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A natureza encolhe enquanto o capital cresce. O crescimento do mercado não pode 

resolver a crise que ele cria.  

Vandana Shiva  

 

 

 

Que coisa incrível é um livro. É um objeto achatado feito de árvore com partes 

flexíveis nas quais nós imprimimos uma porção de rabiscos escuros e esquisitos. Mas basta 

olhar para ele e você está dentro da mente da pessoa, talvez de alguém morto há milhares de 

anos. 

Através dos milênios, um autor está falando claramente e silenciosamente dentro da 

sua cabeça, diretamente a você. A escrita talvez seja a maior das invenções humanas, unindo 

pessoas que nunca conheceram umas às outras, cidadãos de épocas distantes. 

Os livros rompem os grilhões do tempo. Um livro é a prova de que os humanos são 

capazes de realizar magia. 

Carl Sagan 
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JODAS, Natália. Diretrizes de sustentabilidade da Economia Ecológica para os projetos 

de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) no Brasil. 308f. Tese (Doutorado) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa propõe-se a delimitar diretrizes de sustentabilidade, embasadas nos aportes da 

Economia Ecológica, para os projetos de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) 

desenvolvidos no Brasil.  O PSA, instrumento econômico da política ambiental brasileira, não 

possui um marco regulatório federal, embora esteja sendo implementado em todas as regiões 

do país. A incipiência relativa do fenômeno, as críticas direcionadas às suas bases conceituais 

e estruturais, a celeridade de sua difusão, a multiplicidade de formatos e a escassez de dados 

atinentes à sua efetividade socioambiental acarretam a constante necessidade de investigação 

empírica, com vistas a aprimorar e reformar suas feições e delineamentos no presente. Partindo-

se da premissa de que a Economia Ecológica seja a mais adequada para proteger a natureza, a 

presente tese procura compreender quais são as relações existentes entre o Direito e a Economia 

a fim de apurar as irradiações da Economia Ecológica para o Direito Ambiental brasileiro. A 

análise dos possíveis fundamentos da teoria econômico-ecológica encontrados na ordem 

jurídica nacional subsidia o entendimento de que os instrumentos do Direito Ambiental 

precisam estar pautados nos princípios da Economia Ecológica e não àqueles derivados da 

Economia Ambiental neoclássica. A pesquisa bibliográfica nacional e estrangeira constitui 

fonte teórica para esboçar, na primeira parte, as principais características da Economia 

Ecológica e, na segunda parte, os pontos de convergência existentes entre o Direito Econômico 

e Ambiental. Conjuntamente, é realizado levantamento documental junto à Matriz Brasileira de 

Serviços Ecossistêmicos com a finalidade de diagnosticar o panorama quantitativo e o perfil 

dos projetos de PSA brasileiros. Na última parte, a hipótese científica, composta pela construção 

de variáveis ambientais, sociais e econômicas para o PSA, tem como estrutura metodológica a 

revisão bibliográfica deduzida da Economia Ecológica e, complementarmente, entrevistas 

realizadas com representantes de organizações não-governamentais (ONGs), atuantes em 

projetos de PSA, e estudos de casos já explorados pela autora em momentos anteriores. São 

apresentados, ao final, sete parâmetros ligados à meta de comprometimento do PSA com a 

preservação da biodiversidade do bioma em que implementado (variável ambiental); quatro 

parâmetros atrelados à meta de fortalecimento das comunidades tradicionais, dos agricultores 

familiares e dos pequenos proprietários rurais (variável social); e três parâmetros associados à 

meta de concretização de instrumentos da Economia Ecológica no PSA (variável econômica). 

A criação de critérios ambientais, sociais e econômicos poderá auxiliar à construção de um 

modelo jurídico calcado na complexidade inerente às funções ecossistêmicas, bem como nas 

interações socioculturais travadas entre os indivíduos e a natureza. 

 

Palavras-chave: Economia Ecológica; Direito Ambiental; Pagamento por Serviços 

Ambientais (PSA); Diretrizes. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JODAS, Natália. Ecological economics sustainability guidelines for projects 

involving payments for environmental services (PES) in Brazil. 308f. Thesis 

(Doctoral) – Law School, University of São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

ABSTRACT 

 

This research intends to build sustainability guidelines, based on the theories of Ecological 

Economics, for Payments of Environmental Services (PES) projects developed in Brazil. PES 

is an economical instrument of the brazilian environmental policy and so far there is no federal 

law regulating it, although it is being used all across Brazil. Its relative incipience, the critiques 

directed to its concepts and structure, its rapid diffusion, its multiplicity in formats and the lack 

of data about its effectiveness bring about a constant need for empirical inquiry, aiming to 

improve it and to reform it. We start with the premise that Ecological Economics is the most 

suited to protect nature, and from there, we begin to try to understand how Law and Economics 

are related with  the objetive of studying the radiations of Ecological Economics into brazilian 

Environmental Law. The review of the foundations that ecological economics has laid upon 

brazilian law subsidize the understanding that Environmental Law tools must be bound by the 

principles of Ecological Economics and must not be bound by the principles of Environmental 

Economics. National and international bibliographical research is the theoretical source used, 

in the first chapter, to describe Ecological Economics main outlines and, in the second chapter, 

the convergences between Economic Law and Environmental Law. In the same time we delved 

into the Brazilian Matrix of Ecosystem Services to quantify and profile the PES projects in 

Brazil. The third and last chapter, the scientific hypothesis is composed by constructing 

enviromental, social and economic variable for PES. The methology used in the aforementioned 

chapter is bibliographical review and interviews with representatives from non-governmental 

organizations (NGOs) that have experience in PES projects and also the author’s previous 

experiences with PES projects. At last, seven parameters connected to the goal of PES 

commitment to conservation of biodiversity in its biome (environmental variable) are 

presented; also, four parameters connected to the goal of stregthening indigenous people, 

Family farming and small landowners (social variable); and, at last, three parameters linked 

with the goal of materializing Ecological Economics instruments in PES projects (economic 

variable). The creation of environmental, social and economic criteria may help build a law 

model based on the complexity inherent to ecosystem function, and in sociocultural interactions 

between individual and nature.  

 

Keywords: Ecological Economics; Environmental Law; Payment for Environmental Services 

(PES); guidelines. 

 



 

 

  



 

 

JODAS, Natália. Des directives de durabilité de l’Économie Écologique pour les projets de 

Paiement pour Services Environnementaux (PSE) au Brésil. 308f. Thèse (Doctorat) – 

Faculté de droit, Université de São Paulo, São Paulo, 2019.  

 

RÉSUMÉ 

 

Cette recherche propose de délimiter des directives de durabilité, basées sur les contributions 

de l’Économie Écologique, pour les projets de Paiement pour Services Environnementaux 

(PSE). Le PSE, un instrument économique de la politique de l’environnement brésilienne, n’a 

pas un cadre réglementaire fédéral, bien qu’il soit mis en oeuvre dans toutes les régions du pays. 

Étant donné son caractère relativement initial, les critiques adressées à ses bases conceptuelles 

et structurelles, la célérité de sa diffusion, la multiplicité de formats et la manque de données 

concernant son efficacité socio-environnementale, il faut toujous poursuivre des recherches 

empiriques afin d’améliorer et de reformer ses caractéristiques et ses approches au présent. 

Partant du principe que l’Économie Écologique est le moyen le plus approprié de protéger la 

nature, cette thèse cherche à comprendre quelles sont les relations entre le Droit et l’Économie 

pour vérifier les propagations de l’Économie Écologique vers le Droit de l’environnement 

brésilien. L’analyse des possibles fondements de la théorie économico-écologique trouvés dans 

l’ordre juridique national contribue à la compréhension que les instruments du Droit de 

l’environnement ont besoin d’être réglés par les principes de l’Économie Écologique et non par 

ceux dérivés de l’Économie de l’environnement néoclassique. La recherche bibliographique 

nationale et étrangère est une source théorique pour élaborer d’abord les caractéristiques 

principales de l’Économie Écologique et, après, les points de convergence entre le Droit 

économique et le Droit de l’environnement. Une étude documentaire auprès Matriz Brasileira 

de Serviços Ecossistêmicos est aussi réalisée afin d’identifier la persperctive quantitative et le 

profil des projets de PSE brésiliens. Dans la dernière partie, l’hypothèse scientifique, composée 

par la construction de variables environnementales, sociales et économiques pour le PSE, a 

comme structure méthodologique l’étude bibliographique déduite de l’Économie Écologique et 

aussi des entretiens avec des répresentants d’organisations non gouvernementales (ONGs), 

actifs dans des projets de PSE, et des études de cas déjà abordées par l’auteure dans d’autres 

moments. À la fin, sont présentés sept paramètres liés  à l’objectif d’engagement du PSE avec 

la préservation de la biodiversité du biome dans lequel il est mis en oeuvre (variable 

environnementale) ; quatre paramètres enchaînés à l’objectif de renforcement des 

communautés traditionnelles, des agriculteurs familiaux et des petits propriétaires terriens 

(variable sociale) ; et trois paramètres associés à l’objectif de croncrétisation des instruments 

de l’Économie Écologique dans le PSE (variable économique). La création de critères 

environnementaux, sociaux et économiques peut aider à construire un modèle juridique basé 

sur la complexité inhérente aux fonctions écosystémiques, ainsi qu’aux interactions 

socioculturelles entre les individus et la nature. 

 

Mots-Clés : Économie Écologique ; Droit de l’environnement ; Paiement pour Services 

Environnementaux (PSE) ; Directives 

 

  



 

 

 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Representação da “Poluição Ótima”........................................................... 55 

Figura 2 Custos de Transação.................................................................................... 58 

Figura 3 Estrutura Sinóptica Pigou e Coase.............................................................. 59 

Figura 4 Valores de Uso Econômico do Recurso Natural......................................... 68 

Figura 5 Métodos de Valoração Ambiental............................................................... 69 

Figura 6 Método de função da demanda................................................................... 71 

Figura 7 Entropia na produção de uma lata............................................................... 79 

Figura 8 Ecossistema como subsistema da Economia.............................................. 80 

Figura 9 O fluxo circular da economia neoclássica................................................... 81 

Figura 10 Os três níveis da Economia Ecológica...................................................... 81 

Figura 11 Instituições da Economia de Estado-Estacionário (EEE) de Herman 

Daly............................................................................................................................. 

86 

Figura 12 Estrutura, funções e serviços ecossistêmicos........................................... 93 

Figura 13 A abordagem de valoração dinâmico-integrada........................................ 96 

Figura 14 Serviços Ecossistêmicos e Serviços Ambientais: relações....................... 150 

Figura 15 Esquema de PSA tradicional com formação de mercado......................... 155 

Figura 16 Esquema tradicional de PSA sem formação de mercado.......................... 156 

Figura 17 Esquema de PSA amplo............................................................................ 156 

Figura 18 Matriz Brasileira de Serviços Ecossistêmicos.......................................... 163 

Figura 19 Projetos de PSA por região em mapa........................................................ 165 

Figura 19 Instrumentos utilizados para a construção das variáveis da hipótese 

científica...................................................................................................................... 

195 

Figura 20 Uma representação atomística-mecanicista da relação entre economia, 

socioesfera e ecoesfera................................................................................................ 

197 

Figura 21 Representação de transumo linear do processo socioeconômico............. 198 

Figura 22 Biomas brasileiros..................................................................................... 202 

Figura 23 Possibilidades de Escopos do PSA........................................................... 214 

Figura 24 Comparação PSA Escopo Plural e PSA Escopo Único por serviços 

ecossistêmicos............................................................................................................. 

214 

Figura 25 PSA de escopo único com ações de incremento....................................... 216 

Figura 26 PSA de escopo plural com ações de incremento....................................... 217 

Figura 27 Tipos de monitoramento PSA .................................................................. 219 

Figura 28 Formatos de PSA comunidades e povos tradicionais................................ 229 

Figura 29 Instituições x funções na Coordenação Mista do PSA.............................. 236 



 

 

  

 

  



 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 Variantes do Método de Função de Produção ou Método Indireto de 

Valoração................................................................................................................... 

70 

Tabela 2 Variantes do Método de Função da Demanda.......................................... 72 

Tabela 3 Comparação entre a Economia “Convencional” e a Ecologia com a 

Economia Ecológica................................................................................................. 

75 

Tabela 4 Classificação dos Serviços Ecossistêmicos............................................... 93 

Tabela 5 Principais eixos críticos ao PSA................................................................ 180 

Tabela 6 Entrevistados da Pesquisa......................................................................... 193 

Tabela 7 Resumo: meta e parâmetros para o PSA relacionados ao critério 

ambiental................................................................................................................... 

220 

Tabela 8 Resumo: meta e parâmetros para o PSA relacionados a critérios 

sociais........................................................................................................................ 

238 

Tabela 9 Resumo: meta e parâmetros para o PSA relacionados a critérios 

econômicos......................................................................................................... 

248 

Tabela 10 Meta e parâmetros ambientais................................................................. 250 

Tabela 11 Meta e parâmetros sociais........................................................................ 251 

Tabela 12 Meta e parâmetros econômicos............................................................... 252 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 Projetos de PSA no Brasil por região....................................................... 164 

Gráfico 2 Tipologias dos Projetos de PSA no Brasil,................................................ 166 

Gráfico 3 Tipologias de PSA por região.................................................................... 166 

Gráfico 4 Coordenação dos projetos de PSA............................................................. 167 

Gráfico 5 Coordenação de projetos por região do Brasil........................................... 168 

Gráfico 6 Projetos PSA por Estados da região Norte................................................ 169 

Gráfico 7 Tipologias de PSA por estados da Região Norte....................................... 169 

Gráfico 8 Coordenação de PSA por estados da Região Norte................................... 170 

Gráfico 9 Projetos de PSA por Estado do Nordeste.................................................. 170 

Gráfico 10 Tipologias de PSA por estados da Região Nordeste............................... 171 

Gráfico 11 Coordenação de PSA por estados da Região Nordeste........................... 171 

Gráfico 12 Projetos PSA por Estados da região Centro Oeste.................................. 172 

Gráfico 13 Tipologias de PSA por estados da Região Centro Oeste......................... 172 

Gráfico 14 Coordenação de PSA por estados da Região Centro Oeste.................... 173 

Gráfico 15 Projetos PSA por Estados da região Sudeste.......................................... 173 

Gráfico 16 Tipologias de PSA por estados da Região Sudeste................................. 174 

Gráfico 17 Coordenação de PSA por estados da Região Sudeste............................. 175 

Gráfico 18 Projetos PSA por Estados da região Sul.................................................. 175 

Gráfico 19 Tipologias de PSA por estados da Região Sul........................................ 176 

Gráfico 20 Coordenação de PSA por estados da Região Sul.................................... 176 

Gráfico 21 Estados com maior número de PSA por bioma....................................... 177 



 

 

  



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ADCT  Ato das Disposições Constitucionais Transitórias  

ADI  Ação Direta de Inconstitucionalidade 

AGAPAN Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural 

AMAVI Associação dos Municípios do Vale do Itajaí 

APP  Área de preservação permanente 

APREMAVI Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida 

ATER  Assistência Técnica e Extensão Rural 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

CDB  Convenção de Diversidade Biológica 

CER  Certificados de Emissões Reduzidas  

CETESB Companhia Estadual de Tecnologia e Saneamento Básico e de Controle da 

Poluição das Águas 

CF  Constituição da República Federativa do Brasil 

CFB  Certificado de Proteção Florestal  

CGU  Controladoria-Geral da União 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

