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Aos 20/08/2009, sob a coordenação da Secretária Adjunta Leda Aschermann, realizou-se a  

116ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável - CADES, convocada com a seguinte Pauta: 

Expediente: 

1. Discussão e votação da Ata da 115ª Reunião Plenária Ordinária do CADES. 

2. Posse do Sr. Cláudio de Campos, como conselheiro titular, representante da Secretaria 

Municipal de Coordenação das Subprefeituras no CADES. 

3. Sugestões para inclusão na pauta desta reunião. 

 

Ordem do Dia: 

1. Eleição para escolha do Conselheiro representante do CADES no CONFEMA. 

2. Construindo a Política Municipal de Serviços Ambientais  

2.1.  Apresentação introdutória – Geól. Patricia Marra Sepe – DEPLAN/SVMA 

2.2.  Exposição: “Contextualização da Política Municipal de Serviços Ambientais – Arq. Alejandra 
Maria Devecchi – DEPLAN/SVMA. 

2.3.  Exposição: “Os desafios da identificação e valoração de serviços ambientais: uma análise 
para a área de proteção de mananciais sul de São Paulo” -  Prof. Dr José GaliziaTundisi 
– IIE. 

2.4.  Exposição: “As experiências da TNC – The Nature Conservancy em projetos de pagamento 
por serviços ambientais” – Eng Agr. Fernando Veiga – TNC. 

2.5.  Exposição: “Experiência do Projeto Oasis da Fundação O Boticário, na área de mananciais 
sul de São Paulo” – pelo analista do Núcleo de Áreas Protegidas da Fundação O 
Boticário, Sr. Rafael Dudeque Zenni. 

3. .Sugestões para Pauta da próxima reunião e Assuntos Gerais. 

 

Anexos:  

− Ata da 115ª Reunião Plenária Ordinária do CADES. 
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Coordenadora Helena Magozo: Bom dia a todas e a todos, muito bem vindos, tanto os conselheiros 
como o público presente que veio inspirado pela temática que está anunciada, hoje, dos serviços 
ambientais. Hoje quem estará presidindo a nossa reunião é a Leda Aschermann que é Secretária 
Adjunta da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, porque o Secretário estará em um 
evento que a Leda estará explicando. Leda, por favor. 

Presidente em exercício Leda Aschermann: Bom dia a todos. O Eduardo Jorge pede para 
justificar a sua ausência, ele está no Rio de Janeiro, onde ele foi participar da 55º Reunião Geral de 
Frente Nacional dos Prefeitos. É um encontro muito importante e o prefeito pediu ao Eduardo Jorge 
representá-lo. Nós temos uma pauta hoje importante, longa, com questões para serem aprovadas, vou 
pedir ajuda da Helena, para secretariar e nos ajudar a encaminhar as questões de organização. 
Principalmente nestas questões que precisam ser aprovadas hoje para depois entrarmos na 
apresentação.  

Coordenadora Helena Magozo: Vamos começar com o primeiro ponto do expediente, nós já temos 
quorum, que é a discussão e a votação da ata da 115º Reunião Plenária Ordinária do CADES. Os 
conselheiros que são favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão. Giovanni, por favor, da 
Secretaria do Governo Municipal.  

Cons. Giovanni Palermo: Bom dia a todos, na última fala que eu fiz na ata, foi engano meu, em vez 
de citar o Marcelo Branco eu citei o Adriano Branco.  

Coordenadora Helena Magozo: Foi uma dúvida nossa, quando revimos a transcrição. 

Cons. Giovanni Palermo: Então é o secretário Marcelo Branco, na verdade.  

Coordenadora Helena Magozo: Está registrado e será mudado. Mais alguma alteração? Agora, 
vamos para a deliberação. Os conselheiros que são favoráveis a aprovação da ata permaneçam como 
estão. Então a Ata da 115ª Reunião Plenária Ordinária do CADES foi aprovada por 
unanimidade, com a mudança do nome como colocado pelo Giovanni. Agora nós temos a posse do 
Claudio de Campos, como Conselheiro Titular, Representante da Secretaria Municipal de Coordenação 
das Subprefeituras. Seja bem vindo e sinta-se empossado. Quando a Ivani chegar, nós registramos, ela 
irá assinar o Termo de Posse, a Ivani Hatuko Ueta, será Conselheira Suplente, representante da 
Coordenadoria de Planejamento, COPLAN, da Secretaria do Verde no CADES. Ela estará substituindo a 
Rose Inojosa, nesse momento. Agora vamos passar informações sobre a 1º Conferência Municipal de 
Saúde Ambiental. O tema já foi abordado na última reunião quando os conselheiros do CADES se 
inscreveram para participar da organização, no caso está o Francisco de SNJ e a Regina, representante 
da Câmara. A Conferência na verdade não vai mais acontecer no final de agosto, mas será no dia 24, 
25 e 26 de setembro. Está em fase de conclusão à questão de definição de espaço para os três dias, se 
irá ter abertura no lugar, grupos temáticos no outro, mas isso vocês serão devidamente informados por 
e-mail de todas as formas. É uma conferência de representantes, não é uma conferência que terá uma 
abertura universal, é uma conferência que é muito relacionada com os conselhos das pastas da Saúde, 
Meio Ambiente e das Subprefeituras no contraponto dos ministérios das cidades. Por sermos uma 
Secretaria menor, pequena, em comparação com a Secretaria da Saúde, e essa capilaridade que tem a 
SMS, nós temos um número de vagas que eu considero bom, confortável, mas nós num momento 
final, podemos até ceder algumas outras vagas para a  Secretaria da Saúde, que está com um 
problema de vaga muito grande, mas antes eu quero esgotar a inscrição dos conselheiros interessados 
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em participar da conferência. Peço para que os conselheiros interessados a participarem da 
conferência, até o dia 26, vocês irão receber um e-mail nesse sentido também, se inscrevam. Sabendo 
que é para participar mesmo porque as vagas estão diminutas. Vocês são muito bem vindos, é muito 
importante a participação de vocês. Os dois representantes não precisam se inscrever, eles já estão 
incluídos, mas os demais conselheiros, por favor se inscrevam. Nós temos 70 vagas para usuários. É 
um número muito bom para nós, mas esgotamos os conselhos, tanto o CADES, como o CONFEMA e 
ainda nós temos a vantagem, no sentido de número de vagas, que os Conselhos Regionais estão na 
cota das Subprefeituras. Nós temos vagas suficientes, mas por isso não quero esbanjar com outras 
secretarias que estão precisando muito de vaga. Por favor, se inscrevam, porque depois abriremos 
para outra secretaria. A temática ainda não foi definida, é muito prematuro eu trazer para vocês, tem 
uma comissão temática que o Francisco faz parte, inclusive que está discutindo, quando estiver mais 
definido passaremos essas informações. Outra informação importante, é o cadastramento de ONGs 
interessadas em participar das eleições para o Conselho Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, o nosso CADES, as inscrições para as entidades estão abertas até o dia 
11 de setembro, nós estamos inteiramente às ordens para qualquer informação que as entidades 
precisem e estão abertas para cidades como um todo, por favor, quem tem contatos com entidades, 
quem pode divulgar, da importância de uma participação ampla das entidades dentro desse processo. 
Sugestões de inclusão de pauta?  

