) 1354.1 1354.1 631.97 1213.3 1845.27 3199.37Área total (ha) 1354.1 1354.1 631.97 1213.3 1845.27 3199.37

Área natural (ha) 338.53 338.53 158 303.33 461.33 799.86

Nascentes 235 235 58 92 150 385

Áreas em 

restauração (ha)
35 35 10 19 29

64

Maior pagamento mensal do 

projeto por propriedade
R$ 562.80 R$ 576.80

Menor pagamento mensal 

do projeto por propriedade
R$ 93.10 R$ 77.00

Investimento mensal total do 

projeto
R$ 11,917.50 R$ 11,837.70

R$ 

23,755.20



Projeto Oásis

Projeto Oásis conquistou credibilidade ao longo dos 
anos

Inexistência de evasão por parte dos proprietários de 
terras e das fontes financiadoras. 

Conclusões

terras e das fontes financiadoras. 

Avanço no aperfeiçoamento do mecanismo:

• Simplificação da metodologia de valoração 
(fácil entendimento proprietários)

• Premiação é viabilizada pelo principal 
consumidor do serviço (SANEPAR)

• Parceiro local com credibilidade e com fácil 
acesso aos proprietários



Projeto Oásis
Perspectivas

• Revisão e avaliação das duas experiências (parceria HSBC)

• Divulgação e replicação em escala nacional entre 2011 e 2012.



Obrigada!

Contato:

projetooasis@fundacaogrupoboticario.org.br

(41) 3340-2646 e (41) 3340-2648