COP  Conferência das Partes 

CQNUMC Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima 

DAP  Disposição a pagar  

DS  Desenvolvimento Sustentável 

EE  Economia Ecológica 

EEE  Economia em Estado Estacionário 

EIV  Estudo de Impacto de Vizinhança 

EPA  Environmental Protection Agency 

EPAGRI Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 

EPIA  Estudo Prévio de Impacto Ambiental  

FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations 

FBNC  Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza 

FECOP Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição 

FONAFIFO Fondo Nacional de Financiamiento Forestal  



 

 

FUNBIO Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 

GEE  Gases do efeito estufa  

GEF  Fundo Ambiental Global 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

ICMBio Instituto Chico Mendes  de Conservação da Biodiversidade 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICMS  Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

IMAFLORA Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola  

IPTU  Imposto Predial e Territorial Urbano 

ISA  Instituto Socioambiental  

KFW  Agência de Cooperação Alemã 

LPNMA Lei da Política Nacional do Meio Ambiente 

LPNRH Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos 

MBSE  Matriz Brasileira de Serviços Ecossistêmicos  

MCT  Ministério da Ciência e Tecnologia 

MDL  Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

MMA  Ministério do Meio Ambiente 

NEP  New Ecological Paradigm 

OIT  Organização Internacional do Trabalho 

OMC  Organização Mundial do Comércio 

ONG  Organização Não-Governamental 

ONU  Organização das Nações Unidas 

PA  Pará 

PGR  Procuradoria-Geral da República 

PIB  Produto Interno Bruto 

PNUD  Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PSA  Pagamento por Serviços Ambientais 

PSA-CABSA Programa de Desenvolvimento de Ecosystem Services Mercado de Carbono, 

Sequestro e Biodiversidade 

PSAH   Programa de Serviços Ambientais Hidrológicos 

PSOL  Partido Socialismo e Liberdade 

REDD  Redução de Emissões do Desflorestamento e da Degradação Florestal  

RIMA  Relatório de Impacto Ambiental 

RIV  Relatório de Impacto de Vizinhança 



 

 

RL  Reserva Legal 

RPPN   Reserva Particular do Patrimônio Natural 

RQMA Relatório de Qualidade do Meio Ambiente 

SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo  

SEAMA Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

SEE  Steady State Economy 

SEMA  Secretaria Especial do Meio Ambiente  

SINIR  Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

SINISA Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico 

SISNAMA Sistema Nacional do Meio Ambiente 

SNIRH Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos 

SNUC  Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

STF  Supremo Tribunal Federal 

TCFA  Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 

TNC  The Nature Conservancy 

UC  Unidade de conservação 

UFSC  Universidade Federal de Santa Catarina 

UNIDAVI Centro Universitário para o Desenvolvimento do Vale do Itajaí 

ZEE  Zoneamento Econômico-Ecológico 



 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO....................................................................................................... 33 

 

CAPÍTULO 1 APORTES DA ECONOMIA ECOLÓGICA PARA A 

COMPREENSÃO DAS RELAÇÕES ENTRE A ECONOMIA E A 

NATUREZA............................................................................................................. 

 

37 

1.1 A “INVISIBILIDADE” DA NATUREZA NO CAMPO DAS CIÊNCIAS: 

LINHAS INTRODUTÓRIAS................................................................................... 

37 

1.2 A “INVISIBILIDADE” DA NATUREZA NA CIÊNCIA ECONÔMICA: 

ALGUNS ASPECTOS DA HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO........ 

40 

1.2.1 Pensamento econômico neoclássico............................................................... 41 

1.2.2 Pensamento econômico neoliberal................................................................ 44 

1.3 ECONOMIA AMBIENTAL............................................................................... 52 

1.3.1 Economia da poluição.................................................................................... 53 

1.3.2 Economia dos recursos naturais.............................................................. 61 

1.3.3 Valoração ambiental para a Economia Ambiental................................... 66 

1.4 ECONOMIA ECOLÓGICA: A TRANSDISCIPLINARIEDADE COMO 

NOVO PARADIGMA.. ........................................................................................... 

74 

1.4.1 Leis da termodinâmica................................................................................... 77 

1.4.2 Decrescimento Econômico e Economia em Estado Estacionário (EEE) 

Distinções.................................................................................................................. 

82 

1.4.3 Distribuição socialmente justa e conflitos ecológicos.................................. 87 

1.4.4 Os Serviços Ecossistêmicos e a Valoração Ambiental para a Economia 

Ecológica................................................................................................................... 

92 

1.5 SUSTENTABILIDADE FRACA E SUSTENTABILIDADE FORTE: 

CONTATOS ENTRE AS TEORIAS ECONÔMICAS............................................ 

97 

1.6 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES............................................................ 102 

 

CAPÍTULO 2 DIREITO, ECONOMIA E PAGAMENTO POR SERVIÇOS 

AMBIENTAIS (PSA).............................................................................................. 

106 

2.1 OS PAPÉIS DO DIREITO E DO ESTADO NO SISTEMA ECONÔMICO 

CONTEMPORÂNEO............................................................................................... 

107 

2.1.1 Ordem econômica constitucional e proteção ambiental: interfaces......... 114 

2.1.2 Direito ambiental brasileiro e as possíveis irradiações da Economia 

Ecológica................................................................................................................... 

119 

2.2 DIREITO E A POLÍTICA AMBIENTAL BRASILEIRA................................. 129 

2.2.1 Comando e controle........................................................................................ 131 



 

 

2.2.2 Econômicos...................................................................................................... 134 

2.2.3 Informativos.................................................................................................... 138 

2.3 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA): TRAÇOS GERAIS 

DO SEU SURGIMENTO.......................................................................................... 

141 

2.3.1 Serviços Ecossistêmicos e serviços ambientais: delimitando um conceito 

amplo de PSA........................................................................................................... 

148 

2.3.2 Contexto de aplicação e regulação no Brasil................................................ 161 

2.3.3 Percepções críticas do PSA: dificuldades e dilemas.................................... 178 

2.4 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES............................................................. 182 

  

CAPÍTULO 3 DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE DA ECONOMIA 

ECOLÓGICA PARA O PSA................................................................................. 

187 

3.1 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS............................................................ 189 

3.2 PROBLEMA E VARIÁVEIS DA HIPÓTESE CIENTÍFICA.......................... 195 

3.2.1 Variável 1: critério e parâmetros ambientais.............................................. 196 

3.2.2 Variável 2: critério e parâmetros sociais................................................. 221 

3.2.2.1 Parâmetro 1 (específico): fortalecimento das comunidades tradicionais..... 224 

3.2.2.2 Parâmetro 2 (específico): fortalecimento dos agricultores familiares e 

pequenos produtores rurais........................................................................................ 

230 

3.2.2.3 Parâmetros comuns para as diferentes categorias do critério social............. 234 

3.2.3 Variável 3: critério e parâmetros econômicos............................................. 239 

3.3 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES............................................................. 249 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................. 254 

  

REFERÊNCIAS...................................................................................................... 263 

  

ANEXO TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS REALIZADAS....................... 281 

  



34 

 

INTRODUÇÃO 

 

A política ambiental brasileira, considerada como um conjunto de metas e ferramentas 

que visa reduzir os impactos negativos da ação antrópica sobre o meio ambiente, foi cunhada 

essencialmente pela Lei nº. 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente). Esta 

norma instituiu instrumentos de comando e controle, econômicos e informativos, principais 

tipologias utilizadas pelo Estado e coletividade para mitigar os efeitos nocivos das atividades 

humanas à natureza. 

Há quase duas décadas, as ferramentas econômicas passaram a integrar o quadro 

político nacional com maior expressividade, como a tributação ambiental, a servidão ambiental, 

a concessão florestal, o pagamento por serviços ambientais (PSA), entre outros. Destaca-se que 

o PSA, uma dessas espécies de instrumento econômico, muito embora não possua um marco 

regulatório federal, difundiu-se por todas as regiões do país e contabiliza hoje, sozinho, cerca 

de 316 (trezentos e dezesseis) experiências em vigência no Brasil, conforme será detalhado no 

levantamento documental realizado por este trabalho.  

Apesar da significativa variação na estrutura e função, os esquemas de PSA são 

geralmente desenhados para incentivar a preservação da natureza por meio da compensação 

(financeira ou não) a atores sociais promotores de práticas sustentáveis. Diversas críticas foram 

e ainda são direcionadas ao PSA, no sentido de que as iniciativas podem acabar priorizando o 

estabelecimento de relações contratuais privatistas; ou mesmo do estímulo ao mercado como 

solução, sem qualquer questionamento acerca dos atuais padrões de produção e consumo; que 

as citadas iniciativas podem enfraquecer os direitos territoriais de populações tradicionais, 

como indígenas e quilombolas e, ademais, que essas iniciativas possuem raízes teóricas 

assentadas na Economia Ambiental neoclássica.  

Os apontamentos críticos enaltecidos pela doutrina e, ao mesmo tempo, as numerosas 

práticas do PSA desenvolvidas no território nacional contextualizam a razão de ser desta 

pesquisa: a necessidade de propor caminhos sustentáveis ao PSA, os quais estejam assentados 

em um paradigma econômico e ecológico efetivamente protetivo à natureza. Para o bem ou 

para o mal, o PSA é uma realidade brasileira, existe independentemente das críticas que lhe 

foram endereçadas no mundo acadêmico, o que torna fundamental que a pesquisa científica, 

municiada da análise empírica destas realidades e das múltiplas demandas sociais decorrentes 

da conjuntura brasileira, possa contribuir para a sua discussão e aperfeiçoamento. 

Partindo-se do pressuposto que a Economia Ecológica seja o paradigma mais 

adequado para salvaguardar a natureza no âmbito do capitalismo presente, porque considera os 
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efeitos entrópicos do e sobre o ambiente causados pelas atividades humanas, esta tese propõe 

diretrizes de sustentabilidade, provenientes da Economia Ecológica, para os projetos de PSA 

executados no Brasil. Ao longo dos próximos capítulos, procura-se responder ao seguinte 

problema: quais seriam os possíveis critérios ambientais, sociais e econômicos componentes de 

uma proposta de diretrizes de sustentabilidade, que sejam pautadas na Economia Ecológica, 

para os projetos de PSA localizados no Brasil? 

Calcado neste objetivo e delimitado particularmente o problema, elegem-se quatro 

justificativas preponderantes para a elaboração desta pesquisa. Primeiramente, a contribuição 

teórica a ser desenvolvida sobre o instituto jurídico em apreço, qual seja, o PSA, em vista dos 

estudos ainda tímidos sobre o tema e, em contrapartida, a ampla gama de vivências de PSA 

diagnosticadas no Brasil. A busca científica por dados e registros sobre as experiências deste 

fenômeno jurídico é salutar ao Direito, uma vez que faltam subsídios para uma disciplina 

específica do tema e, aos órgãos públicos que, quando não coordenadores diretos, são os 

principais parceiros institucionais dos projetos de PSA executados pelo setor privado, 

necessitando também de informações mais atualizadas para a avaliação desta política pública. 

Em segundo lugar, mostra-se imprescindível não apenas discutir o papel do Direito e 

do Estado na orientação do processo econômico, mas compreender quais seriam as formas de 

aperfeiçoar tais funções em face de um contexto agravado por uma crise ecológica de matiz 

global. Conhecer as relações existentes entre o Direito e a Economia no cenário de degradação 

ambiental é um dos caminhos necessários à proposição de comportamentos e instrumentos 

jurídicos capazes de colaborar à efetiva proteção da natureza e dos povos tradicionais 

dependentes desta.  

Em terceiro plano, parece ser fundamental a estipulação de parâmetros, categorizados 

de acordo com o contexto brasileiro, para os projetos de PSA, com o propósito de se garantir 

maiores ganhos socioambientais à sociedade. A discussão em torno dos critérios ambientais, 

sociais e econômicos, a integrar as diretrizes de sustentabilidade, tem o potencial de contribuir 

singularmente à área jurídica, já que poderá ser adotado em diversos níveis das normas relativas 

ao PSA (municipais, estaduais, federais, convênios, termos de compromisso), com base em um 

debate interdisciplinar. Ressalta-se a importância de a pesquisa em Direito fornecer feedbacks 

construtivos acerca do desenvolvimento de determinada lei ou política existente, com vistas a 

aperfeiçoar e revisar o instrumento em análise. 

A quarta justificativa reside no fato do PSA ser objeto de investigação da autora há 

pelo menos 08 (oito) anos. Conforme será tratado, especialmente na última parte, os estudos de 
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caso já explorados pela pesquisadora complementam as técnicas de pesquisa empregadas neste 

trabalho. 

A hipótese científica, isto é, a construção de diretrizes de sustentabilidade da Economia 

Ecológica para o PSA, será realizada a partir da composição de variáveis ambientais, sociais e 

econômicas. A metodologia de pesquisa adotada para a sua estruturação será derivada da 

pesquisa bibliográfica nacional e estrangeira, de entrevistas efetuadas com membros de 

organizações não-governamentais (ONGs), atuantes em projetos de PSA no território brasileiro, 

bem como do repertório de estudos de caso explorados em períodos anteriores pela autora. 

Problematizar-se-á, no Capítulo 1, a relação existente entre a sociedade e a natureza, a 

qual foi marcada pela invisibilidade da última nas ciências e na política e, ademais, pela 

exclusão da abordagem ecológica no âmbito da Economia até a segunda metade do século XX. 

Tal distanciamento contribuiu decisivamente para que a ciência econômica não contemplasse 

as funções ecossistêmicas nos seus modelos, diagramas e métodos. As novas configurações da 

Economia neoclássica no presente, desenhadas pelo desenvolvimento do pensamento 

neoliberal, não trouxeram, igualmente, maiores considerações sobre o ambiente no “universo” 

dos ciclos econômicos.  

A Economia Ambiental, embora tenha sido o ramo econômico responsável por inserir 

o meio ambiente nas suas discussões, não modificou as bases mecanicistas e cartesianas 

herdadas da corrente econômica dominante e nem contemplou a complexidade inerente aos 

ecossistemas e biomas. Por isso, a Economia Ecológica foi eleita como a mais apropriada a 

garantir a defesa socioambiental, à medida em que delimitou campo científico transdisciplinar 

para abarcar aspectos micro e macro decorrentes das interações travadas entre os seres humanos 

e a natureza. Assim, o primeiro capítulo confronta os fundamentos teóricos da Economia 

Ambiental com os da Economia Ecológica, utilizando-se como metodologia a revisão 

bibliográfica doméstica e internacional relacionada à Economia, Sociologia Ambiental e 

Ecologia.  

O Capítulo 2 preocupa-se em analisar as correlações entre o Direito e a Economia, a 

fim de debater quais seriam suas influências e inter-relações, recíprocas ou não, no sistema 

econômico atual. Nesse caminho, serão estudadas as respectivas evoluções e conexões do 

Direito Econômico e Direito Ambiental brasileiros, para que seja possível compreender suas 

funções na ordem econômica constitucional e, conjuntamente, avaliar se os fundamentos da 

Economia Ecológica se fazem presentes no Direito Ambiental pátrio.  

Na sequência, será recortado, do contexto jurídico nacional, a temática do PSA. 

Apoiado na pesquisa documental realizada junto à Matiz Brasileira de Serviços Ecossistêmicos 
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(MBSE), apresentar-se-á o diagnóstico do PSA no território brasileiro, com o escopo de 

aprofundar seus atributos, pontos fortes e fracos, operacionalização e quadro regulatório. A 

estrutura metodológica do segundo capítulo está constituída então pela revisão bibliográfica da 

literatura nacional e estrangeira sobre Teoria Geral do Direito, Filosofia do Direito, Direito 

Econômico e Direito Ambiental; bem como pelo levantamento documental a bancos de dados 

públicos e privados, conforme já referido.  