Cons. Marco Antonio Barbieri: É só um convite, bom dia a todos, a FIESP vai realizar, agora, do dia 
25 a 27 a Mostra FIESP / CIESP de Responsabilidade Socioambiental. As informações estão no site da 
FIESP, http://www.fiesp.com.br/socioambiental/. Na realidade serão palestras e realmente algumas 
ações que a indústria vem tomando nesse sentido, estão todos convidados a participar do evento. 
Obrigado.  

Cons. Marcos Moliterno: Bom dia a todos. Eu queria que fosse pautada para a próxima reunião uma 
discussão sobre a participação dos conselheiros nas câmaras técnicas. Eu acho que temos que discutir 
esse formato, porque não está funcionando. Na verdade temos os funcionários da prefeitura fazendo 
os trabalhos vai para a câmara técnica, que com raríssimas exceções são os mesmos funcionários da 
prefeitura que tem que refazer, ou seja, não está se despertando interesse da sociedade que se 
esperava nesse formato. Acho de uma grande urgência. Eu não tenho mais horário para colocar 
reuniões das câmaras técnicas. Mas eu estou trazendo isso para os companheiros aqui, para outros 
conselheiros porque é uma questão, se não tiver conselheiro dentro dessas câmaras técnicas, é melhor 
mudar o perfil. Porque não tem sentido você alocar o pessoal da prefeitura fazendo todos os trabalhos 
e depois coloca esse mesmo pessoal na prefeitura refazendo o trabalho porque não tem conselheiro de 
fora para ajudar. Eu gostaria que fosse pautada essa discussão, que eu acho da maior urgência. 

Coordenadora Helena Magozo: Eu acho importante sim, para vermos quais são as alternativas para 
essa questão. A sociedade civil algumas vezes colocou a dificuldade pela questão do horário, por ser 
horário de trabalho, mas eu acho sim que nós estamos dispostos a colocar em discussão mais 
amplamente, que nós já tentamos há algum tempo atrás, vocês se lembram que nós até convidamos 
os conselheiros, mas parece que a coisa não andou, continuou muito concentrada. A Mary vai falar um 
pouco. 

Assessora Técnica Mary Lobas: A umas duas reuniões atrás nós até colocamos todos os estudos e 
pedimos auxílio dos conselheiros que não participam, mas não funcionou muito, foram poucos que se 
agregaram. Na câmara técnica de parcelamento nós até fizemos, nós temos agora três câmaras de 
parcelamento então fica mais fácil, nem todos precisam participar de todos. Agora entraram muitos 
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estudos na câmara técnica de obras, mas nós não conseguimos desmembrá-la porque nenhum 
conselheiro se inscreveu. Eu acho importante nós colocarmos novamente na reunião essa discussão até 
para algum novo formato, se alguém puder dar sugestões. 

Coordenadora Helena Magozo: Está acolhido para a próxima reunião, acho que é de interesse de 
todo o mundo. Agora nós vamos para um item da pauta que de certa forma tem a ver com o que o 
Moliterno “tocou” que é a “Eleição para escolha do Conselheiro representante do CADES no CONFEMA”, 
o Conselho do Fundo Especial do Meio Ambiente. Na legislação há essa previsão. O que implica ser 
conselheiro do CONFEMA? Porque seria então a representação do CADES no CONFEMA. Nós temos 
quase todo mês duas reuniões, uma reunião ordinária, uma reunião extraordinária. Nós estamos com 
um grande número de projetos que estão chegando por conta dos editais que foram lançados. Estamos 
no edital número 7 do FEMA, que foram lançados, precisa ter uma análise do conselheiro sobre esses 
projetos, como funciona? O projeto chega, a maioria chega via edital, um número maior. Tem uma 
comissão de avaliação técnica que avalia tecnicamente esses projetos, mas só dá o subsidio técnico 
para o Conselho, quem aprova ou não aprova, quem delibera sobre os projetos são os Conselheiros, é 
o CONFEMA. O CONFEMA é constituído hoje por um representante da Secretaria de Planejamento, um 
da Secretaria de Finanças, um da SVMA, dois representantes da sociedade civil que são eleitos e esse 
representante do CADES, que tem o sentido de vincular a política de meio ambiente com o 
funcionamento e com a escolha de projetos a serem desenvolvidos com apoio do Fundo. Se os 
Conselheiros tiverem alguma dúvida do que implica a participação no Conselho, estou às ordens. Hoje 
está sendo representado pelo CADES como Titular o Marcos Moliterno, e a Ros Mari é a Suplente. Nós 
já tivemos a representação do Jorge Badra. Já tivemos a representação das Universidades. Estou 
disposta a responder qualquer questão que vocês coloquem. Um conselheiro seria titular, e o outro 
suplente. Até pelas questões que o Moliterno colocou, eu acho que também é importante avaliar um 
pouco essa possibilidade dos dois, para não ficar muito pesado para um ou para outro, que fosse um 
trabalho mais dividido. Francisco, Secretaria de Negócios Jurídicos. Claudio de Campos, da 
Subprefeitura. Regina Lagonegro que representa as Universidades. Mais alguém? Agora nós temos que 
ter uma decisão. Nós temos três interessados para duas vagas, uma para titular e uma de suplente. Só 
ponderar uma questão, para vocês avaliarem, sem querer dirigir. Nós temos nessa constituição, eu 
entendo que seria importante uma participação da sociedade civil, por quê? Senão, teremos um 
predomínio muito grande do governo no Conselho. Eu ponderaria nesse aspecto. Os dois 
representantes são muito bem vindos. O que eu proporia, se vocês três conversassem, no final do 
nosso encontro hoje, e depois, os nomes viessem sugeridos. Os Conselheiros concordam com isso? 
Que a decisão dos três seja a decisão do Conselho. É consenso isso? Ou tem alguma ponderação? Por 
favor, é o momento de colocar. Está combinado assim Claudio? O Claudio, o Francisco e a Regina se 
encontram hoje no final do nosso encontro, discutem e fazem a indicação que vai ser comunicada para 
os Conselheiros e os Conselheiros acolheriam essa indicação. Ros Marie, tudo bem? Está acolhido? 
Todo mundo? Estamos conversados. Agora a Ivani chegou, eu queria dar posse, à Ivani Hatuko Ueta, 
como Conselheira suplente da COPLAN da Secretaria do Verde, dentro do CADES, seja bem vinda. 

Presidente em exercício Leda Aschermann: Quero apresentar a pauta para vocês, que nós 
teremos que cronometrar mesmo essa pauta. “Construindo a Política Municipal de Serviços Ambientais”, 
Alejandra vai fazer a abertura e logo após a Patrícia Sepe dará continuação. Tem uma exposição da 
Alejandra: “Contextualização da Política Municipal de Serviços Ambientais”, uma exposição “Os desafios da 
identificação e valoração de serviços ambientais: uma análise para a área de proteção de mananciais sul de 
São Paulo”, do Prof. Dr José GaliziaTundisi, importantíssima. “As experiências da TNC – The Nature 
Conservancy em projetos de pagamento por serviços ambientais”, Engenheiro Agrônomo Fernando Veiga, 
e Exposição: “Experiência do Projeto Oasis da Fundação O Boticário, na área de Mananciais sul de São 
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Paulo” – pelo coordenador do Núcleo de Áreas Protegidas da Fundação O Boticário, Sr. Laurent Spender. 
Peço à Alejandra, que abra e faça os chamamentos. 

Cons. Alejandra: Bom dia a todos. Eu como Diretora de Planejamento Ambiental da Secretaria 
gostaria de fazer só uma breve introdução sobre a questão dos serviços ambientais e destacar a 
importância da aprovação da Lei de Mudanças Climáticas de maio de 2009, que define o marco 
regulatório inicial para nós começarmos a trabalhar com serviços ambientais no município de São 
Paulo. Este momento é muito importante porque agora nós temos a obrigação de regulamentar o 
artigo que trata sobre o assunto e definir como nós vamos contextualizar essa política. Esta primeira 
reunião tem como principal objetivo discutir com os conselheiros se os encaminhamentos que vão ser 
formulados são os mais adequados, aventar outras possibilidades e continuarmos trabalhando. É uma 
primeira apresentação de todos os trabalhos que a Secretaria vem fazendo desde 2006, e eu gostaria 
de destacar que o Departamento de Planejamento Ambiental já fez uma análise do plano diretor e 
propôs a introdução desse assunto na proposta de revisão de lei que está hoje sendo discutida. Nós 
temos, no plano diretor, já inserida esta questão. Por outro lado a SVMA tem um convênio assinado 
com a ONG The Nature Conservancy para entender como o pagamento está acontecendo em outras 
regiões do Estado de São Paulo. Também a SVMA tem outro convênio com a ONG Boticário, que hoje 
está fazendo o pagamento por serviços ambientais em todo município de São Paulo, nós temos que 
entender como isso acontece. Também temos um contrato com a ONG Instituto de Ecologia, que o 
Professor Tundisi comanda. E esse contrato foi feito para definir o marco de valoração de serviços 
ambientais. E, por último nós temos um trabalho da Divisão de Patrimônio Ambiental, do 
Departamento de Planejamento, que está identificando as áreas que tem potencial de prestação desses 
serviços ambientais dentro do município de São Paulo. E está fazendo um trabalho exemplar de 
identificação e decretação de utilidade pública dessas áreas para fazerem parte de um estoque de 
terras públicas, e desenhar uma abordagem paralela dessa política de serviços ambientais. Com essa 
breve introdução, eu dou a palavra à Patrícia que vai contextualizar essas questões e depois eu vou 
apresentar o trabalho de patrimônio ambiental de identificação de áreas de prestadores de serviços 
ambientais. Obrigada. 

Construindo a Política Municipal de Serviços Ambientais - Apresentação introdutória 