O Capítulo 3 dedica-se, portanto, à construção das variáveis da hipótese científica. De 

início, são expostos o método de pesquisa escolhido, qual seja, o dedutivo, e as técnicas de 

pesquisa estabelecidas para se edificar os critérios ambientais, sociais e econômicos, quais 

sejam, a pesquisa bibliográfica, nacional e internacional, referente à Economia Ecológica 

(instrumento principal); as entrevistas efetuadas com representantes de organizações-não 

governamentais (ONGs) com experiência em PSA; e os estudos de caso já manejados pela 

autora nos últimos anos (instrumentos complementares).  

Ao final, são apresentadas cada uma das variáveis de pesquisa (critério ambiental, 

social e econômico) e seus respectivos parâmetros, isto é, balizas, cuja função é esmiuçar quais 

ações são necessárias para se atingir a meta em questão. Os sete parâmetros ambientais, os 

quatro sociais e os três econômicos desempenham o papel de “termômetros” para um 

determinado projeto de PSA, indicando se estão mais ou menos compatíveis com as bases e 

princípios assinalados pela Economia Ecológica.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise funcional do Direito, a qual exige a extensão do olhar do jurista para 

problemas decorrentes das relações entre o direito e a sociedade, permite perceber as 

repercussões que as transformações da sociedade têm sobre a própria ciência jurídica623.  Com 

o propósito de ir além das generalizações teóricas sobre um determinado instituto, esta pesquisa 

procurou, por meio de diversas técnicas metodológicas, apresentar proposições de 

aperfeiçoamento a um determinado instrumento jurídico que é utilizado de forma expressiva no 

território brasileiro: o PSA. 

Longe de pretender esgotar as possibilidades de parametrização do PSA, o presente 

trabalho nasceu da compreensão das falhas e críticas endereçadas a este e, por seu turno, da 

premência de se discutir critérios que sejam capazes de aprimorá-lo, reformá-lo e resignificá-

lo enquanto ferramenta da política ambiental brasileira. O ponto de partida do processo de 

delimitação de parâmetros para o PSA foi composto por perguntas e recortes: (1) a abordagem 

da Economia Ambiental neoclássica é suficiente para a efetiva proteção da natureza? (1.1) Em 

caso negativo, qual seria o paradigma econômico mais apto a garantir a sustentabilidade da 

biosfera? (2) O Direito Ambiental brasileiro pode conciliar-se com os princípios da Economia 

Ecológica? (2.1) Se sim, em que medida? (3) Quais são os problemas do PSA no contexto do 

Brasil? (4) Quais fundamentos da Economia Ecológica podem ser aplicados ao PSA de modo 

a potencializar sua efetividade socioambiental?  

Basicamente, o primeiro capítulo desta tese procurou atender às questões (1) e (1.1). 

Apoiada na problematização da relação existente entre a economia e a natureza, a qual foi 

marcada pela invisibilidade do meio ambiente no campo das ciências sociais, destacou-se que 

a Economia dominante, de matriz neoclássica, e seus desdobramentos atuais, configurados na 

                                                 
623 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função...p. 102. 
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política neoliberal, imprimiram um padrão de vida incompatível com a capacidade de carga e 

de suporte da biosfera.  

Ainda que a Economia Ambiental tenha sido institucionalizada com o objetivo de 

sopesar as questões ecológicas no âmbito da teoria econômica mainstream, ela estabeleceu 

instrumentos, métodos e princípios orientados por uma ótica reducionista e utilitarista, 

desprovida de maiores considerações acerca da complexidade inerente às interações entre as 

atividades humanas e a natureza. As vertentes da Economia Ambiental, quais sejam, a Teoria 

da Poluição e dos Recursos Naturais, creditaram boa parte de suas análises à eficiência do 

mercado, sem levar em conta, muitas vezes, as dificuldades de outra monta vinculadas a países 

periféricos, como é o caso do Brasil.  

Em resposta à pergunta (1.1), apontou-se a EE como a mais adequada, no contexto 

contemporâneo, para resguardar a natureza e, mais do que isso, para buscar meios de promover 

a distribuição socialmente justa; o desenvolvimento econômico baseado na qualidade de vida e 

nas liberdades do indivíduo; e o fortalecimento dos grupos sociais tipicamente vulneráveis, já 

que são os mais impactados pelos efeitos nocivos das atividades econômicas. O campo 

transdisciplinar da EE empenhou-se, dentro de uma perspectiva micro, de estruturar um 

processo econômico aberto, não equilibrado e entrópico, inserido dentro do sistema maior 

(natureza) e sujeito a perdas irreversíveis tocantes à matéria e energia. Numa perspectiva macro, 

a EE não se furtou de debater, sob o ângulo crítico, o crescimento econômico e de projetar 

compromissos relacionados a decrescimento, economia em estado-estacionário, desigualdade 

social, distribuição de renda e conflitos ecológicos distributivos.  

O segundo capítulo debruçou-se particularmente sobre a questão (2), isto é, investigar 

as relações existentes entre o Direito e a Economia a fim de apurar as possíveis irradiações da 

EE no Direito Ambiental brasileiro. Com base em uma percepção crítica do Direito, em que 

este é entendido como o resultado de lutas sociais, foi analisada a nova configuração do Estado 

ocorrida no início do século XX, a qual foi caracterizada pelo seu caráter proativo, 

intervencionista e por estampar uma formatação promocional no Direito. O nascimento do 

Direito Econômico no período pós-primeira guerra inaugurou um maior diálogo entre o Direito 

e a Economia.   

Sob o prisma funcionalista, o Direito Econômico exerce o papel de estruturar e 

conduzir o processo econômico segundo os objetivos previstos na Constituição Federal. Assim, 

a ordem econômica, existente no interior de uma Constituição Econômica, tem um caráter 

prospectivo, à medida em que fixa princípios e regramentos voltados a promover modificações 

no processo econômico (mundo do ser) quando necessárias, transformando sua qualidade de 
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passiva para dinâmica. No plano da ordem econômica constitucional (art.170, CF), a defesa do 

meio ambiente emergiu com o intuito de exprimir que ações ofensivas à natureza interferem 

diretamente no seu objetivo, uma vez que são inconciliáveis com a concreção de uma existência 

digna aos indivíduos.  

O Direito Ambiental, ao passo em que regulamenta normas, padrões, limites e 

incentivos para as ações humanas em relação à natureza, junto com o Direito Econômico, busca 

constantemente transformar o contexto onde inserido. O artigo 225 da CF/88, além de 

reconhecer o meio ambiente como direito fundamental, substituiu o paradigma civilístico de 

outrora para outro arraigado ao antropocentrismo alargado, o qual compreende a natureza 

enquanto bem autônomo, com valor intrínseco e particular.  

Por isso, em observação às perguntas (2) e (2.1), pôde-se inferir que o Direito 

Ambiental brasileiro se harmoniza com a EE, porque o esverdeamento constitucional instaurou 

uma feição solidária e cooperativa, em detrimento de outra individualista, economicocêntrica e 

reducionista. Em sendo assim, a ecologização constitucional lançou seus desígnios para todo o 

Direito Ambiental, moldando-o de acordo com o traço solidarista e o dever jurídico da 

responsabilidade intergeracional, o que permitiu afastá-lo da abordagem individualista 

concebida pela Economia Ambiental. 

Em atendimento à questão (3), ainda no capítulo 2 foram sistematizadas as principais 

críticas direcionadas ao PSA no Brasil. Antes disso, houve uma breve incursão acerca das 

tipologias de instrumentos presentes na política ambiental brasileira, isto é, dos mecanismos de 

comando e controle, econômicos e informativos, oportunidade em que discutiu seus pontos 

fortes e fracos, e se examinou, de forma pormenorizada, o PSA enquanto espécie de instrumento 

econômico do Direito Ambiental. Naquele momento, foi possível entender como se deu seu 

desenvolvimento na esfera internacional e, notadamente, em alguns países da América Latina. 

Depois de trabalhar com as conceituações doutrinárias restritas (coaseana) e amplas 

do PSA, assinalou-se que a base conceitual do PSA não necessariamente advém da Economia 

Ambiental, já que é possível estipular contornos amplos a partir das próprias percepções 

práticas do seu desenvolvimento. A pesquisa documental permitiu apresentar o diagnóstico 

atual da implementação do PSA no território nacional. Do exame da Matriz Brasileira de 

Serviços Ecossistêmicos (MBSE) e da busca individualizada por projeto junto a bancos de 

dados públicos e privados, verificou-se a existência de 316 (trezentos e dezesseis) projetos de 

PSA em andamento, estando a maior parte localizada nos biomas Amazônia e Mata Atlântica. 

A última parte do capítulo 2 cuidou de organizar, propriamente, os principais eixos 

críticos endereçados ao PSA. Indicou-se, nesse sentido, o estímulo ao mercado e, 
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consequentemente, à mercantilização da natureza; a raiz teórica proveniente da Economia 

Ambiental; a ocorrência de desvirtuamento das metas protetivas associadas ao arranjo; e a 

ausência de monitoramento e publicidade sobre os resultados deste instrumento. Os eixos 

críticos supra enumerados mobilizaram a realização da tese em comento, atendendo à 

perspectiva funcionalista do Direito, dado que a pesquisa jurídica pode (e deve) dedicar-se à 

proposição de medidas e ajustes sobre determinado instrumento, política ou mecanismo, com a 

finalidade de refinar, alterar ou melhorar sua execução. 

Nessa linha, o último capítulo comprometeu-se precisamente com a pergunta (4), 

concernente a estabelecer quais seriam os fundamentos da EE aplicáveis ao PSA para 

potencializar a sua efetividade socioambiental. Assim, foi definida uma metodologia de 

pesquisa guiada pelo método dedutivo, tendo em vista que parte dos alicerces da EE foi utilizada 

para encaminhar diretrizes aos projetos de PSA: partiu-se de uma proposição abstrata para 

constituir uma proposição concreta.  

As técnicas de pesquisa empregadas foram a pesquisa bibliográfica, encontrada na 

literatura da Economia, Direito, Sociologia e Ecologia; as entrevistas realizadas com membros 

de Organizações Não-Governamentais (ONGs), com o intuito de detectar suas compreensões 

empíricas e críticas sobre o PSA; e os estudos de caso já investigados pela autora em anos 

anteriores. A hipótese científica, ou seja, a construção de diretrizes de sustentabilidade 

derivadas da EE para o PSA, foi elaborada por meio da pesquisa bibliográfica (principal 

instrumento) e das entrevistas e estudos de caso (instrumentos complementares).  

A primeira variável da hipótese científica, isto é, o critério ambiental, associa-se 

precipuamente à necessidade de manutenção do capital natural da Terra. Desse modo, a taxa de 

extração dos recursos renováveis não pode exceder a de regeneração dos seus estoques; assim 

como a taxa de geração de resíduos de alta entropia não deve exceder a capacidade de sua 

assimilação pela ecosfera; e, ademais, os ecossistemas e vegetação nativa devem ser 

preservados e reabilitados. Como a qualidade dos ecossistemas terrestres depende diretamente 

da recuperação e manutenção da diversidade biológica destes, visto que quanto maior a 

biodiversidade maior a salubridade e resiliência de um determinado bioma, a preservação da 

biodiversidade foi colocada como meta a ser instituída no âmbito de um PSA. Foram agregados 

sete parâmetros ao critério ambiental, com o propósito de sinalizar quais ações podem contribuir 

para se alcançar o critério em questão.  

O parâmetro 1, o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), auxilia o PSA, à 

proporção em que se presta a planejar e ordenar o território em conformidade com os interesses 

e vocações ecológicos. Destarte, um desenho de PSA realizado em consonância com o ZEE da 
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sua respectiva localidade tende a enfocar as áreas prioritárias para o seu desenvolvimento como, 

por exemplo, regiões com remanescentes de biomas que se encontram ameaçados pela 

expansão urbana e industrial ou pelas fronteiras agrícolas; áreas de uma determinada bacia 

hidrográfica considerada estratégica para o abastecimento público. Além disso, programas de 

PSA que se instrumentalizam com o ZEE têm maior potencial de priorizarem espécies nativas 

e locais voltadas à biodiversidade do bioma em foco, posto que os ZEEs contemplam as 

fisionomias e disposições geográficas relativas à diversidade biológica regional.  

O parâmetro 2 está centrado na possibilidade de ampliar e conectar as áreas de 

conservação de um projeto de PSA por meio da formação de corredores e mosaicos ecológicos. 

Baseia-se no fato de que categorias amplas de preservação são mais efetivas no que se refere à 

interligação de áreas florestais, ao resgate e deslocamento de fauna, à regulação do clima e ao 

próprio reestabelecimento da biodiversidade local.  

O parâmetro 3 vincula-se à importância do PSA promover ações de restauração 

ambiental, já que propiciam maior grau de retorno às características ecológicas e da diversidade 

biológica anterior no caso de uma área degradada. Mesmo que se intercale a restauração com a 

recuperação ambiental, é substancial o emprego de espécies nativas da região, com o objetivo 

de garantir a efetiva preservação da biodiversidade do bioma em que implementado. 

O parâmetro 4 refere-se à possibilidade do PSA estabelecer limites de proteção das 

APPs e RLs superiores àqueles previstos na Lei n. º 12.651/2012. Este parâmetro é indicado 

especialmente em razão de certos pontos críticos da norma, os quais autorizam o plantio de 

espécies exóticas na RL, comprometendo a biodiversidade do bioma; e de disposições que 

contabilizam a APP de matas ciliares pelo leito regular do rio ou curso d’água (e não do leito 

maior); que retiraram a proteção florestal de APPs situadas em encostas e morros; bem como 

daquelas que permitem a metragem das APPs, em áreas consolidadas, de acordo com o tamanho 

do imóvel e não da largura do rio. 

O parâmetro 5 associa-se à potencialidade de um PSA de escopo misto ou múltiplo 

garantir uma proteção mais abrangente do ecossistema onde implementado. Quanto maior a 

cesta de serviços ecossistêmicos priorizados em um programa, maior a possibilidade de que ele 

assegure uma salvaguarda sistêmica do meio, em conformidade à complexidade da natureza.  

O parâmetro 6 estipula que ações de incremento ao escopo do PSA, isto é, práticas de 

caráter adicional associadas direta ou indiretamente ao escopo do projeto, podem assegurar uma 

provisão mais ampla e diversificada de serviços ecossistêmicos, bem como de longo prazo. 

Logo, programas que estimulam a destinação adequada de resíduos sólidos, o saneamento 
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ambiental, a educação ambiental, a redução e/ou abolição do uso de agrotóxicos, inclinam-se a 

intensificar, quando não, estender a provisão dos serviços ecossistêmicos.  

O parâmetro 7 diz respeito ao monitoramento e publicidade dos resultados parciais e 

globais do PSA. Presume-se que, quanto maior o acompanhamento e a transparência de sua 

evolução, maior a chance de novas ações serem realizadas com o objetivo de corrigir falhas e 

gargalos, logo, maior a possibilidade de êxito do instrumento. 

A segunda variável da hipótese de pesquisa corresponde à edificação dos critérios 

sociais aplicáveis ao PSA. Correlacionam-se, essencialmente, com a problemática da equidade 

e distribuição social, com a repartição não democrática dos riscos e danos ecológicos, bem 

como com os movimentos tocantes ao ecologismo dos pobres ou por justiça ambiental. Foram 

elencados quatro parâmetros relacionados ao alcance da meta social: dois deles desenhados de 

forma específica para cada categoria de comunidade tratada; e outros dois organizados de forma 

comum às categorias abarcadas. 