Patricia Marra Sepe: Bom dia a todos. Eu vou tentar ser bastante breve, até a minha fala foi 
introduzida depois, para tentar fazer uma amarração entre as falas das pessoas que vão me suceder na 
verdade, acredito que as pessoas que vêm posteriormente teremos que dar maior ênfase. O Betão vai 
controlar para mim, eu vou falar em torno de uns 10 minutos, acredito que as pessoas que vão me 
suceder também vão discutir um pouco algumas questões conceituais, mas para nós uniformizarmos 
um pouco a discussão eu fiz essa apresentação. Na verdade pensar uma política municipal de serviços 
ambientais é uma coisa bastante complexa, e nós colocamos algumas fotos da cidade de São Paulo. 
Essa área é muito cara para Secretaria, é a várzea do Ribeirão Parelheiros, o Caulin, que tem um 
projeto de parque linear do qual o Professor Tundisi trabalhou muito especificamente, inclusive para 
valorar o papel ecossistêmico dessa várzea. Temos diversas situações. Ali é uma área conhecida, área 
da Apa Capivari-Monos, bem lá embaixo. O extremo sul, nós temos áreas bastante significativas ainda 
de mata. De novo a área da várzea, a represa Billings, também importante dentro do contrato que o 
Professor Tundisi tem a questão da valoração do próprio reservatório. É essa região que nós estamos 
aqui, que é o Parque do Ibirapuera, dentro desse contexto, vamos discutir uma política de serviços 
ambientais para São Paulo, acreditamos que é um grande desafio. Essa questão dos serviços no 
contexto atual, primeiro, a questão das mudanças climáticas. Nós entendemos que uma política 
municipal de serviços ambientais, ela é um instrumento da política municipal de mudanças climáticas, e 
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dentro desse contexto tem uma questão da mudança de paradigma, até hoje, a legislação ambiental, a 
própria atuação dos órgãos é muito voltado para o princípio do poluidor-pagador e do usuário pagador 
com a questão da cobrança da água. As questões dos serviços estaríamos introduzindo o princípio do 
protetor-receptor, é um pouco isso que se baseia uma política. E nesse contexto, a experiência do 
Boticário, a experiência da TNC é muito enriquecedora. A Prefeitura pretende se basear nessas 
experiências, mas nós colocando muito, não esquecer a especificidade de se discutir serviços 
ambientais em uma cidade tão complexa como São Paulo. Alinhei algumas questões, que, por exemplo, 
a já começa com grandes desafios, o próprio conceito do que é serviço ambiental? Então, há pouco 
tempo ainda era uma coisa muito restrita. Hoje você entra na internet, tem muita coisa disponível, mas 
mesmo assim não existe um conceito. O próprio termo é serviço ambiental, serviço ecossistêmico, 
serviço ecológico, mas eu não vou entrar no mérito, mas só para colocarmos essa dificuldade. Por 
exemplo, a organização de cooperação e desenvolvimento econômico, OCDE, ela entende que uma 
usina de tratamento, um aterro sanitário bem conduzido, ou uma usina de tratamento de esgoto é um 
bem ou um serviço ambiental. Essa não é a abordagem nossa e nem das pessoas que vão falar, mas 
existe até uma lista de 164 itens que a o OCDE trabalha, com a questão dos serviços ambientais. O 
que temos visto, por exemplo, não tanto quanto o termo de desenvolvimento sustentável, que segundo 
um economista da Universidade de Santa Catarina, existe 162 definições para o conceito de 
desenvolvimento sustentável, a questão de serviços também, não chegou aos 160, mas tem milhões 
de definições. O trabalho que nós já desenvolvemos tanto no conceito do plano diretor quanto do livro 
indicadores ambientais, e, o Professor Tundisi no âmbito do contrato é a definição da Avaliação 
Ecossistêmica do Milênio, que o Professor também fez parte do board, que concebeu a avaliação. Ele 
vai contar isso um pouco, mas, na verdade, para nós, serviços ambientais ou ecossistêmicos são os 
benefícios que as pessoas recebem dos ecossistemas. Dentro da avaliação ambiental ecossistêmica 
existe uma publicação que foi coordenado pelo Alcamo e grandes quantidades de pesquisadores 
mundiais, mas na verdade você trabalharia com serviços de suporte, serviços de provisão, serviços de 
regulação, e dentro desse conceito um serviço muito difícil de trabalhar, que é o serviço cultural, que 
depois o Professor Tundisi pode comentar dentro de uma Represa Billings e Guarapiranga, é essa 
função do serviço cultural que a represa presta é muito importante mas de difícil valoração também. 
Outra questão, nós passamos pela questão do conceito muito rapidamente, mas aí começa até uma 
questão ética. É uma discussão ética na sociedade. Estamos em uma sociedade capitalista, mas têm 
muitos que criticam a própria questão de dar um valor à natureza. Isso é um problema, como valorar o 
intangível, e tem toda uma discussão do valor de existência de uma floresta, que é uma coisa que não 
é muito palpável para nós, isso eu acho que tem que pontuar um pouco a reflexão de vocês. Existem 
diversos métodos para valoração, não vou entrar no mérito. O mais clássico é a tentativa que o 
Constanza fez em 1997, que até hoje muita gente trabalha, foi a primeira tentativa que ele fez, uma 
valoração de quanto custaria os serviços ecossistêmicos e o capital natural do mundo inteiro. E ele 
chegou a um valor até 54 trilhões de dólares por ano os serviços da Floresta Amazônica, da Floresta 
Tropical, de todos os biomas, ele chegou a esse valor, o que representa entre um e meio a duas vezes 
o PIB anual mundial, é essa questão. É muita controvérsia. Pegamos uma tabelinha, por exemplo, 
quanto custaria um serviço que um ecossistema prega para regular a atmosfera? O Constanza não 
avaliou, mas a regulação do clima valeria 0,022 dólares por metro quadrado de área por ano, tem toda 
uma discussão que não vou entrar no mérito, mas foi colocada pelo Constanza. Utilizei um slide do 
Betão, que trabalha conosco, e que tem ajudado muito a equipe da DEPLAN. Ele fez um pequeno 
exercício que é para o segundo seminário que realizamos no âmbito do contrato com o Professor, foi 
um Seminário Internacional de Valoração, e ele pegou pelo SOS Mata Atlântica existiria na cidade de 
São Paulo 24 mil hectares de Mata Atlântica, ele pegou o valor do hectare por ano, e fez uma pequena 
conta e chegou que o serviço ambiental prestado pela mata na cidade giraria em torno de 70 milhões 
de dólares por ano. Ele fez uma comparação entre o PIB da cidade, a receita e o orçamento em 2007, 
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hoje nosso orçamento é maior, apesar do contingenciamento, mas um pouco a referência do que 
valeria essa Mata Atlântica no âmbito da valoração pensada pelo Constanza. Ele fez vários exercícios e 
um deles foi, por exemplo, a questão do próprio Rodoanel que foi desmatado segundo o EIA-RIMA 
quase 300 hectares dessa mata, e chegou a um valor de que teria se perdido 850 mil dólares/ano com 
a supressão dessa mata, mas, entra toda essa discussão, cortou, é uma coisa que cessou o serviço 
nunca mais vai ser prestado. Existem diversos métodos, e o Professor vai comentar um pouco a 
dificuldade até da questão metodológica de pensar a valoração. Tem um método do custo de viagem, 
o método valor hedônico, valor de contingência, dependendo do pesquisador você pode utilizar um 
método de valoração. Existem também diversos trabalhos comparando uma mesma área com métodos 
diferentes, os valores dão super discrepantes também, só para colocar o desafio que é trabalhar. E 
também, dentro desse desafio, a própria questão já pensando na experiência, é compensação 
ambiental? É prêmio ambiental? É pagamento por serviço ambiental? Essa discussão também está 
posta. Mas na verdade independentemente, não é sutil, existem diferenças, mas, uma das questões 
que se pensaria caso se opte por uma política de compensação ou pagamento, que envolve um pouco 
a apresentação que estamos fazendo hoje, por conta dos Conselheiros do CONFEMA, porque o Fundo 
seria um provedor tanto para aquisição de áreas quanto para pagar proprietários de áreas prestadoras, 
na verdade serviria para transferir recursos monetários ou não para aqueles indivíduos que ajudam a 
conservar os serviços. Não é um passar o dinheiro simplesmente, pode ser pagar a adoção de práticas 
mais sustentáveis, uma agricultura que hoje é bastante predatória na área de mananciais para uma 
agricultura orgânica, é uma questão de prestação de consultoria, isso está sendo posto do pouco que 
estamos pensando. E por que pagaria essas pessoas? Porque, esses grandes serviços eles são 
usufruídos pela sociedade como um todo, e só essas pessoas que estão preservando, elas teriam que 
receber um incentivo dessa parte total que se beneficia. O que eu queria colocar é que desde a década 
de 80 existem experiências de pagamentos por serviços ambientais. A Costa Rica é bastante 
emblemática, nos Estados Unidos, todas as regiões têm a experiência do pagamento. Em geral são 
áreas pequenas, menores que 500 hectares. Eu coloquei só um exemplo muito rápido. Tirei do livro do 
ISA, que é um dos produtos do convênio do PAVS que vai ser lançado mais tarde, no SESC Vila 
Mariana, o conjunto de livros, e um deles é experiência de Nova Iorque, que muita gente fala que Nova 
Iorque desapropriou as áreas de mananciais, mas na verdade é uma política casada de... (falha na 
gravação) de áreas, mas, mais fortemente de um apoio aos proprietários rurais das três bacias. Nova 
Iorque capta água de três bacias distantes, mas que também no nosso caso é muito parecido com São 
Paulo, que nós estamos pegando na região da Cantareira, a bacia mais distante é 150 km de Nova 
Iorque, é um serviço de captação bastante antigo, desde 1842. O que eu achei interessante é que 
diferente de São Paulo a cidade de Nova Iorque já tinha em 1905 uma lei que a cidade poderia reger o 
uso do solo de outra região fora da cidade de Nova Iorque em benefício dessa questão. A cidade de 
Nova Iorque queria restringir atividade agrícola lá nas três bacias, os proprietários rurais não aceitaram 
essa questão, foi formado um grande colegiado mediado e saiu essa política que é uma conjunção de 
aquisição de áreas mais de outras práticas que é um pouco do modelo que pensamos para São Paulo, 
que a Alejandra vai mostrar as áreas que nós imaginamos como as mais importantes para serem 
adquiridas, mas as outras que ficariam de fora, precisa ter uma prática bastante parecida com a 
experiência de Nova Iorque. Já existem experiências a nível federal, o Pró-Ambiente, a Bolsa Floresta. 
No Acre já desde 1999 tem a Lei do Chico Mendes, o Espírito Santo já tem uma lei de serviços 
ambientais. Extrema, que o Fernando vai falar que é o projeto conservador de águas que existe uma 
lei municipal. E eu coloquei que é importantíssimo para nós como marco legal o projeto de lei que está 
sendo discutido no Congresso, é um projeto de lei do Executivo. Hoje existem quase oito projetos de 
serviços ambientais na Câmara, e no Senado existe um projeto. Existem “N” iniciativas nos Estados, 
mas eu só pontuei o que nós conhecemos, temos tido contato, com a Fernanda, com o pessoal do 
Estado do programa Mata Ciliar. O Estado está trabalhando num projeto de lei de pagamento de 
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serviços ambientais. Minas Gerais também tem um projeto de lei que é “O Bolsa Verde”, em Rondônia 
tem. O que estamos fazendo desde 2005, 2006? Trabalhamos muito fortemente na revisão do plano e 
inseriu o conceito de serviços, em 2006 uma assessora jurídica que não está mais na Secretaria, ela fez 
uma minuta de lei instituindo o eco-crédito que foi muito bombardeada pela Secretaria de Finanças, 
nós achamos que precisa ter um convencimento dessa questão do pagamento que ainda é pouco 
compreendida, coloquei o convênio, a cooperação com o Boticário, o contrato com o professor Tundisi, 
a elaboração e aprovação da lei de mudanças climáticas, o PAVS, e aí no âmbito o ISA, o Instituto 
Sócio Ambiental, que fez uma publicação belíssima que hoje a tarde vai ser divulgada e é muito 
interessante. Estou citando um projeto importantíssimo vinculado ao ICLEI que é um compromisso da 
cidade com a biodiversidade. A assinatura do convênio da TNC, o estudo que a Alejandra vai 
apresentar logo em seguida e hoje estamos muito debruçados numa grande dificuldade que é pensar 
regulamentação dos 50 artigos da lei de mudança do clima. Isso é a publicação do ISA. Isso é a lei 
aprovada de mudanças do clima que coloca que por lei específica vai ser instituído um mecanismo de 
pagamento por serviços ambientais. Para proprietários de imóveis que declarar reserva RPPM, Reserva 
Particular de Patrimônio, ou atribuir um caráter de preservação permanente, até isso é uma discussão 
que temos que verificar como é que nós vamos regulamentar uma série de incisos, mas o que o que é 
importante é que o Fundo vai ter que aportar dinheiro, seja por consultorias, ou mesmo por 
pagamento, é uma coisa que estamos pensando, e aí o CADES, acho que depois teríamos até que 
pensar em uma comissão para discutir isso. Na revisão do PDE, colocamos em praticamente dez 
artigos a figura dos serviços e a figura da compensação dos serviços ambientais, mas basicamente o 
que nós falamos, toda a área na macro-zona de proteção ambiental que for identificada pela Secretaria 
como prestadora de serviços ela poderá sim ter a compensação por serviços ambientais, e toda área, 
na área cinza, do sistema de áreas verdes particulares também poderia ser usuária da figura da 
compensação ou do pagamento. Eu vou encerrando por aqui, e só lembrando que a Lei da Billings que 
foi recém editada em junho também tem a figura do pagamento de serviços ambientais para o 
proprietário em área de mananciais que preservar e atender a lei em todos os seus critérios. Acho que 
é um contexto que está posto, é uma reflexão que é importante. Eu falei uns cinco minutos a mais, e 
acho que a Alejandra, o Professor Tundisi, os colegas vão acrescentar muito mais. Muito obrigada.  