O primeiro parâmetro específico, ligado à meta social, consiste no fortalecimento das 

comunidades tradicionais. Embora o país tenha uma sociobiodiversidade peculiar, ainda hoje 

se presencia a constante necessidade de os povos tradicionais travarem lutas no intuito de 

consolidarem sua identidade e “existência” na sociedade brasileira. Reconhece-se, nesse 

âmbito, que estas comunidades guardam relações, cosmovisões e laços intrínsecos com a 

natureza, sendo sua presença fundamental para a preservação da biodiversidade.  

A compreensão das comunidades tradicionais enquanto guardiãs da biodiversidade 

evidencia a dimensão sociocultural valorizada pela EE. Assim, um PSA voltado aos povos 

indígenas, quilombolas, ribeirinhos, entre outros, deverá instigar o seu fortalecimento por meio 

de transferências monetárias (às pessoas jurídicas representantes dessas comunidades ou 

organizações intermediárias, como ONGs) ou não monetárias (fornecimento de infraestrutura 

coletiva, cursos de capacitação sobre manejo sustentável, etc), que visem essencialmente 

promover a sua manutenção no território. 

O segundo parâmetro específico, filiado ao critério social, atine-se ao fortalecimento 

dos agricultores familiares e pequenos produtores rurais. No contexto histórico brasileiro, a 

agricultura familiar e os pequenos agricultores desenvolveram práticas produtivas voltadas, 

sobretudo, ao uso sustentável dos recursos naturais, ao abastecimento alimentar da população, 

bem como aos mercados locais, em confrontação ao formato do agronegócio. Em virtude disso, 

o PSA endereçado a tais populações pode contribuir para a sua permanência no campo, bem 

como para a diminuição das desigualdades sociais evidenciadas neste setor. 
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O terceiro parâmetro do critério social (comum às categorias sociais), reside na 

participação ativa das comunidades envolvidas no âmbito do PSA. A EE empenha-se em 

discutir instrumentos que possam dar voz, nos procedimentos decisórios, para os povos e 

movimentos sociais, notadamente àqueles que são afetados pelos danos ecológicos provocados 

pelos ciclos produtivos. Por essa razão, o PSA deve ser formatado conforme discussões 

desencadeadas com os grupos sociais envolvidos, evitando-se que suas linhas de atuação sejam 

afixadas “de cima para baixo”, o tende a aumentar a possibilidade de cumprimento dos próprios 

objetivos do PSA em virtude da construção de laços coletivos de confiança. 

O quarto parâmetro da variável social (comum às comunidades) refere-se à 

composição mista do projeto de PSA. Diversos aspectos positivos podem ser sublinhados 

quando o PSA é estruturado por relações entre entidades públicas e privadas, como a redução 

dos custos de sua implementação; a probabilidade de se garantir maior participação social dos 

atores envolvidos, já que determinadas instituições (como ONGs) podem atuar como 

intermediadoras; e a maior oportunidade de existir um espaço de governança ambiental. 

A terceira variável da hipótese científica condiz à elaboração de critérios 

econômicos cabíveis ao PSA. Os três parâmetros vinculados à meta econômica foram 

delimitados com o objetivo de estes projetos consubstanciem elementos e abordagens da EE e 

não da Economia Ambiental. 

O parâmetro 1 preceitua que o PSA não pode constituir um mercado de commodities 

de serviços ambientais, porque tal aspecto lhe atribui maior inclinação aos fundamentos da 

Economia Ambiental, tendo em vista que esta teoria acredita que os mercados sejam solução 

de boa parte dos problemas ambientais. Nesse caso, um projeto permeado de objetivos 

socioambientais e por múltiplas instituições reguladoras tende a não constituir mercado e, 

assim, alinhar-se à EE. Enquanto que arranjos de PSA marcados por negociações individuais 

entre beneficiário e provedor do serviço ambiental estão propensos a conterem traços da teoria 

ambiental neoclássica. 

O parâmetro 2 dispõe que, caso exista valoração ambiental dentro de um projeto de 

PSA, é preciso que referida valoração adote multicritérios, de modo a contemplar a 

complexidade dos ecossistemas. Os métodos de valoração ambiental da Economia Ambiental 

contêm abordagem utilitarista, enraizada sob a ótica exclusivamente econômica. Por outro lado, 

a EE pondera também pela utilização de valores não monetários, por meio da adoção de 

indicadores biofísicos e sociais. 

O parâmetro 3 esboça que projetos de PSA que fortalecem a economia local, 

certamente alinham-se às bases da EE. Dependendo da realidade em que executado, o PSA 
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pode promover ações direcionadas ao fortalecimento de cadeias produtivas de produtos 

derivados de práticas sustentáveis executadas por povos tradicionais, agricultores familiares ou 

pequenos produtores. Além de se fomentar diretamente a permanência dessas comunidades em 

seus territórios, contribuindo à proteção da biodiversidade local (guardiães da floresta), é 

possível fortalecer a economia local e diminuir as desigualdades sociais. 

Depreende-se da descrição e pormenorização das variáveis de pesquisa que elas 

guardam uma forte interligação entre si. Quer se dizer com isso que, o preenchimento de 

determinado parâmetro social, por exemplo, pode induzir o cumprimento de um parâmetro 

econômico. Ou, o atendimento a alguns parâmetros ambientais conduz mais facilmente à 

realização de outros sociais.  

Sob este ângulo, ilustra-se que um PSA de escopo plural (parâmetro ambiental) e de 

composição mista entre instituições públicas e privadas (parâmetro social) pode acarretar a não 

formação de mercados de commodities (parâmetro econômico), pelo fato de constituir um 

arranjo mais complexo em termos de objetivos (escopo múltiplo) e de atores e instituições 

envolvidas. Em outro caso, um PSA estruturado a partir da participação social ativa (parâmetro 

social) levou-o a ampliar sua área de abrangência, incluindo meta de formação de corredor 

ecológico (parâmetro ambiental) e a inserir ações de incremento na região em que 

implementado (parâmetro ambiental).  

A reciprocidade existente entre os critérios e parâmetros de sustentabilidade, ora 

propostos, pode facilitar o próprio processo de atendimento a cada um deles. A 

interdependência entre as diretrizes pode trazer maior factibilidade a projetos de PSA que, por 

ventura, não abarquem nenhum dos elementos ambiental, social e econômico contidos neste 

modelo. A tentativa de se buscar atender a um parâmetro social pode conduzir ao alcance de 

outro ambiental, por exemplo e, assim, motivar seus operadores e atores a prosseguirem nesses 

“avanços”.   

Os sete parâmetros ambientais, quatro sociais e três econômicos, estruturados 

progressivamente nesta pesquisa, constituem um termômetro, no qual os operadores de um 

determinado esquema de PSA poderão verificar o patamar de proximidade que este se encontra 

no que tange aos fundamentos da EE. Igualmente e, tomando por base o que já foi dito quanto 

ao papel exercido pelo Direito Ambiental no âmbito da ordem econômica brasileira, é plausível 

que esta disciplina jurídica enverede diretrizes para o processo econômico ou mesmo para os 

seus instrumentos de atuação, com a finalidade de atender aos propósitos constitucionais. 

Como já dissertado anteriormente, as diretrizes aqui construídas não pretenderam 

esgotar a existência de novos critérios a serem cotejados, nem tornar o PSA uma panaceia do 
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Direito Ambiental. Contudo, a complexidade intrínseca às funções ecossistêmicas impõe que 

os instrumentos estabelecidos na política ambiental brasileira persigam continuamente seu 

aprimoramento, com vistas a compreender as diversas dimensões das relações entrópicas 

desencadeadas entre os seres humanos e a natureza. 
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ANEXO 

 

ENTREVISTA COM IVY WIENS (ISA) 

[...] 

Natália – Tá?! Bom, eu gostaria de saber que tipo de experiência você já teve com 

PSA (Pagamento por Serviços Ambientais).  

Ivy – Nós tivemos, aqui, no Vale do Ribeira... 

[...] 

Natália – Hum..., nossa...é...assim, na sua percepção como membro do Isa: vocês têm 

interesse em continuar acompanhando projetos  que venham a surgir de PSA?  

Ivy – Então, a gente entende que é super importante essa agenda, inclusive pra 

valorização do papel dessas comunidades na conservação da Biodiversidade, né, a gente tem 

interesse em tentar outros tipos de arranjos... Porque os arranjos que estão aí colocados... 

Natália – Hum... 

Ivy - ... em sua maioria, eles têm relação com áreas que estão degradadas; os incentivos 

relacionados à PSA, muitas vezes, vêm na forma institucional, em restauração florestal (ruído 

– 5´58”)* não houve perda de transcrição, implementação de cercas,   implementação de 

mudas, manejo do solo, né...?! 

 Natália – Hum... 

Ivy -  ...coisas desse tipo que estão distantes da realidade desses territórios onde a gente 

tem atuação, né?!  

Natália – Hum... 

Ivy - Por exemplo, aqui no Vale do Ribeira, o que você mais tem é a floresta em pé. 

Natália – Hum... Interessante isso.  

Ivy – Mas você tem que ter o incentivo pra que essa floresta se mantenha em pé. 

Natália – Hum... 

Ivy – Hoje em dia, o que a gente tem são as restrições da própria Legislação, que a Lei 

da Mata Atlântica já traz essa proteção, né, mas você não têm os incentivos econômicos até pra 

compensar esse papel de guardião da floresta.  

Natália – Hum... 

Ivy -  ... que essas comunidades têm. Até o próprio Mina D´Água era nesse sentido de 

o proprietário manter as nascentes conservadas, né, não tinha nada que agregasse valor à 

produção.. Por exemplo, os produtos agrícolas que vinham daquela propriedade, ou no caso 

daquele território, né (quando a gente fala de comunidade tradicional não é esse conceito de 

propriedade, não se aplica)... 
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Natália – Uhum, verdade... 

Ivy - ...é território coletivo, outros tipos de arranjo, mas a gente não vê no que tem 

existente hoje, pelo menos sendo aplicado para o Estado de São Paulo...   

Natália – Hum... 

Ivy -... não se considera essa realidade de agregar valor aos produtos. 

[...] 

Natália –Numa perspectiva assim mais geral, então, passando-se dessa experiência 

para uma perspectiva mais ampla do PSA: qual aspecto relativo à Biodiversidade relativo a 

um determinado bioma (no seu caso você está trabalhando aí com Vale do Ribeira, Mata 

Atlântica (exatamente)o que você considera prioritário num projeto de PSA, caso o ISA fosse 

implementar agora... o que você elenca como prioritário pra priorizar a proteção da 

Biodiversidade na Mata Atlântica do Vale do Ribeira ? 

Ivy – Olha, pensando em todos os instrumentos que já existem de proteção da Mata 

Atlântica, eu entendo que essa valorização do papel do guardião da floresta e de suas várias 

formas, seja agregando valor ao produto, né, agrícola, seja valorizando o trigo(?) de base 

comunitária, mas sempre passando por essa relação do cuidado com a floresta porque aí você 

tem a Biodiversidade, mas você tem também a Agrobiodiversidade, tem todo esse histórico das 

sementes criolas... 

 Natália – Uhum.. 

Ivy - ... o banco genético que a gente tem aqui na região, tanto as espécies de flora e 

quanto de fauna porque também quando você fala de espécie de ar hídrico(?), por exemplo, a 

gente tem uma riqueza muito grande de til (?)fauna, a gente tem aqui o Complexo Estuarino 

Lagumar, que é um dos maiores berçários do próprio litoral brasileiro, se a gente for 

considerar... 

 Natália – Verdade. 

Ivy – É um grande berçário. Você tem essa relação de patrimônio cultural. 

Natália – Sim, sim. 

Ivy – Quando a gente pensa na própria teoria, os serviços ecossistêmicos e os serviços 

ambientais. Os  serviços ambientais pressupõem que eles têm essa relação com o ser humano... 

Natália – É, exato, totalmente. 

Ivy –Então se você não considera esse elemento humano no processo, isso pro Estado 

de São Paulo é difícil (risos), nas políticas públicas do Estado... 

Natália – (Risos) Com certeza... 
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Ivy – Entender a importância das pessoas na conservação, acho que isso é uma coisa 

fundamental pra se considerar em programas de PSA aqui. E também essa consideração sobre 

a sociedade civil e os diferentes arranjos. 

Natália – Uhum.. 

Ivy – Porque uma das coisas que a gente tanto ouviu sobre essas análises sobre o Mina 

D´Água quanto a gente percebeu é que o fato do arranjo do Mina D´Água ser exclusivo com as 

prefeituras, isso acabou limitando o alcance da iniciativa.  

Natália – Concordo.  

Ivy – Quando você tem prefeituras que estão mais estruturadas, mais organizadas, que 

conseguem manter de uma gestão pra outra um quadro técnico, que possa dar continuidade  a 

essas agendas, legal; vai dar certo. Agora, se você não tem esse envolvimento de outros atores 

que também podem contribuir, e que no final das contas são eles que implementam as coisas...   

Natália – Verdade. 

Ivy – Aí você tem grande chance do negócio não ir pra frente. 

 Natália – Que é essa idéia de governança de você colocar uma atuação mista: 

iniciativa privada, organizações não governamentais e poder público. 

Ivy – E sempre dando voz pra que isso seja construído de forma conjunta, e não que 

venha uma política de cima pra baixo. 

Natália – Exato, perfeito. O outro ponto que eu queria te perguntar era no sentido de 

que se você acredita que um programa de PSA pode ser um instrumento para empoderar essas 

populações tradicionais residentes no bioma em questão. Se sim, de que forma? 

Ivy – Com certeza. Então, nessa própria definição, na palavra de decisão sobre o que 

eles querem pro território, a visão deles da conservação. 

 Natália – Ótimo. 

Ivy – Tem uma discussão muito forte, quando a gente fala de PSA e outros 

instrumentos econômicos, ainda da questão da monetarização  dos recursos naturais. A partir 

do momento que você envolve os meios comunitários, nesta discussão, você também considera 

aspectos não monetários. Como esse aspecto social, cultural, de território... 

 Natália – Perfeito. 

Ivy – E aí você tem uma maior possibilidade maior de sair dessa dicotomia – da 

conservação à monetarização. 

Natália – Uhum, uhum. Que é a questão da economia ambiental neoliberal , que é a 

questão de você usar só o valor econômico – você não adiciona outras dimensões. 

Ivy – Exatamente. 
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[...] 

Ivy – O fato de ter a unidade de conservação, não é o que vai garantir a manutenção 

daquela floresta. A relação com aquela terra, aquele território é um fator que deve ser 

considerado. 

 

 

 

ENTREVISTA – MIRIAM PROCHNOW (APREMAVI) 

 

Natália Jodas –Bom , Mírian, conheço o trabalho da Apremavi há muito tempo por 

conta que eu fiz parte de uma organização não governamental no Paraná, bem no interior do 

Paraná, de Londrina. A gente já comentava do trabalho de vocês. E aí eu queria muito ter a 

perspectiva de vocês pra minha pesquisa porque estou trabalhando com PSA, e eu sei que vocês 

conduzem o projeto do Vale do Itajaí. Então queria que você me contasse um pouco do projeto, 

se você tem atuado com esse projeto de PSA e contasse com mais detalhes. 

Mírian – Qual é o projeto a que você se refere? Restaurando o Vale ou ... 