Exposição: “Contextualização da Política Municipal de Serviços Ambientais 

Cons. Alejandra: O trabalho que eu vou apresentar ele é fruto de uma extensa pesquisa que o 
Departamento de Planejamento Ambiental fez no âmbito de trabalho de expansão de áreas verdes 
para o município. Quando nós começarmos a procurar novas áreas verdes para a consolidação do 
Programa de Cem Parques no Município, nos deparamos com particularidades na estrutura fundiária do 
município. O que verificamos: Que tanto na região norte como na região sul e extremo leste não havia 
pequenas propriedades fundiárias. Havia uma profusão de grandes propriedades fundiárias com mais 
de 100 hectares. Essa característica fazia que esse instrumento de pagamento por serviços ambientais, 
de compensação por serviços ambientais, não funcionasse adequadamente como ele é utilizado em 
outros municípios. Se pegarmos a experiência de Extrema, Extrema se caracteriza por um município de 
pequenas propriedades rurais com uso extensivo rural, em São Paulo, nessas áreas se vê as famílias 
“quatrocentonas” que há 50 anos ganharam por herança essas propriedades e não usam essas 
propriedades, acabam servindo como uma reserva de capital, como trabalhar com isso? Frente a essa 
situação, a Secretaria entende que isso é uma oportunidade, se faz uma pesquisa preliminar de valores 
imobiliários e se verifica que essas áreas têm valores pouco significativos no ponto de vista imobiliário, 
chegam a custar centavos a dez reais. É uma oportunidade de se criar um estoque de terras para fazer 
essa ampliação de áreas verdes no município, criar parques e criar um estoque de terras públicas para 
fazer uma política de compensação por serviços ambientais calcada nas necessidades que hoje a 
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Secretaria tem, essa é a introdução. Esse é o desafio, um município onde você tem 60% de território 
ocupado por mancha urbana e os outros 40% ocupados por áreas florestadas que prestam serviços 
ambientais. As regiões de destaque são a zona sul, a zona norte, e o extremo leste. A partir de 2006 a 
Secretaria começa a verificar essas áreas de prestadora de serviços ambientais olhando detidamente 
para a estrutura fundiária no âmbito da procura de novas áreas verdes para o plano de Cem Parques e 
olhando também para essas oportunidades ambientais, com o objetivo de criar um estoque de terras 
públicas prestadora de serviços ambientais para criar uma plataforma de gestão territorial para a 
captação ao novo cenário de aquecimento global e mudanças climáticas, criando uma base territorial 
para formular uma política de compensação e investigação ambiental. Hoje, como vocês sabem, a 
Secretaria licencia os grandes empreendimentos que estão acontecendo na cidade, o que o Moliterno 
colocou que estamos atolados de demandas e análises de EIA/RIMAS, e por outro lado licencia o corte 
de vegetação. Se analisarmos por esses dois pontos, hoje a Secretaria tem uma demanda por 
identificação de áreas para receber compensações e mitigações ambientais. Isso até a pouco tempo se 
fazia pontualmente em função dessas demandas que vem aparecendo, mas hoje nós temos uma 
obrigação de criar um plano de organização dessas mitigações de compensações, não podemos 
continuar identificando áreas aleatoriamente. Nós temos que amarrar isso com uma política de 
compensação por serviços ambientais, e nada mais justo do que qualquer empreendimento que seja 
feito hoje na cidade de São Paulo, esses empreendimentos tem que estar vinculados a preservação 
dessas áreas com recursos naturais, esse verde que a gente vê na foto aérea, não podemos continuar 
permitindo licenciamentos de empreendimentos sem ter uma vinculação com a preservação dessas 
áreas, senão não vamos sobreviver aqui mais. Essa cidade tem os dias contados se acabarmos com 
esses recursos naturais. Essa é uma proposta que eu fiz ao secretário na última reunião de Conselho 
Gestor da Secretaria e eu estou trazendo para o CADES para discutirmos, isso não é uma coisa 
fechada, é uma idéia preliminar, e mostrar o que nós já fizemos nesse sentido. Isso aqui é a estrutura 
fundiária do município, o que podemos ver aqui na zona sul, vocês podem perceber o tamanho das 
propriedades, isso aqui é uma propriedade, e a mesma coisa na zona norte e no extremo leste. O resto 
dos pontinhos no miolo são as pequenas propriedades no município. Mas vocês vêem o contraste, para 
essas grandes propriedades nós não podemos pensar em pagamento por esse orçamento, porque não 
vai haver recursos suficientes. Nós temos que considerar essas áreas como um estoque de terras 
públicas e essas áreas se receberem as compensações e gerenciar esse estoque para fazer uma 
adaptação a essas novas idéias de mudanças climáticas. Esse é o nosso cenário, são as áreas 
identificadas como prioritárias para essa formulação de políticas ambientais, a maior parte dessas áreas 
em verde que não são parques municipais são áreas que estamos trabalhando com decreto de 
utilidade pública. Hoje nós temos um universo de aproximadamente 200 milhões de metros quadrados, 
são 15% da área municipal. Nós estamos trabalhando com decreto de utilidade pública com essas 
áreas. E a idéia seria que sobre essa área a prefeitura lançaria certificados de serviços ambientais e 
esses certificados seriam negociados nas transações de compensações e mitigações permitindo essa 
vinculação direta entre a urbanização, os grandes empreendimentos imobiliários e a preservação das 
áreas verdes. Hoje a Secretaria mobiliza o montante de recurso via TCA’s - Termo de Compensação 
Ambiental, de aproximadamente de 20 a 30 milhões/ano, só com licenciamento de corte de árvores. Se 
colocarmos nessa conta as mitigações e compensações dos empreendimentos que pedem 
licenciamento ambiental, esse número, acho que quintuplica, o montante de recursos é significativo 
que poderia ser alocado para compra e manutenção dessas áreas. Uma avaliação preliminar desses 
200 milhões de metros quadrados que a gente está trabalhando com decreto de utilidade pública, dá 
mais ou menos 300 milhões, custariam essas áreas. Se alocarmos 60 milhões/ano conseguimos em 
quatro, cinco anos comprar, terminar de pagar essas áreas. Isso é impossível, não, só recebemos 30 
milhões de TCAs mais o aporte dos fundos, mais o aporte dos recursos orçamentários, hoje se tem 
condições de se fazer essa política, não é uma coisa absurda, é possível, é isso que eu tento mostrar 
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com esses dados. Aqui em vermelho e em verde são as áreas que já tem DUP, em vermelho são as 
áreas que estamos ainda trabalhando. A Rosélia, que é a Diretora de Divisão do DEPLAN, pode explicar 
melhor. Esse rabalho desenvolvido no DEPLAN, é  muito minucioso, que exige identificação de todas as 
propriedades, os proprietários, leitura das certidões, demora, temos esse universo de trabalho, mas 
não são todas as áreas que já temos decreto de utilidade pública. Essa é nossa situação hoje, em 
termos de parques existentes é uma cidade desolada de parques. E esse é para onde estamos indo. 
Esse é um programa ambicioso. E aqui vamos ver por setores: O setor norte, as áreas que estamos 
trabalhando, nós temos um acréscimo de parques planejados em via de desapropriação de 
aproximadamente doze milhões de metros quadrados, são praticamente doze Ibirapuera. A estrutura 
fundiária da zona norte, as grandes propriedades do entorno da Cantareira, o extremo leste. E, aí a 
proposta futura de ampliação das áreas verdes, estamos trabalhando com acréscimo de áreas, aqui 
está de oito milhões, nove milhões de metros quadrados, nessa região do Aricanduva. Aí já o que tem 
DUP e o que não tem, em vermelho o que não tem, em verde o que tem, a estrutura fundiária do 
extremo leste, olha o tamanho das propriedades também. Agora a zona sul: como estamos hoje, em 
termos de parques, o que pretendemos. Aqui o maior acréscimo, aqui tem um acréscimo de cento e 
sessenta milhões de metros quadrados, é 10% da área municipal e a estrutura fundiária do extremo 
sul, de novas grandes propriedades, aí temos propriedades de mil hectares, nós estamos chamando 
esses proprietários, e é muito interessante porque as pessoas até nem sabem o que elas têm. O 
pessoal vem com muita boa vontade, são velhinhos, oitenta, noventa anos que vem trazer os 
documentos, nem eles sabem que eles têm essas preciosidades dentro da cidade. Para onde estamos 
indo, trabalhando, e é isso. Essa é a proposta, e agora eu passo a palavra para o professor Tundisi.  