Natália – Restaurando o Vale, exatamente. Aquele que está espalhado por vários 

municípios...inclusive, eu estou acompanhando aquela matriz brasileira de serviços 

ecosistêmicos e têm várias indicações desse projeto na matriz, indicando como PSA. 

Mírian – Eu acho que o projeto que você tá falando, na verdade, não é o que a gente tá 

executando nesse momento de restauração. A não ser que alguém tenha cadastrado ele lá.   

Natália – Hum. 

Mírian – Porque o que nós fizemos, aqui no Alto Vale, com relação a PSA é um projeto 

que teria que resgatar (até para ver onde ele está), mas de propor um mecanismo de PSA pro 

Alto Vale.  

Natália – Entendi.  

Mírian – E com criação de um fundo, com Conselho, com regras, critérios; nós fizemos 

todos os estudos com o potencial sequestro de carbono, desde das florestas em pé, e com o 

potencial de restauração, mas isso foi um estudo para esse mecanismo , mas não chegamos a 

ter fundos pra ele. O que nós temos (Apremavi) são outros projetos: um deles é o Restaura Alto 

Vale, mas ele não está vinculado a nenhum mecanismo de PSA. A restauração em si das áreas 

é óbvio que contribui pra questão de manutenção de serviços ambientais, mas não como 

mecanismo por pagamento de serviços ambientais. 

Natália – Como funciona propriamente? 
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Mírian – É um  projeto de restauração, a gente tem financiamento do BNDES (edital), 

dentro daquele edital sócio-ambiental deles, e aí a gente tem contato com agricultores, 

proprietários rurais; nós precisamos  restaurar 320 hectares , são vários municípios aqui do Alto 

Vale do Itajaí que já estão envolvidos...inclusive eu vou te passar um link do Portal Ambiental, 

que a gente acabou de lançar: é onde tem o mapa das áreas de onde a gente está atuando e você 

pode dar uma olhada por projeto, coisas que nós já temos nesse portal  - tem croquis das áreas, 

o número de mudas plantadas por proprietário; enfim ,  pra você ter uma ideia do tipo de 

trabalho que Apremavi faz. Mas ele não tem esse vínculo (nenhum desses projetos ) : tanto o 

Restaurando Vale, quanto o  projeto Araucária (que a gente desenvolveu), o Mata Sociais, o 

Matas Legais...são todos projetos de restauração : eles não têm o pagamento por serviços 

ambientais. Os agricultores que são envolvidos recebem mudas, assistência técnica; alguns 

projetos a gente consegue doar arame pra fazer cerca, nem todos ... E o proprietário tem a 

obrigação de fazer a cerca, plantar e cuidar das mudas. 

Natália – Entendi. Vocês fazem também o monitoramento, o acompanhamento. 

 Mírian – Sim. Nesse portal, se você abrir lá e entrar em algumas dessas propriedades, 

provavelmente, você vai ter acesso aos dados que têm lá, e a imagem de satélite que tem no 

fundo vai possibilitar fazer esses monitoramentos de como estava a área, de como ela vem 

avançando. Além da publicação de fotos – porque a gente faz o registro das atividades, logo no 

início, e como a área via regenerando. 

 Natália –Ah, ótimo. 

Mírian – Basicamente, esse trabalho que a gente faz, nesses projetos, seria o trabalho 

que colocaria o trabalho de PSA em funcionamento, se existissem fundos para esse 

mecanismo.rsrs. A gente acaba fazendo a atividade de restauração com outros recursos, mas 

eles não são vinculados a nenhum projeto de PSA especificamente. O que é uma pena. 

 Natália – Sim... e eu queria te perguntar : por exemplo, esse fornecimento de muda , 

cercamento, o uso de insumos de uma forma geral – vocês que vão e executam ou vocês 

compartilham esse trabalho junto com o proprietário da área? 

Mírian – Fazer a cerca e plantar as mudas é compromisso do  proprietário. O máximo 

que a nossa equipe faz é, eventualmente, algum mutirão de plantio, algum dia de campo pra 

ensinar os proprietários ou estimulá-los. Ou algum curso, alguma capacitação, mas não é a 

nossa equipe que planta para o proprietário , não.   

Natália – Até acho que se enquadraria num conceito de PSA não monetário, até 

porque ele está envolvido, o proprietário. Mas é claro que seria melhor com fundo, como você 

diz. rsrs 
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Mírian – Sim, sim. É exatamente, mas infelizmente, os fundos pra PSA você conta nos 

dedos as coisas que tem acontecido. Agora, eu sempre coloco muito a questão do PSA e faço 

uma observação aos projetos de PSA sempre com um olhar de que eles não são um milagre: 

eles não vão fazer com que o agricultor ou o proprietário rural agora de repente tenha uma renda 

e viva disso. A gente nunca vai ter um PSA com essa característica. O PSA, na minha avaliação, 

tem que ser encarado como algo a mais, renda a mais, para aquilo que já acontece na 

propriedade, para compor o orçamento da propriedade. 

 Natália – Até pegando o gancho que você mencionou aí que vocês tiveram uma 

tentativa de implementação e que hoje não conta com fundos...Como minha pesquisa está 

vinculada ao PSA, eu gostaria de captar a percepção, principalmente, de representantes de 

instituições não governamentais, então eu queria que você, se possível, elencasse pontos fortes 

e fracos do PSA como instrumento. 

Mírian – A própria questão de você poder ter programas que paguem por serviços 

ambientais é muito positiva porque agrega valor aos serviços ambientais, isso é simpático. O 

ponto fraco é que não emplacou, como muitos acharam que iria emplacar. Porque depende de 

recursos, e os recursos para a questão ambiental tem sido escassos. Se nós formos analisar a 

crise ambiental e climática que vivem o Brasil e o Mundo deveria ser o contrário. Tem um outro 

ponto forte que é a geração de empregos, envolvendo sistemas de pagamento por serviços 

ambientais porque você precisa, no caso da restauração, coletar sementes, produzir mudas, 

plantar...Isso tudo é trabalho, isso tudo é serviço que alguém precisa fazer, e que você pode 

contratar pessoas pra fazer; então, isso move a economia. Mas isso não é levado em 

consideração. Hoje, eu acho que é mais fácil você fazer vínculo com PSA quando é com água 

que aqui em Santa Catarina a gente tem alguns exemplos. O usuário acaba pagando alguma 

coisa por essa água que ele recebe. 

Natália – De certa forma você tem uma escala financeira... 

Mírian –Sim. Tem alguns projetos de carbono que já aconteceram e que mostram que 

isso é viável , mas para os outros serviços, como por exemplo, a Biodiversidade ou a polinização 

a coisa ainda está muito devagar. Muitas vezes, as pessoas não enxergam a questão da 

Biodiversidade como um serviço ambiental . 

 Natália – Ou mesmo que poderia ser adicionado aos próprios PSAs hídricos para 

você dar uma complexidade maior para esses projetos. 

Mírian – Exatamente. A Apremavi tem aqui projetos como o Clima Legal, que vão 

mais na linha de neutralização e de adesão voluntária. Então, alguém quer neutralizar a sua 

pegada anual de carbono aí faz o cálculo e acaba adquirindo (têm várias categorias), isso até 
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tem lá no site, o programa. E a Apremavi faz esse plantio. É uma forma de pagamento por 

serviço ambiental, mas também dentro de uma coisa paralela (não é nos moldes oficiais). 

Natália – Entendi. Não é o foco-eixo principal. 

 Mírian – Não. E a própria a Apremavi recebeu um recurso também que é oriundo de 

compensação de carbono que foi pra adquirir uma área com floresta e depois pra fazer a 

conservação dessa floresta. Depois, a gente adquiriu a área e criou a RPPN Serra do Lucindo. 

São 320 hectares no município de Bela Vista do Toldo, e os recursos pra manutenção dessa área 

são de um fundo de compensação de carbono. Então, existem fórmulas, exemplos, projetos em 

andamento.. As coisas dão certo: o que precisa é política pública que acredite nisso. 

Natália – É verdade. Priorização dessa política. 

Mírian – E também um investimento, na minha avaliação, mais contundente do setor 

privado que poderia estar cumprindo um papel mais forte com relação ao pagamento por 

serviços ambientais porque se a gente for levar em conta essa questão das emissões uma boa 

parte vem do setor privado. A solução também pra isso poderia vir direto (nem precisaria tanto 

passar pelo governo), se eles quisessem. 

Natália – Verdade. Nessa eleição de pontos forte e fracos, na sua opinião, você 

considera o quê como um aspecto prioritário, em relação à preservação da Biodiversidade, 

para um projeto de PSA.  

Mírian – Eu acho que a questão é de conservação mesmo dos ecossistemas (e aí não é 

só floresta), você tem ecossistemas que não são florestais que são tão importantes quanto  e as 

espécies ameaçadas de extinção. Isso num projeto de Biodiversidade tem que ter prioridade. 

Natália – Sim. O termo do projeto Restaura, que você já esclareceu, vocês fazem 

restauração ambiental mesmo, nos termos técnicos? 

Mírian – A gente usa a metodologia do pacto para a Restauração da Mata Atlântica. 

Essa discussão técnica é feita nesse âmbito.  

 Natália – Você acredita que o PSA pode ser um instrumento de empoderamento de 

populações tradicionais que, por ventura, residam no Bioma em questão.  

[...] 

Natália –Você acredita que uma possível regulação do PSA pelo governo federal 

fortaleceria o instrumento novamente? 

Mírian –Só regulação não ajuda. É superimportante, mas precisa ter política pública, 

que tenha investimento e compromisso com o programa de PSA. 

Natália – Na sua opinião, o que torna um projeto de PSA mais apto a proteger e 

melhorar as condições sócioambientais,sem se tronar um instrumento de mercado? 
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Mírian – (Falha). É quando esses projetos são construídos em conjunto, atendendo a 

população, havendo uma manutenção. A diversidade e união de serviços torna tudo mais forte.  

 

 

LÉO EDUARDO FERREIRA (IMAFLORA) 

 

[...] 

Léo – O Calha Norte Sustentável é um dos projetos que estão sob a minha 

coordenação, mas que todos fazem parte (não sei se você viu nessas plataformas, se você 

chegou a encontrar alguma coisa do Florestas de Valor...) 

 Natália – Encontrei. Sim.    

Léo – Porque hoje a gente aqui chama tudo de Florestas de Valor: até o Calha Norte 

Sustentável pra nós virou Florestas de Valor , e o Calha Norte Sustentável é apenas o nome 

com financiador, assim, né?! 

Natália – Ahã, entendi. 

Léo – Eu posso fazer uma retrospectiva que vai te ajudar a entender um pouco mais, 

né?! 

Natália – Tá. Hum. Sim. Pode ficar à vontade.  

Léo – Vamos lá. Então, falando em linhas bens gerais, pra dar um histórico, Natália, a 

gente atua na região da Calha Norte do Rio Amazonas (não sei se você já viu no mapa; já 

visualizou que parte é, né?!)  

Natália – Sim, no estado do Pará, né, são dois municípios, duas áreas. 

Léo –É, são vários municípios, mas a gente tem atuação concentrada em dois 

especificamente, algumas ações extrapolam esses dois municípios, né?! Então, fazendo um 

histórico: em 2004, o governo do Estado do Pará fez um macrozoneamento ecológico – 

econômico do estado .   

Léo – E identificou a situação que estavam, vamos dizer assim, as terras do estado do 

Pará. 

Natália – Sim.  

Léo – E na região da Calha Norte se evidenciou que aquela região era um grande 

contínuo de área devoluta do estado,  áreas ainda sem destinação. 

Natália – Tá.  

Léo – Em 2006... Ainda em 2004, 2005 tinham alguns estudos de instituições parceiras 

nossas, como o Imazon, que já demonstravam que essa região seria o próximo foco de pressão 
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no Estado , com o asfaltamento da BR 163 (que estava em curso), com a ocupação ao longo de 

toda a BR 163 pra plantio de soja. Essa área da Calha Norte, em sendo uma grande área devoluta 

do Estado, seria uma área que ia sofrer uma forte pressão do modelo predatório de ocupação 

que foi observado já no sul do Estado. Com invasão de terra, com grilagem, com o avanço de 

soja e pecuária, sobretudo, e desmatamento ilegal .  Neste sentido, em 2006, o Imaflora, o 

Imazon, a Conservação Internacional  se articularam pra influenciar o governo do Estado pra 

destinar essas áreas como unidades de conservação. 

Natália – Hum. Tá.  

Léo – Em 2006 foram criadas cinco unidades de conservação estaduais que blindou 

esse território, vamos dizer assim: o que era devoluta virou unidade de conservação. 

Natália – Ótimo. Proteção integral ou... 

Léo – Proteção integral nas divisas do País, lá no alto: estação ecológica do Grão Pará, 

que é a maior unidade de conservação do mundo, com 4, 2 milhões de hectares (Reserva 

Biológica do Maikuru), que são as unidades de proteção integral que foram criadas nas áreas 

mais remotas.  

Natália  -  Tá.  

Léo – E corredor de florestas estaduais porque o governo também tinha interesse 

naquela época em destinar pra unidades de conservação, mas que pudesse ter um uso econômico 

dessas áreas. 

Natália  - Entendi. 

Léo – Três grandes florestas estaduais que permitiria ações, como concessão florestal  

e uso dos recursos extrativistas pelas populações locais.  

Natália  - Hum. 

Léo – De 2007 a 2008, por aí,o Imaflora dedicou-se à implementação dessas unidades 

de conservação recém-criadas; com o apoio à criação dos conselhos gestores e capacitação dos 

conselheiros.     

Natália  -  Tá.  

Léo – E a partir de 2009 é que a gente começa a desenvolver projetos nas comunidades 

, que estão no interior ou no entrono dessa unidades de conservação recém-criadas. Foi um 

trabalho que começou com a influência do governo do Estado, depois passou para o apoio dos 

conselhos gestores ... e os próprios conselheiros começaram a demandar ações nas suas 

comunidades pra deixar mais claro pras comunidades o que eram essas unidades de conservação 

recém-criadas e que atividades poderiam ser desenvolvidas nessa região. E a gente começou 
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com projetos numa lógica de criar uma barreira de desenvolvimento sustentável  nas áreas de 

entorno e interior imediato desse grande bloco  de áreas protegidas da Calha Norte. 

Natália – Hum. Entendi. 

Léo – Em 2010, 2011, começa a chegar uma forte pressão de um grupo madeireiro, 

sobretudo nas terras quilombolas, que já existiam, Oriximiná é município de vanguarda no 

movimento quilombola, no Brasil.  As primeiras terras  quilombolas tituladas do Brasil foram 

lá em Oriximiná, e essas áreas que estão no acesso também das unidades de conservação elas 

começaram a ser muito assediadas por madeireiros  que queriam firmar contrato entre as 

empresas e as comunidades para manejo florestal nessas áreas .      

Natália – Uma espécie de concessão florestal , não?! 

Léo – Não seria uma concessão florestal nos moldes da concessão florestal, mas tem 

relação com isso, né?! 

Natália –Tá bom. 

Léo – Em 2006 (só pra fazer um parênteses ), não sei se você é da área florestal... 

Natália – Eu sou do Direito Ambiental. RS 

Léo – Então deve conhecer um pouco dessa história: em 2006, com a Lei de Florestas 

Públicas, teve um ordenamento do uso florestal nas áreas públicas, e com isso tornou-se mais 

difícil acessar a área pública para fazer manejo florestal. É um pouco mais vigoroso.  

Natália –Tá, com vários critérios, né?! 

Léo – Exato. O que é ótimo, louvável. Com o intuito de fornecer, de ter uma oferta de 

madeira legal para o mercado. Mas como efeito colateral, a gente observou  um aumento da 

pressão  nas terras coletivas.Terra quilombola e assentamento: então aqui na Amazônia, nessa 

época, a pressão foi a partir de 2006 e foi muito intensa porque as empresas que não tinham 

condição de acessar um área governamental, com todas as regras e novos formatos da concessão 

florestal , começaram a fazer pressão nas terras quilombolas, nos assentamentos coletivos , que, 

em tese, tinham a sua situação fundiária já resolvida e poderiam ter autonomia para fazer 

manejo florestal nas suas áreas em parceria com as empresas. Então, nesse Universo, começou 

a ter pressão nas terras quilombolas de Oriximiná, que tem muita área florestal e tem o seu título 

definitivo e poderiam partir pra uma parceria empresa - comunidade. 

  Natália  - Hum. 

 Léo – Em 2010, 2011, a gente as promessas que estavam chegando, as apresentações 

que estavam vindo por parte de empresas, e a gente logo viu que era roubada, que eram números 

fantasiosos, coisas muito difíceis de ser alcançadas. E um grupo de lideranças que eram 

contrárias a esse acordo com as empresas madeireiras da forma que estavam chegando, 
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começou a demandar de uma forma que a gente desenvolvesse ações de geração de renda, a 

partir de atividades sustentáveis com as comunidades locais. 

 Natália  -Legal, hum. Tá. 

Léo – Eu pontuo isso porque foi uma guinada na nossa atuação, que vinha muito mais 

em um nível de sensibilização sobre unidades de conservação, sobre a importância da 

conservação dos recursos naturais , etc. para uma demanda clara que começou a bater na nossa 

porta: “Legal, Imaflora,  você estão falando de conservação da floresta , eu acho bacana, mas 

preciso manter meu filho na cidade que está estudando, eu preciso de dinheiro. “. Começou a 

ter uma demanda muito forte pra gente apoiar ações de geração de renda, a partir de atividades 

sustentáveis. Nesse sentido, a gente começou a discutir com as comunidades que ações a gente 

poderia desenvolver, nessa perspectiva de geração de renda, e alguns temas levantaram-se já 

em 2011, como apoio à alimentação escolar. Tinha uma demanda das populações quilombolas 

pra gente mudar o cardápio das escolas quilombolas que estão no meio da floresta e comem 

salsicha enlatada na merenda. Tomam sucozinho e bolacha industrializada. E com legislações 

que tinham surgido em 2009: a obrigatoriedade dos municípios em comprar, no mínimo, 30% 

da agricultura familiar local, a gente começou uma articulação pra apoiar os agricultores 

quilombolas na sua estruturação para fornecer alimento para alimentação escolar e uma 

perspectiva de geração de renda e de melhoria na qualidade da merenda que é servida nas 

escolas. 

 Natália  - Nossa, bem interessante. Hum. 

Léo –Essa é uma das demandas que surgiram, outra demanda foi apoio à 

comercialização dos produtos do extrativismo. Estamos falando de populações que têm no seu 

cerne, na sua existência, na sua identidade o extrativismo; e aí, alguns produtos já vem 

consolidados na época, como por exemplo, óleo de Copaíba e coleta de castanha do Pará, 

castanha do Brasil, que já eram produtos trabalhos por eles, mas ainda numa realidade de muito 

atravessador, de baixa agregação de valor do seu produto e pouca articulação com os mercados 

grandes. E o Imaflora tem essa ‘pegada’ porque a gente trabalha com certificação florestal, 

certificação agrícola, a gente tem uma trânsito com empresas que têm um compromisso, uma 

responsabilidade sócio-ambiental ; a gente começou a atuar nessa aproximação entre empresas 

que queriam e consomem produtos da sua própria diversidade com essas populações. Na época, 

os primeiros temas que surgiram foi o apoio à comercialização do extrativismo – castanha e 

copaíba, principalmente – e alimentação escolar. Na mesma época, em 2011, a gente tinha 

realizado em uma das comunidades quilombolas em que a gente atua uma oficina de elaboração 

de projetos numa perspectiva de também preparar o pessoal pra elaborar seus próprios projetos, 
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buscar captação de recurso próprio, etc. E tinha um grupo de jovens nessa comunidade  que 

elaborou um projetinho ali na época como exercício dessa oficina de implantação de uma 

marcenaria na comunidade, numa perspectiva de trabalhar com madeira caída, de roçado 

(aproveitada), era um comunidade que estava no auge dessa questão da assinatura de contratos 

com as empresas madeireiras, eles queriam (esse grupo de jovens) mostrar pros seus tios , pros 

seus parentes que estavam caindo aí nessa conversa das empresas madeireiras que tinham 

formas de agregar valor à madeira e comercializar menos madeira com maior valor agregado. 

Montaram esse projeto de marcenaria . Na discussão que estava acontecendo sobre alimentação 

escolar a gente sabia que pra mudança maior do cardápio das escolas – o povo queria açaí na  

alimentação escolar, filé de peixe: queria os produtos locais que necessitam de beneficiamento 

. Então,a gente tinha um apontamento pro parte da Vigilância Sanitária do município, de que 

esses produtos só poderiam entrar na alimentação escolar quando eles fossem beneficiados em 

um local adequado, de acordo com as normas da Vigilância Sanitária, atendendo a todas as 

legislações de alimentos. Tô pintando esse cenário pra daí construir o histórico desse projeto 

que é o Calha Norte Sustentável . 

Natália – Tá muito bom. Todo esse histórico está extremamente didático, muito bom.  

Léo – Em 2012, o Fundo Amazônia lançou um Edital, foi o primeiro edital de demanda 

induzida (o Fundo Amazônia já estava operando com demandas espontâneas), ou seja, projetos 

que iam lá no balcão e começavam uma negociação direta com o Fundo Amazônia.  Esse 

primeiro edital de seleção pública, uma força-tarefa pra novos projetos  entrarem na carteira do  

Fundo Amazônia. Esse edital foi na modalidade de aglutinadores e aglutinados – grandes 

instituições, ONGs que aglutinavam subprojetos de associações e cooperativas comunitárias, 

enfim, organizações  de base. E a gente se candidatou nesse edital de 2012, onde a gente 

inscreveu um subprojeto  que era de construção de quatro agroindústrias distribuídas entre as 

áreas quilombolas, que são quatro grandes quilombolas em Oruximiná ( em cada área há um 

conjunto de comunidades). Então, como era um tema que estava sendo discutido com todas as 

comunidades (são 37 comunidades em Oruximiná, pra você ter uma ideia), divididas em quatro 

territórios.  A gente incluiu esse subprojeto  que era a construção de quatro agroindústrias, uma 

em cada dessas grandes áreas quilombolas, que pudessem atender as comunidades ali próximas. 

Um subprojeto de uma marcenaria, que era desse grupo de jovens da comunidade  como 

exercício da oficina, e um subprojeto de um viveiro de mudas  no assentamento de Alenquer, 

uma região em que a gente atuava também  e que tinha um perfil bem agrícola e que tinha uma 

demanda por mudas florestais pra recuperação de áreas degradadas e também numa perspectiva 

de implantação de sistemas agroflorestais . Estávamos começando com eles a atuação de áreas 
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produtivas e tinha essa demanda de um  viveiro de mudas. Foi um projeto bastante audacioso 

pra nós porque envolveu construção de estruturas, que era algo que a gente não tinha 

experiência e prática, nesse sentido, e muita novidade. Foi um projeto muito longo em termos 

de negociação : a gente o projeto em 2012, mas a aprovação final só veio em 2014. Foram dois 

anos e pouco entre a elaboração da proposta e a contração via Fundo Amazônia , o que levou a 

uma realidade de desmobilização em algumas comunidades, que já não acreditavam mais que 

o projeto ia sair e quando, de fato, ele iniciou foi um projeto que trouxe que trouxe muitos 

desafios porque ele já tinha seu orçamento desatualizado, dois anos e meio depois, as coisas já 

tinham aumentado e muito o seu valor . A gente dimensionou mal a capacidade nossa de dar 

conta de todas essas obras ao mesmo tempo e também as especificidades amazônicas: a gente 

passou por época de chuva, seca, ao longo das obras e isso gerou um gasto muito maior das 

obras. Foi um grande aprendizado , mas que a gente ainda convive com ele porque, em 2019, a 

construção do viveiro ainda nem iniciou. Foi um projeto que deu muito prejuízo pra instituição 

em termos de gastos, além do que estava no orçamento, a gente está sobrecarregado  porque 

outros projetos já iniciaram, e esse projeto já acabou em termos de salários de equipe, então a 

gente tem que dar de um projeto antigo junto com os projetos novos ; então, faz alguns anos 

que a gente vive meio sobrecarregado aqui, em parte por conta desse projeto Calha Norte 

Sustentável, e a forma como se deu a execução dele. Mas é um projeto cheio de gratificações: 

recentemente, eu estava em uma das comunidades que estava batendo as primeiras polpas de 

açaí e ver isso se consolidando é algo muito gratificante. 

Natália – Ainda mais que vocês acompanharam desde o início dos anos 2000 – não 

tinha perspectiva da própria Imaflora trabalhar com isso, era mais uma tentativa de consolidar 

uma unidade de conservação e virou todo esse complexo de fortalecimento econômico dessas 

populações. É incrível. 

Léo – Exato. O plano lá de trás era a gente direcionar o desenvolvimento dessa região 

do Estado para um desenvolvimento pautado pela sustentabilidade e tal; isso é muito mais 

demorado do que a gente gostaria, mas vem acontecendo, né, no meio disso tudo também tem 

o apoio ao extrativismo: o óleo de copaíba que é o produto que há mais tempo a gente facilita 

parcerias comerciais, era comercializado num valor super baixo, na época, pra atravessadores. 

Hoje,a gente já conseguiu elevar, triplicar  o valor que o extrativista recebia na época; tem uma 

organização coletiva que permite a eles centralizar a produção; a gente conseguiu viabilizar 

recurso pra capital de giro, a partir de novos projetos que foram sendo aprovados, e vem sendo 

uma grande vitória ver essa organização em torno dos produtos de extrativismo acontecendo.  

Natália – Certamente. Vocês estão de parabéns.   
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Léo – Apoiamos a criação de uma cooperativa que está centralizando as operações 

comerciais que, por algum tempo,  a gente foi dando um ‘jeitinho’ na formalização do negócio, 

mas chegou num volume que não dava mais pra gente segurar . A gente apoiou também a 

criação de uma cooperativa que foi recém-criada, está em fase de legalização da documentação 

pra poder centralizar a comercialização, não só dos quilombolas , mas essa cooperativa vai 

servir como um braço comercial dos quilombolas, dos indígenas e dos assentados nesse 

território todo da Calha Norte.   

Natália – Que ótimo! E tudo com o recurso da Fundo Amazônia? Ou não, já cessou? 

 Léo – Não só do Fundo Amazônia. Logo na implementação do Calha Norte 

Sustentável,a gente teve a aprovação de um projeto no Programa Petrobras Sócio-Ambiental , 

que foi onde surgiu o projeto Florestas de Valor – ele começa com o apoio da Petrobras, e foi 

um momento importante porque a gente juntou num mesmo projeto ações do Imaflora que 

aconteciam  na Calha Norte, no Xingu e na região do município de São Félix do Xingu, no sul 

do Pará. Foi uma iniciativa que também nos levou a unificar projetos que eram de equipes 

diferentes, dentro do Imaflora, e isso levou a um melhor aproveitamento de sinergias entre as 

diferentes equipes, de padronização, de processos, de ações, de métodos. Foi um projeto que 

aconteceu em complementariedade ao recurso do Fundo Amazônico. Depois disso, a gente 

ainda teve outro projeto com o Fundo Amazônico, que é projeto bem maior, que está tocando, 

inclusive a ampliação da capacidade dessas agroindústrias, que é o projeto Florestas de Valor 

– Novos Modelos de Negócio pra Amazônia, e no meio de tudo isso teve um amadurecimento 

institucional que a gente considerou o Floresta de Valor como um Programa da instituição, com 

vários projetos articulados , né, então hoje os projetos chamam  Floresta de Valor e tem algum 

sobrenome, e diferentes contratos com os financiadores. Isso foi depois do Calha Norte 

Sustentável, mas o próprio  Calha Norte Sustentável, a gente começou a chamar de Floresta de 

Valor Calha Norte Sustentável. 

Natália –Entendi, nossa. Muito didático. Agora compreendi completamente o 

desenvolvimento aí do projeto. Se você tiver mias três minutos, eu queria fazer mais uma 

pergunta. Aí a gente já fecha, se você puder.   

Léo – Vamos lá. E depois, Natália, se você quiser dar uma digerida nessa primeira 

conversa nossa e tiver mais questões, a gente pode marcar um outro momento pra aprofundar 

mais. Tem muito detalhe tudo isso que eu te falei.  

Natália – Por isso que eu elogiei, é muita informação, muita história. Complexo pra 

resumir em pouco tempo. Queria ter a tua percepção sobre PSA, com um todo, importante .  
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Você considera que o PSA pode ser um instrumento de fortalecimento de populações 

tradicionais residentes em determinado bioma? 

Léo – Eu considero que sim, embora isso está muito distante do chão aqui na 

Amazônia. As pessoas ainda têm muita confusão sobre (vou pegar junto PSA e REDD) tem 

muita confusão conceitual sobre o que significa isso afinal. Tem muito conflito ideológico 

também entre esses temas. Tem gente, movimentos sociais aqui na Amazônia que acham um 

absurdo a monetarização da natureza, e que, às vezes, fazem um discurso e um mobilização 

contrária a esses projetos, mas que, no meu entendimento, é tudo muito pautado pela 

desinformação, conjunto de maus entendidos. Consideramos sim. Eu sinto que há essa confusão 

conceitual e muita desinformação por parte das comunidades , mas a gente como uma 

importante possibilidade de remunerar as pessoas, não só pela conservação dos habitats , mas 

também por iniciativas que levem à recuperação de áreas degradadas. A gente vem há algum 

tempo trabalhando com sistemas agroflorestais, em algumas comunidades, notando a 

importância que tem, às vezes, essa iniciativa pra diversificação da produção dessas 

comunidades. Aqui na Amazônia, a gente ainda está vivendo a época de ferro e fogo da Mata 

Atlântica. Desmatando áreas pra plantio de mandioca, que tem baixo valor agregado. A cultura 

geral é derrubar mata pra plantar mandioca. Em algumas áreas que a gente começou a trabalhar 

sistemas agroflorestais com algumas espécies perenes, que têm interesse comercial, a gente 

começou a ver  uma mudança de cultura nas pessoas mesmo de plantar árvores . E tô misturando 

PSA com REDD, mas eu vejo como uma possibilidade para autofinanciar essas áreas de plantio, 

de implantação de sistemas agroflorestais, remunerar essas pessoas pelo serviço ambiental que 

é prestado. A gente ficou alguns anos sem recurso pra essa linha de ação, na linha de 

extrativismo, implantação dessas agroindústrias, mas a gente ficou  uns 2 , 3 anos sem recursos 

pra implantação de sistemas agroflorestais, quando a gente vinha de 2,3 ANOS DE plantio de 

sistemas agroflorestais; a galera mobilizada, querendo mais contribuição pra muda, pra 

preparação de áreas. Não tinha recurso pra continuar essa linha de ação. Vimos a possibilidade 

de trabalhar sistemas agroflorestais em quantificação de carbono fixado, mas, sobretudo, de 

emissões evitadas, a partir de roças sem  fogo.  Esta temática está bem alta no nosso novo 

contrato coma Petrobras, onde estamos entrando com equipes nossas de carbono e clima, pra 

quantificar a contribuição do projeto , do ponto de vista de fixação de carbono  e de emissões 

evitadas a partir de técnicas de roças sem  fogo. Os últimos anos tiveram algumas secas meio 

severas aqui, na Amazônia. O fogo é bastante preocupante porque foge do controle. Uns dois 

atrás, nas áreas quilombolas, ficaram sete dias pegando fogo na floresta. A partir de uma roça 

tradicional, onde houve manejo errado e o fogo descontrolou. No assentamento Alenquer , onde 
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a gente trabalha, teve áreas que a gente a implantação de sistemas agroflorestais e esses sacos 

foram queimados pelo fogo do vizinho, que perdeu o controle. O fogo começou a ser 

emblemático pra gente. Para evitar as queimadas, a gente considera trabalhar a roça sem fogo. 