Exposição: “Os desafios da identificação e valoração de serviços ambientais: uma análise para 
a área de proteção de mananciais sul de São Paulo” 

Professor Dr. José GaliziaTundisi: Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para mais 
essa apresentação no CADES, é sempre um prazer estar aqui frente a essa audiência tão ilustre, tão 
importante para São Paulo, para sua região metropolitana. Eu vou hoje procurar me dedicar a mostrar 
quais são os desafios da identificação e valoração de serviços ambientais especialmente voltados para 
a região metropolitana de São Paulo, mas antes evidentemente eu tenho que passar um pouco pelo 
histórico dessa questão de valoração e como é que se chegou a este ponto da valoração. Acho que 
convém também contar uma história rápida aqui, quando o World Resources Institute reuniu, em 
Washington, 9 pessoas dentre as quais eu estava para discutir o programa do Millennium Ecosystem 
Assessment fomos colocados frente ao desafio de fazer uma avaliação de todos os ecossistemas do 
planeta, mas a pergunta fundamental nossa foi a seguinte: “Muito bem, para que? Nós vamos fazer 
uma avaliação dos ecossistemas do planeta como um exercício científico e de pesquisa ou terá alguma 
outra finalidade?” Chegou-se realmente a conclusão que era fundamental se fazer uma avaliação de 
todos os conjuntos de ecossistemas do planeta, todos, lagos, represas, rios, oceanos, florestas 
tropicais, florestas temperadas, tundra, mas voltado para o bem estar humano, nós sabemos que a 
espécie humana e todas as espécies dependem do funcionamento dos ecossistemas naturais. A espécie 
humana foi uma das poucas junto com algumas outras espécies que conseguiram modificar o ambiente 
para o seu bem estar. Mas, isso tem um limite, e a dependência da espécie humana dos sistemas 
naturais tem ficado cada vez mais clara à medida que o próprio homem começou a trabalhar e como 
dizia meu amigo Ramon Margalef, a humanizar a biosfera e a produzir ambientes construídos cada vez 
com mais intensidade. É só lembrar, por exemplo, que o fluxo de informação e o fluxo de transportes 
de materiais que era feito pelos rios hoje é feito pelas estradas em grande parte, pelos aviões, toda a 
biosfera foi humanizada e a substituição do ambiente natural pelo ambiente construído levou 
evidentemente a essa reflexão e a essa proposta de como é que os sistemas naturais e os serviços dos 
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ecossistemas influenciam, modificam, alteram e protegem o bem estar humano. Então eu vou mostrar 
um pouco esses problemas e as dificuldades técnicas que nós temos para fazer essa valoração no 
sentido de contribuir para discussão e evidentemente como uma parte do nosso trabalho com a 
prefeitura, com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Nós fizemos dois seminários, 
sobre a valoração, um seminário mais restrito em outubro, mas com os técnicos das várias secretarias 
da prefeitura e depois um segundo seminário internacional, 17 e 18 de fevereiro com contribuições de 
vários especialistas que puderam trazer suas experiências com relação à valoração. De acordo com o 
Millennium, a avaliação ecossistêmica do milênio, o serviço foi muito baseado, no trabalho do Bob 
Constanza publicou um trabalho básico em 1997 na revista Nature, mas esses serviços são: os 
produtos obtidos dos ecossistemas, alimento, água doce, madeira, fibra, produtos químicos recursos 
genéricos, serviços de regulação, regulação do clima, regulação de doenças, purificação da água, 
regulação da água, polinização e serviços culturais, esses serviços não estavam sendo considerados 
nas primeiras avaliações, ficava-se muito mais naquilo que era tangível, nas possíveis medições e nas 
medições que se podiam fazer desses serviços. Mas por exemplo serviços como recreação, turismo, 
educação, ecoturismo, herança cultural, estéticos, foram depois considerados no Millennium, porque 
como o Millennium foi de uma abrangência mundial nós pudemos introduzir então as questões 
culturais, por exemplo, a relação o círculo hidro-social e a relação das comunidades com a água, o ciclo 
hidro-econômico e assim por diante. E serviço de suporte, formação do solo, ciclo de nutrientes, 
produção de matéria orgânica, e etc. Aqui tem uma relação, entre os serviços de ecossistemas e o 
serviço de suporte como reciclagem de nutrientes. O serviço de provisão como produção de alimentos 
e de regulação, os serviços culturais e os constituintes do bem estar, a segurança, por exemplo, 
pessoal, segurança alimentar, material básico para boas condições de vida, sustento adequado, 
alimento, abrigo, saúde, vigor, bem estar, acesso à água e ar limpos, relações sociais saudáveis e 
liberdade de escolha e ação. Oportunidades de estar apto a alcançar o que o indivíduo valoriza em 
fazer e ser. Eu tenho trabalhado no Brasil todo, em uma das mais recentes intervenções que eu tenho 
feito foi em Belmonte ali no Rio Xingu. Lá você vê claramente a relação das pessoas com ambiente, 
que é muito mais próxima do que num ambiente extremamente urbanizado como São Paulo. As 
pessoas dependem do ambiente para sobrevivência, para pesca, para abastecimento de água, e todo 
esse ciclo do ambiente que produz o bem estar, é claro que nos ambientes urbanizados nós temos que 
recuperar essa integração da espécie humana e do ser humano com ambiente. Portanto o outro ponto 
é fundamental relativo a esse serviço. Como já foi explicado aqui pela Patrícia, e a Alejandra, é 
fundamental preservar os ambientes naturais porque ao preservar os ambientes naturais estamos 
preservando os serviços ambientais e a capacidade dos habitantes da metrópole ter condições de 
usufruir esses serviços para o seu bem estar. Outro aspecto importante dessa questão dos serviços é 
que esses serviços estão inter relacionados, água e produtos florestais, produção e demanda por 
produtos florestais, a perda e a manutenção da biodiversidade que sofrem as mudanças climáticas, a 
demanda e a produção de alimentos que reduz a biodiversidade. Mas ao mesmo tempo produz um 
serviço. A idéia então é que ao se ter condições de avaliar a inter relação entre esses componentes do 
serviço quais são as prioridades para a manutenção desses. Por exemplo, se você remover parte da 
floresta, nós temos essa discussão, hoje você vai produzir alimento, ou vai produzir biodiesel, 
precisamos ver qual é a relação entre a perda da biodiversidade e o ganho pela produção de biodiesel 
ou alimento, ou seja, precisamos destacar as diferentes prioridades em função desta conexão dos 
vários serviços. De acordo com um trabalho recente do Constanza, nós temos os serviços classificados 
com características espaciais diferentes, por exemplo, serviços globais, ou seja, não estão próximos, 
mais regulação do clima, sequestro de carbono, reserva de carbono, ou locais próximos, regulação das 
perturbações e proteção de enchentes, tratamento de esgotos, polinização, controle biológico, habitat, 
refúgio e manutenção da biodiversidade. Hotspot, ontem em uma palestra com o secretario eu estava 
relatando que num trabalho que nós fazemos aqui no Rodoanel nós encontramos dentro da região 
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metropolitana, em um dos tributários da Billings, um lagostim. Milhares de exemplares de uma espécie 
rara de água doce, que se supunha que não estaria presente. Ou seja, é importante lembrar que a 
hotspot de biodiversidade ainda na região metropolitana. E, esses serviços ambientais, seja nas 
florestas, nas áreas alagadas incluem também esse aspecto de você ter condições de manter a 
biodiversidade e, manter uma biodiversidade mesmo numa área altamente impactada. E é 
impressionante como essas espécies mantém-se em áreas de refúgio, é muito importante esse valor 
desse hotspot de biodiversidade nessas áreas. Depois também o fluxo direcional. Desde a proteção até 
o local de uso, regulação da qualidade da água, proteção de inundações, suplemento de água, 
transporte de sedimentos e erosão, regulação dos nutrientes do ciclo bioquímico, o local de uso, 
formação do solo, produção de alimentos, produtos florestais, fornecimento de matéria prima, e 
movimentos dos usuários, fluxos de pessoas em direção às características e peculiaridades dos 
ecossistemas, recursos genéticos, potencial de recreação, recursos culturais e naturais. Eu queria um 
minuto para dar um exemplo muito prático sobre isso. Em 1983 o professor Aziz Ab'Sáber, eu e o 
professor Paulo Moreira Neto propusemos ao então Governador Montoro, a instalação da primeira APA 
do estado de São Paulo, a APA de Corumbataí, para proteger as encostas basálticas, para proteger a 
biodiversidade, as florestas e a qualidade da água. Com a perspectiva que 25 anos depois haveria um 
fluxo de pessoas para essa região do interior do estado que usariam os recursos de recreação. Isso 
deu origem a Brotas, ao turismo em Brotas e em toda aquela região central do estado de São Paulo, e 
mostra como esse fluxo de pessoas interfere na economia regional, é importante para manter a 
economia regional e mais ainda, redireciona o processo de desenvolvimento. Substituem o processo de 
industrialização por processo de alta agroindústria em alta escala por outros tipos processos de 
desenvolvimentos, outros processos de desenvolvimento econômico que são também fundamentais. 
Aqui nós temos o capital natural, que são fluxos de serviços do ecossistema, e o capital manufaturado 