A gente tendo essa remuneração permite que implantemos essas ações. O sistema de carbono a 

gente tem interesse em aprofundar mais do outros serviços , mas a gente tem interesse em outras 

questões.   

Natália – Os sistemas agroflorestais que vocês implementaram na Amazônia, vocês 

implementaram em outros biomas também? 

Léo – Só na Amazônia. 

[...] 

 

 

ENTREVISTA COM ROBERTO REZENDE (ISA) 

[...] 

Natália – Tá, entendi. No que consiste o seu trabalho atualmente? Porque você está 

deslocado: está no Pará, certo? 

Roberto – Isso. Estou aqui em Altamira, nessa região que o pessoal conhece como 

Terra do Meio, entre Xingu e Iriri. Eu cheguei aqui o ISA tinha um trabalho de anos de cadeias 

produtivas, extrativistas, e um dos desafios dessas estruturações produtivas era conseguir tornar 

os produtos do extrativismo mais competitivos em termos de mercado pra conseguir dar volume 

à venda do extrativismo e gerar renda para uma quantidade maior de famílias.  

 Natália – Tá. 

Roberto – Então o desafio quando eu cheguei era justamente esse: um arranjo 

comercial que inclui mais de oito milhões de hectares, incluindo povos indígenas e 

extrativistas...  

Natália – Nossa... 

Roberto – ...acho que cinco povos indígenas diferentes (posso confirmar depois)... 

Natália – Hum... 

Roberto – ...centenas de povos extrativistas que vinham numa crescente de 

comercialização de produtos extrativistas. (ponto) 

Natália – Hum... 

Roberto – Essa comercialização é feita dentro de contratos estabelecidos com 

empresas que aceitam pagar um preço acordado acima do valor de mercado por entender que a 

produção ajuda a manter a floresta em pé e ajuda a manter a reprodução dos modos de vida. 
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Natália – Tá. 

Roberto – A grande questão é: o que que é esse a mais que as empresas pagam, o que 

que ele representa em termos de diversidade social e biológica. Então eu cheguei aqui um pouco 

nessa perspectiva de ajudar na identificação do que seria esse a mais associado com o 

extrativista, e tentar transformar isso de alguma maneira em subsídios à própria produção.  

 Natália – Tá. Hum. O ISA é o principal responsável por esse programa em parceria 

com essas empresas privadas que financiam o trabalho dos extrativistas e das populações, é 

isso? Ou não é só o ISA o responsável pelo programa?   

Roberto – Não. O ISA assessora a estruturação das associações locais. As reservas 

extrativistas aqui foram criadas nos anos 2000, desde então o ISA tem apoiado essas 

associações a captarem recursos e também o contato com as empresas. Então, o ISA faz a ponte 

entre as associações e as empresas, não faz parte dos contratos; ele faz assessoria, coloca em 

contato...    

Natália – Tá. 

Roberto –... e depois da assessoria apoia a parte da logística, a parte técnica de suporte 

direto ao produtor pra melhoria de qualidade do produto. 

Natália – Hum... 

Roberto –... capta recurso pra realização de reuniões anuais, coloca produtores em 

contato para renegociarem os contratos... 

Natália – Hum...Não , muito interessante. 

Roberto – Faz assessoria geral. Se você quiser depois posso te passa algum material 

sobre isso.   

Natália – Sim, com certeza.  

Roberto – Tá. E, além disso, o ISA trabalha na defesa de direitos de outra ordem, tipo 

Educação e Saúde.  

Natália – Hum... 

Roberto – E aí esse trabalho com a  Identificação de Serviços Ambientais um pouco 

que ‘colou’ no trabalho de formação, no trabalho de  Educação das comunidades... 

Natália – Tá. 

Roberto – A gente chegou a desenvolver, em 2016, um processo de Formação e 

Pesquisa pra um grupo de 30 moradores das reservas extrativistas, tendo em vista a 

identificação dos serviços sócio-ambientais , então... 

Natália – Hum... 
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Roberto –  ...a gente juntou esses 30 moradores que que vocês querem fazer de 

pesquisa pra aprender como se faz uma pesquisa porque, no futuro, a gente vai fazer esse 

processo de identificação de serviços sócio-ambientais. Eles escolheram 11 temas de interesse 

deles, iniciaram as pesquisas: nós ficamos um ano e meio trabalhando nessas pesquisas  e que 

tinha o intuito mesmo de formação, como se fosse iniciação científica (é um grupo de 

moradores)... 

 Natália –  Legal. 

Roberto - ... esse negócio se encerrou, e esse ano a gente está abrindo uma nova fase 

de formação e pesquisa  ( e pesquisa, propriamente dita), que tem a ver com a identificação de 

serviços sócio-ambientais, de fato. 

Natália – Tá. 

Roberto – Então, essa é (um pouco )a estrutura do projeto.  

Natália – Tá. 

Roberto – Identificar os serviços sócio-ambientais para melhorar a renda , tornar mais 

viável a comercialização dos produtos do extrativismo e, por outro lado, transformar isso 

também num processo de formação e pesquisa de um grupo de moradores das reservas 

extrativistas. 

Natália – Nossa,  muito interessante.  

Roberto – É nesse contexto que se insere esse trabalho.  

Natália – Tá. Você falou que tem uma cartilha, que depois você pode me passar: tem 

um nome  assim em relação a esse programa, não?! Ou está dentro dos diversos projetos do 

ISA ou tem um nome específico? 

 Roberto – Não. A gente tem publicações que relatam; a gente tem um livro “Xingu – 

a história dos produtos da  floresta”; um artigo recente que é um pouco a síntese do capítulo do 

livro que fala aqui da Terra do Meio num dossiê que saiu sobre os 30 anos da morte  de Chico 

Mendes... 

 Natália –Tá...hum. 

Roberto –  Mas o ISA trabalha muito por item de atuação, e não por projetos; então... 

Natália – Tá. Ah, sim... 

Roberto –  Os financiamentos dos produtos acabam apoiando essa  nossa linha de 

trabalho aqui, mas não é um projeto específico. 

Natália – Ok, entendi, ótimo.; peraí, tô só anotando aqui. Rsrs. Nossa, muito legal a 

iniciativa, a linha de atuação. E vocês do ISA pra concretizar até mesmo essa formação em 

pesquisa vocês estão em quantas pessoas assim do ISA mesmo? 
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Roberto – Então, a gente já tinha toda a relação, das comunidades, e essa formação em  

pesquisa, eu tenho coordenado essa parte junto às comunidades e a gente tem contado com o  

apoio de algumas pessoas de outras universidades  também na elaboração dos projetos e no 

acompanhamento. 

Natália – Ótimo. 

Roberto – Então, a gente faz um movimento em que eu visito as comunidades, umas 

duas ou três vezes por ano, faço uma rodada com os pesquisadores,  e pelo menos uma vez por 

ano eles vêm aqui pra cidade e a gente faz um encontro , que é um seminário de pesquisa , em 

que eles podem ter contato com outros pesquisadores.  

 Natália – Legal, muito interessante. Tá. Bom, daí você já me falou a meta, que ela se 

expandiu, em relação tanto a vocês aprimorarem esses produtos vendidos por essas 

populações, quanto agora se expandiu por uma questão de formação e pesquisa, então, tô 

colocando aqui como meta dessa linha de atuação, que tava aqui no meu roteiro. O que você 

pode elencar como ponto forte, ponto fraco dessa linha de atuação: o que você acha que está 

dando certo, o que você acha que poderia melhorar? Em relação a essa linha de atuação de 

vocês aí? 

Roberto –  O que eu acho que deixou pouco claro assim o início é a ineficiência desses  

sistemas de pensar convencionais para darem conta de remunerar os serviços de fato prestados 

pelo extrativismo e para compreenderem a territorialidade como modo de vida. Por exemplo: a 

propriedade privada da terra – isso não existe na reserva extrativista...   

Natália – Hum... 

Roberto –... propriedade privada da terra, então, você tem área de uso comum . Nessas 

áreas isentas, em determinadas modalidades, você tem dificuldade de identificar quem é o 

provedor e quem é o usuário beneficiado pelo serviço.   

Natália – Hum...  

Roberto – Então, a partir do momento que a gente analisou os mapas que estavam 

sendo produzidos pelos pesquisadores da territorialidade, isso ficou muito evidente. Você tem 

um castanhal ...por exemplo, você vende castanha pra uma empresa  você pode entregar o 

carbono, daquela área, (*ele quer dizer que se você pode falar para o contratante)pra dizer pra 

empresa que aquela castanha ajuda a manter o carbono estocado ali?     

Natália – Hum...  

Roberto – Às vezes não. Porque no carbono tem copaíba ali: alguém tá furando as 

copaíbeiras e entregando pra uma outra empresa. Como é que você pondera  a quantidade de 

carbono que vai na castanha ou que vai na copaíba? Esses produtos são sazonais . Então , no 
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ano passado, a gente comercializou, aqui na Terra do Meio, quase dois milhões  (reais), em  

castanha. Neste ano,  a produção de castanha deve ser não muito baixa porque, não porque são 

sazonais, mas depende de variações do clima . Este ano, vai ser uma produção minúscula de 

castanha. Então, como é que você entra num contrato de carbono , que, às vezes, você tem que 

se comprometer por 30 anos que intercala a produção (produz, não produz). Marca um território 

que produz mais de uma coisa e que tem mais de um produtor , coletivas, entra outra família... 

 Natália – Hum...  

 Roberto – Como criar um sistema que identifique todas essas fases do processo: quem 

está produzindo, como você associa o carbono ao sistema extrativista e quem está recebendo .  

A nossa conclusão é que é muito difícil fazer isso. A gente um pouco que abandonou essa ideia: 

a gente contratou um relatório de um economista , mas pouco depois a gente desistiu dessa idéia 

por causa de toda a engenharia de gestão mesmo de um projeto desse tipo.  Que talvez fosse 

mais custoso do que o próprio retorno que daria. 

[...] 

Roberto – Talvez um dos problemas seja exatamente querer precificar carbono  num 

lugar que as pessoas estão vendo coisas totalmente diferentes, em uma outra lógica. Desde 

gestão de território (que aqui não tem propriedade privada) até entender qual a importância 

daquela floresta, em outros termos. Ou mesmo se restringir ao que tem valor de mercado, como 

o carbono   - pô legal, “carbono a gente consegue vender”, “água, talvez”  - a gente não vai 

conseguir achar um comprador, mas é uma coisa pra precificar e tal. Mas e a Biodiversidade?  

Natália – Entendi. Exato. 

Roberto – Tem valor? Não. Então, sai da conta...? O que a gente está pensando em 

fazer aqui na próxima etapa de pesquisa é identificar quanto do trabalho do extrativismo resulta 

em serviços sócio-ambientais, mas serviços sócio-ambientais, bem entendido, enquanto 

trabalho a mais que os extrativistas estão prestando, produzindo algum produto de extrativismo. 

Exemplo concreto: Copaíba é uma atividade de extração que demanda incursões na floresta de 

semanas, às vezes. Então, o cara sai de casa, pega uma canoa, sobe o rio com um parceiro ou 

um grupo de seis pessoas (sei lá) , monta um acampamento na floresta e sai em busca das 

copaíbeiras pela mata (porque copaíbeira você não pode ‘furar’ a mesma sempre – tem que 

achar novas) ou esperar que elas ‘descansem’.    

Natália – Hum...Tá. 

Roberto –  Isso inclui trilhas que os moradores  fazem no território, que não é habitado 

(trilhas anuais). Às vezes, o cara vai duas, três vezes no ano, quilômetros mata adentro.   

Natália – Nossa... 
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Roberto –  Como a gente não sabe exatamente quantos quilômetros são ...O que que a 

gente está pensando em fazer ? Aproximar... quanto custaria, por exemplo, para o ICM Bio, 

que é o órgão de Estado e gestor de conservação, pagar uma equipe de vigilância pra percorrer 

esses territórios com essa periodicidade. Então, isso é um serviço que não está sendo 

reconhecido  que está invisível , que está indo junto com a Copaíba, mas que ninguém remunera  

e que gera um benefício difuso.  

Natália – Sim, com certeza. Entendi.  

Roberto  – Então, começar a identificar quais são os serviços, mas não no sentido 

ecossistêmico, do tipo ‘o carbono faz um serviço assim ...’, no sentido de trabalho mesmo . 

Natália –  E assim é vinculado às populações, né? 

 Roberto  – Exato. Na prática agrícola, então (sei lá), sistemas agrícolas tradicionais: 

numa roça tradicional, na reserva extrativista você vai ter mais ou menos 20 espécies, dentro 

de um roçado, por exemplo.  

 [..] 

Roberto –  Então isso pode ajudar a subsidiar esses outros produtos do extrativismo: a 

gente não sabe se através de políticas públicas, se através de isenção de impostos pra 

empresas.... a gente ainda não sabe como... 

 Natália – Hum... 

Roberto –  A gente ainda está na etapa de fazer uma identificação mais qualificada 

para saber como seriam esses serviços.  

Natália – Nossa...ótimo. Eu vou retomar uma coisa que eu já havia passado, mas 

agora que você trouxe esses  exemplos e explicou o que vocês estão tentando fazer também. É 

o seguinte: só pra entender o que você disse no começo.  Algumas empresas financiam daí o 

ISA é a ponte pra se ter esse contato com essas associações de populações extrativistas na 

floresta. O ISA faz esse repasse direto  ou é feito em forma, tanto em cursos, quanto  em técnica. 

Não existe um repasse direto de recurso do ISA ou existe, e também existe a forma de trabalho 

do ISA em prestação de técnica, capacitação, formação  e  pesquisa,  etc.   Não sei  se fui clara 

na pergunta . 

Roberto – Acho que sim. Mas é uma estrutura bem complexa. 

Natália –Tá. 

Roberto – As empresas não financiam o extrativismo – elas firmam contrato ...  

 Natália –Tá. 

Roberto –...com as associações. Nesses contratos são estabelecidos: um preço base 

pela produção do ano. Por exemplo: a produção de borracha em bloco vai ser R$ 10,00 o quilo. 
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As empresas, nesses contratos, seguem um protocolo comunitário , e os contratos não podem 

estipular mínimo de produção para ser entregues (assim os moradores não se comprometem 

com as empresas). Tipo assim:  o cara produziu borracha, a empresa está pagando R$ 8,00 na 

mão dele, passa um ‘regatão’  no rio (que é um comerciante itinerante), comprado a R$ 12,00, 

ele tema liberdade de vender a R$ 12,00.  

Natália –Tá. Hum... 

Roberto  – O contrato é, na verdade, uma segurança. A empresa estabelece 

normalmente máximos de compra; como ela está pagando a mais do que o preço de mercado, 

ela fala ‘mas o meu limite de compra é 200 toneladas’ , por exemplo. Mas o mínimo nunca é 

estabelecido.  

[...] 

Natália – Você já deu o teu ângulo, a tua visão em relação ao PSA, mas eu queria 

saber e captar essa perspectiva crítica sua, pensando num PSA molde tradicional, como têm 

vários aí acontecendo, no Brasil. Tanto em âmbito estadual , municipal ou mesmo por iniciativa 

privada. Se você acredita que a depender da forma que venha a ser arranjado ele pode ser um 

instrumento de empoderamento das populações tradicionais , se tiverem residentes no Bioma 

em questão.   Se você acredita ou não? 

Roberto  – Eu acho que sim porque mesmo dentro do ISA (te passei o contato do 

Rodrigo, né)... 

Natália –Hum, Hum, isso. Rodrigo Junqueira. 

Roberto  –Isso. Não sei se você chegou a dar uma olhadinha na experiência deles com 

a rede de sementes do Xingu... 

Natália – Não, não cheguei. Eu tô aguardando resposta dele.  

Roberto  – Tá. Porque o Rodrigo coordenou um trabalho, e ainda coordena, que é de 

reflorestamento... 

Natália –Hum...   

Roberto  – ...nas cabeceiras do Xingu de áreas de proprietários rurais... 

Natália –Tá. 

Roberto  – ...e o grande lance ( o Rodrigo pode contar melhor) – eu sei pouco –,  mas 

o que eu entendi da história é o seguinte: eles adaptaram tratores de fazendas pra plantarem um 

mix de sementes florestais, fazendo reflorestamento a partir de sementes que eram coletadas 

por povos indígenas ... 

Natália –Hum...   
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Roberto  – ...em diferentes momentos do ano, que faziam esse mix de sementes. Esse 

reflorestamento dava origem a créditos de carbono, que eram comercializados pelos fazendeiros 

junto à Natura . Nos primeiros anos, o ISA entrou um pouco como fiador dessa história... 

Natália –Hum...   

Roberto  –...nos contratos entre fazendeiros e Natura. Mas, nas experiências mais 

recentes , o ISA já não faz mais parte.  Os proprietários rurais reflorestam com sementes vindas 

dos povos indígenas, vendem o crédito  de carbono pra se adequarem ao novo código florestal. 

Natália – Ah, tá, interessante, entendi. 

Roberto  –Os povos da floresta vendem as sementes da floresta  pros fazendeiros que 

tinham detonado a floresta e que estão recuperando essas áreas. E, no fim, isso tem um efeito 

positivo para os próprios povos indígenas  rio abaixo: obviamente porque os cursos d´água se 

recuperam. 

Natália –E até pela questão do Bioma de ser algo que os próprios indígenas conhecem 

onde eles vivem, né, uma questão territorial.  

Roberto  – Sim, isso. E as sementes são regionais: elas têm que se adaptar ao local 

onde vão ser plantadas.  

 

 

ENTREVISTA COM GILBERTO TIEPOLO 

[...] 

Natália - É muito simples. Em minha pesquisa de doutorado, estou tentando construir 

alguns critérios sociais, ambientais e econômicos, para projetos de PSA embasados em 

Economia Ecológica. É uma construção teórica que também visa conversar diretamente com 

representantes de ONGs que já trabalharam ou atuam com esses tipos de projetos. O objetivo 

é perguntar como você atuou pela TNC, e realmente ter a sua percepção, de pontos bons e 

ruins, o que você acha que tem que melhorar, é bem simples nesse sentido. Preciso saber se 

você já trabalhou com projetos de PSA e o que você pode dizer sobre isso. 

GT - Sim, já trabalhei. Só para dar um pouco do meu histórico, já trabalho na TNC há 

16 anos, e venho trabalhando com esses projetos relacionados há quase 5 anos, e o que eu vejo 

é o seguinte, comecei trabalhando com mudanças climáticas, a parte de geração de benefício de 

carbono, projetos relacionados com água, na verdade eu tenho longa experiência tratando de 

projetos relacionados à água. O primeiro ponto é sim, e bastante. 

Natália - Que ótimo, escolhi a pessoa certa. Então, com sua larga experiência com 

esse tipo de projetos, consegue nomear ou são muitos? Ou eu poderia pedir depois por e-mail? 
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GT – A gente tem bastante projetos, hoje, aqui, sempre trabalhou da seguinte forma: 

não com projetos, mas com a evolução, se pensar assim, 15 anos atrás, existia a iniciativa de 

conservação ambiental e o tema de Pagamento por Serviços Ambientais entrou como uma 

questão bastante inovadora, em que você, dentro da lógica de que os ecossistemas trazem 

serviço para a sociedade e a possibilidade de quem está conservando, ser remunerado por isso. 

Lá no começo, nos primeiros projetos, em 2005, trabalhando em Extrema, existia uma visão 

bastante ousada e até parecia uma questão meio insana, e assim ia evoluindo, já existiam 

projetos de iniciativas conservação, restauração, mas não com foco no serviço ambiental. Aí 

começou a se desenvolver esse mecanismo, que se tornou, vamos dizer, o objeto principal da 

questão. Então, eram os projetos mesmo de PSA.  

Posso enumerar aqui, projetos que começaram lá em 2005, em Extrema, 

especificamente da atuação da TNC, que avançou na Bacia de Bandu, em 2008, justamente com 

o Comitê de Bacias, começamos o projeto de Balneário de Camboriú, que foi trabalho com uma 

empresa de água e saneamento, a SANESA, reconhecendo que conservação de água era bom 

para o negócio dela. E começamos aí, nesse mesmo sentido, replicando esse modelo, em 

Palmas, Tocantins, na Bacia do Taquaruçu, naquela época trabalhando na Saneatins. Esse foi 

um momento em que surgem os projetos e, de novo, houve uma evolução muito forte e se 

começou a pensar dentro daquele esquema, assim como existiam esses projetos no Brasil, 

existiam outros na América Latina inteira, no Equador, na Colômbia, no México, todos projetos 

relacionados de alguma forma com a conservação de recursos hídricos e mudanças climáticas, 

tinham esse ponto em comum.  

E a TNC, estrategicamente, começou a pensar onde a gente quer chegar, onde 

queremos atuar, isso aconteceu por volta de 2011, foi uma iniciativa que foi uma indicação, 

pois no Brasil os projetos tinham uma cara, na Colômbia tinha outra cara, no México tinha outra 

cara, e aí lançou uma iniciativa chamada Aliança Latino Americana de Fundos e Águas. E o 

que são Fundos de Águas? Se procurar na internet, vai achar toda uma plataforma, toda uma 

informação, existe o site Aliança Latino Americana de Fundos e Águas com todos os projetos 

relacionados estão todos ali. Basicamente, foi uma iniciativa que aconteceu no Equador, 

realmente foi formado um Fundo de Água, e a partir desse fundo que se formava, poderia ser 

capitalizado esse fundo e poderia haver um investimento em conservação, restauração ou 

soluções baseadas, isso em 2011.  

A partir daí, se tornou não só o fundo como fundo, mas uma marca de projetos 

relacionados à questão de conservação de recursos hídricos. Então começamos a ter uma 

reflexão muito forte diante desses projetos, de PSA não mais um projeto de PSA, mas uma 
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ferramenta, um meio, não é o fim. Então é como um prisma que dependendo de como se olha, 

se vê uma coisa, e começou a ter o enfoque muito mais de implementação de um projeto de 

conservação, de soluções baseadas na natureza, em que você tem vários elementos e o PSA é 

um desses aí.  

Aí a gente começou a trabalhar no Brasil dentro dessa lógica, do uso dessa marca de 

fundo de águas, em que a ideia é se trabalhar com alguns pilares, primeiro o pilar científico de 

como, onde vai atuar, qual a forma mais efetiva de atuar dentro de uma bacia hidrográfica, quais 

as áreas prioritárias, o que se quer trazer. Outro pilar é trazer a questão de governança, de como 

preparar a governança dentro desse território para implementação dessas ações, um pilar de 

recursos financeiros, de como vai garantir não só a implementação de sustentabilidade de 

projeto em longo prazo, e uma parte muito importante que é a implementação, como dar escala 

e impacto nesses projetos.  

Toda essa questão do pagamento dos serviços de ecossistemas, pagamentos por serviço 

ambiental, entrou nesse pilar de financeiro, de como garantir o recurso para implementar o PSA 

como um mecanismo que traz sustentação para essas áreas, porque não adianta fazer projetos 

se chega lá, implementa medidas caras e de repente pode perder, pegar fogo, não ser cuidado, 

ou muda a economia, antes se tinha um pasto e não valia à pena, mas de repente a economia 

mudou e vale à pena de novo ter um pasto, aí vai e corta de novo, assim, trazer elementos de 

sustentabilidade dentro desse projeto. 

Então perceba que começamos a tratar a questão do PSA como um elemento dentro de 

um projeto maior, um projeto de conservação de recursos hídricos, que aqui se chama de fundo 

de água, que é elemento, um dos pilares do projeto. É importante sim, ter uma governança, ter 

a decisão baseada em ciência. Qual a melhor área. Tem um exemplo bem típico, aqui em Belo 

Horizonte, uma área em que o pessoal tem a crença de que recuperar aquela área vai gerar água, 

mas geologicamente tem uma barreira impermeável que a água não vai infiltrar, vai escorrer e 

para outra bacia. Esse é o elemento da ciência que a gente costuma trazer para realmente 

implementar ações que tenham um impacto mensurável na questão da geração do benefício 

ambiental, quando se fala pagamento por serviço ambiental e às vezes o projeto nem se trata de 

pagamento por serviço ambiental, mas como se mede o impacto das ações ambientais na 

geração do serviço ambiental. Esse elemento de ciência traz muito disso. 

Essa abordagem, dentro do Brasil, a gente começou a decifrar onde quer implementar 

essa ação e replicar esses projetos. Alguns anos atrás, fizemos estudos com Nature for People, 

parceria da TNC com Universidade da Califórnia em que, basicamente, estou para responder a 

seguinte pergunta: Que bacia hidrográfica, em nível global, que investimento em soluções 
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baseadas na natureza e infraestrutura verde daria retorno de investimento positivo? Então foi 

feito o estudo em nível global que apontou várias cidades em que, se você investir, por exemplo, 

na Bacia do Prata, na Argentina, tão grande, em que o investimento tão grande, em Buenos 

Ayres, a bacia é tão grande que para se ter um impacto, por exemplo, de qualidade de água, o 

investimento seria tão massivo, talvez continua sendo importante, mas não vai trazer um retorno 

positivo, por exemplo, na redução de sedimentação. Outras cidades, com bacias menores, com 

população relativamente grande, o investimento em conservação, instalação, pode reduzir, por 

exemplo a questão de sedimentos e nutrientes na água, que vai reduzir o custo de tratamento e 

no final da história tem um retorno, um ROI positivo dentro desse contexto.  

Então, desse estudo global, depois posso até passar a referência, foi feito um zoon na 

América Latina e foram definidas 25 cidades prioritárias para implementação de projetos de 

recursos hídricos. Dentro dessas 25 cidades, 12 estão no Brasil, então tomamos a decisão 

estratégica em que 12 projetos específicos, resolvemos tratar esses projetos de uma forma, em 

termos de um grande projeto chamado Coalizão Cidades pela Água, em que trazemos o 

engajamento do setor privado e do governo, é claro, de implementação desses 12 projetos e 

desses já estamos em 6, entre eles, alguns que eu já citei: Camboriú, Curitiba, São Paulo, Rio 

de Janeiro, Belo Horizonte, Distrito Federal e Vitória, na verdade são 7, são 6 áreas dessas 

grandes cidades e Camboriú não está dentro dessas 12 cidades, mas também é um projeto que 

começou lá atrás e também é um projeto de monitoramento muito forte, que também já vou 

comentar com você. 

Natália - Essas cidades que são metrópoles, a importância da questão do 

abastecimento público, enfim, vocês estão atuando, pelo diagnóstico que a gente tem do Brasil 

em relação a esses tipos de projetos, a gente vê muitos espalhados pelo interior, e a Coalizão 

está incidindo exatamente sobre capitais, e aí a importância dos mananciais e quanto que 

investir em recuperação seria mais vantajoso do que em relação a outros tipos de 

investimentos? 

GT - Exatamente, e acho que a gente traz, não é só nas cidades, mas a gente pega toda 

a região metropolitana. O que a gente pensa em serviços ambientais, a gente tem que ter alguns 

condicionantes. Por exemplo, não adianta dizer ‘vou fazer um projeto de Pagamento por 

Serviços Ambientais’, então o primeiro ponto que vem aqui é o pagamento. Quem é que vai 

pagar? Então se você não tiver, relacionar, não tiver essa condicionante de que, a geração do 

serviço feito, à montante dentro da bacia, quem vai ser beneficiado, quem pode pagar esse 

curso, você não tem projeto. Essa conexão entre regiões metropolitanas depende, todo esse 

manancial de recursos hídricos, a gente começa a estabelecer, dentro do pilar de governança do 
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projeto, essa relação de usuários, os pagadores, quem executa e quem protege a área e recupera 

as áreas à montante são os proprietários rurais, que são os beneficiários dentro desse esquema 

de serviços ambientais. 

Esse ponto é muito importante e você pode procurar na internet, Coalizão Cidades pela 

Água, tem o site, tem todas as informações lá, e estamos falando, hoje, dessas 12 regiões 

metropolitanas têm 40 milhões de pessoas, estamos falando aqui de uma porção considerável 

do PIB do Brasil que estão nessas áreas, extremamente industrializadas, onde as pessoas 

dependem da água, as indústrias dependem dos recursos para produção, então se tem o exemplo 

muito claro que aconteceu em São Paulo, na crise hídrica de 2015 em que empresas tiveram 

que parar, a Sabesp teve prejuízos bilionários, porque não estava preparada para isso. 

Então, a ideia é sempre de trazer primeiro, não é um projeto PSA, o que a gente tem é 

um projeto de conservação dos recursos hídricos que tem uma conexão muito forte da 

conservação da restauração de bacias importantes e uma conexão muito forte com pessoas, 

dentro da estratégia de água, da TNC, porque podemos dizer ‘vamos preservar uma região que 

é importante, como a Amazônia, que é importante, sem dúvida nenhuma, e a TNC está 

trabalhando nisso e o foco nosso, em serviços ambientais, essa união entre a conservação da 

natureza e benefício para as pessoas, por isso, estar nessa região bastante populosa, a gente 

entende que estar nessa porção considerável da sociedade, ela depende desse serviços 

ambientais, e a gente quer trabalhar com a ideia de promover esses projetos de soluções 

baseadas na natureza, ele é uma peça importante para resolver a questão da segurança hídrica, 

que sozinha ela não vai resolver, mas é uma peça muito importante, que tem que ser trabalhada 

com outras atividades como por exemplo saneamento, saneamento básico, ampliação da 

infraestrutura para atendimento, mas se não cuidar de onde vem a água, também não resolve.  

Natália - Exatamente! Só uma dúvida, sobre a Coalizão Cidades pela Água, eu já tinha 

lido o projeto de vocês e essa atuação da TNC, aqueles 4 pilares que você citou, a TNC é 

protagonista, vamos dizer, ela coordena e aí ela busca parceria direta com, suponhamos, o 

município como poder público e com outros membros da iniciativa privada, mas é a TNC que 

é a coordenadora desses projetos?  

GT – Veja bem TNC, a Na Coalizão é assim, em cada cidade dessas, o primeiro 

elemento que a gente trabalha é a governança 

 

 