e o capital humano, naturalmente a transformação dos materiais a partir do capital manufaturado e se 
espera que o bem-estar humano seja componente resultante desses três componentes. Mas agora, 
naturalmente, nesses últimos 20 anos é que começa a se incluir esse fluxo de serviços naturais 
juntamente com o capital natural e o capital humano, para o bem-estar humano. Naturalmente esse 
valor econômico total dos serviços ele apresenta diferentes possibilidades, nós temos o valor de uso, o 
valor de uso direto, que pode ser consumido diretamente, por exemplo, alimento, biomassa, recreação, 
saúde. O valor de uso indireto como benefícios funcionais, funções ecológicas, controle de cheia, 
proteção contra desastres e tempestades, etc. O valor de opção, valor de uso futuro direto e indireto, 
por exemplo, a biodiversidade, preservação de habitats, hoje, por exemplo, nós podemos dizer a um 
outro valor que está se colocando também que é o valor da existência, muito desses sistemas naturais 
tem uma capacidade evolutiva que deve ser preservada, eu terminei de fazer um projeto para a ANA -  
Agência Nacional das Águas, um estudo estratégico sobre todos os rios da margem direita do Rio 
Amazonas, e quais aqueles que deveriam ser preservados ou quais aqueles nos quais poderiam se 
colocar represas com a finalidade de mostrar claramente quais aqueles que tem capacidade de 
evolução. Esses rios são centros ativos de evolução e, portanto, alguns devem ser preservados. Depois 
se falou no uso, dos valores delegados, valor de uso e não uso para a próxima geração, habitats, 
mudanças irreversíveis, e o valor da existência, valor do conhecimento da existência, habitats e 
espécies em extinção. Naturalmente nós temos lidado muito com esses valores de uso desta parte 
aqui, deste diagrama porque naturalmente há uma diminuição da tangibilidade do valor para indivíduos 
quando nós vamos para os valores de não uso, e a pergunta que se faz, e depende muito, 
evidentemente das condições culturais é o seguinte: “Porque que uma pessoa dessa geração deveria 
deixar um legado para as pessoas das futuras gerações para usufruir dos serviços ambientais?” Isso 
precisa ser repassado de uma forma a embutir isso na cultura das pessoas de uma avaliação, porque a 
tendência é usar os benefícios e todos os serviços. As futuras gerações vão ter que decidir como usar 
esse sistema, mas essa intangibilidade e a capacidade de repassar para as futuras gerações esse 
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conjunto de valores de não uso é uma grande dificuldade na avaliação. Aqui também tem a avaliação, 
mas eu posso, por exemplo, fazer uma avaliação da represa Guarapiranga considerando a água 
produzida pela represa e o benefício que é a produção de água de boa qualidade para os habitantes da 
zona sul de São Paulo tem, eu posso medir isso, e colocar um custo sobre isso, e também em funções 
ecológicas, etc. Mas a parte intangível dessas medidas é que tem muitas dificuldades. Tem dificuldades 
técnicas, evidentemente, tem dificuldades culturais das pessoas entenderem como é que você mede 
determinados valores e repassa esses valores para a população. Quando a população tem embutida 
dentro dela por vivência uma interação muito forte com o ambiente, como os índios do Xingu, que 
insistiam que a Volta Grande do Xingu deveria ser preservada e ninguém entendia direito porque, não 
era só porque são áreas sagradas onde às populações vivem, mas depois que os biólogos foram lá e 
mediram, só a Volta Grande do Xingu tem quinhentas espécies de peixes, inclusive muitas espécies de 
peixes ornamentais que é um grande negócio inclusive. Aí você compreende melhor essa relação. Nas 
áreas urbanas e urbanizadas o processo de vivência com o sistema natural e a pressão da urbanização 
levou muitas vezes a perda dessa cultura e dessa interação com o ambiente e daí é difícil à medida 
desses intangíveis. Aqui a abordagem para a valoração que é adotada pelo banco mundial, por 
exemplo, determinação do valor total do fluxo, corrente dos benefícios dos ecossistemas, porque fazer 
compreender a contribuição que os ecossistemas dão para a sociedade, como fazer, identificar, não 
identificar, valorar toda provisão de serviços compatíveis e tem vários destas possíveis ações. Examinar 
como os custos e benefícios dos ecossistemas existentes dos alimentos são distribuídos, quem é que 
recebe os custos e os benefícios, quem lucra, quem perde e assim por diante. Identificar pontos 
potenciais de financiamento para conservação que é este de outro aspecto, que nós falamos muito em 
conservação e manutenção dos serviços, existe outro aspecto que deve ser considerado e colocado 
aqui para discussão que é a recuperação dos serviços. Essa recuperação dos serviços também tem um 
custo, quando você ao invés de fazer um gabião no córrego Cocaia, destruir a Várzea, fazer um gabião 
e fazer completamente a alteração do fluxo natural, para você recuperar isso você tem um custo, ao 
invés de você fazer isso, aliás, é o que está sendo feito, foi feito, nós fizemos uma avaliação, está 
sendo feito, isso é uma recuperação de um serviço natural, e portanto isso tem um custo muito 
grande. Quanto custa, recuperar uma Floresta Atlântica devastada? Quanto custa, recuperar uma 
Várzea devastada? É preciso também levar em consideração não só a conservação, e os custos dessa 
conservação e a perda ou a manutenção dos serviços, mas, a recuperação dos serviços e o custo pela 
recuperação dos serviços, isso não é fácil de fazer, é muito difícil de avaliar, mas é preciso enfrentar 
esse problema com o sistema de tecnologia que nós possuímos. O conceito ecológico de valor, valores 
resultantes das funções ecológicas, regulação do clima, regulação dos ciclos, e valor de sobrevivência 
das espécies. Cada espécie nos diferentes sistemas e mesmo nas áreas urbanas tem um valor, valor 
esse que interage como eu mostrei antes com todos os outros componentes do sistema, e por tanto 
ela deve ser valorada junto com as outras condições. As tecnologias que podem substituir 
integralmente os serviços dos ecossistemas, porque o que aconteceu ao longo da história da 
humanidade na ocupação territorial do nosso planeta é que os serviços de ecossistemas foram aos 
poucos sendo substituídos por sistemas artificiais. E, portanto, por exemplo, o acumulo e estocagem de 
matéria orgânica foi feito a partir da aplicação de fertilizantes artificiais. A função hidrológica de 
transporte foi feito por construção de represas e manutenção do nível de águas superficiais, 
amortecimento de cheias foi feito a partir de barragens para irrigação, bombeamento de águas para o 
reservatório, e etc., ou seja, houve uma intensa atividade humana para substituir os processos naturais 
de funcionamento dos sistemas que em parte foram bem sucedidas, mas em parte evidentemente 
levou a perda dos serviços e essa substituição dos serviços naturais pelos serviços artificiais 
naturalmente, não são sustentáveis, exatamente por isso que se volta agora à questão de manutenção 
dos serviços dos sistemas naturais e a sua avaliação. Tem aqui uma série de diferenças. A cadeia 
alimentar foi substituída por produtos agrícolas de grande intensidade e outras alterações. É claro que 
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a reposição da perda do banco genético é impossível, por isso que essas áreas de florestas que tem 
grande biodiversidade ainda da Mata Atlântica das reservas da biosfera da região metropolitana são 
importantes, e é muito difícil você recompor o banco genético e recompor os processos que mantém 
esse banco genético. Aqui alguns exemplos, eu estou passando rapidamente esses exemplos, eu quero 
ir logo para a região metropolitana, esse conjunto de slides vai ficar a disposição, portanto eu não vou 
discorrer sobre eles agora. Para a região metropolitana de São Paulo deve-se pensar no que: Primeiro 
o que valorar? Como valorar e porque valorar? Acho que porque valorar todos nós já entendemos 
muito bem a necessidade dessa valoração. A necessidade de valorar serviços ambientais que são 
essenciais ao bem estar humano, que são completamente, como disse a Alejandra, nós podemos 
perder completamente a metrópole se não conseguirmos manter e recuperar esses serviços. Porque 
valorar? Como valorar e o que valorar? Os principais ecossistemas a valorar, florestas ripárias, 
mosaicos de vegetação, áreas alagadas, represa Guarapiranga, represa Billings, que são dois sistemas 
de abastecimento importantes especialmente braço Taquacetuba. A represa Guarapiranga tem 
funções, e um exemplo, abastecimento de água, regulação térmica, purificação da água, manutenção 
da biodiversidade aquática, recreação e turismo, serviços estéticos e culturais, pesca, regulação e 
retenção de sedimentos e reserva de água. Essa purificação de água pode ser medida, eu meço a 
entrada dos tributários e a qualidade da água dos tributários e a qualidade da água na saída da 
represa, e, portanto a diferença é o custo do tratamento, então é um serviço, por exemplo, que pode 
ser medido. As florestas e os reservatórios nas ilhas como reservas de biodiversidade. As funções das 
florestas. O professor Paulo Saldiva mostra a importância na qualidade do ar, a manutenção da 
biodiversidade, serviço estéticos culturais, áreas de refúgio, recargas de aqüífero. Os produtos e 
serviços florestais, sustentação, provisão, regulação culturais. Até muito pouco tempo atrás, áreas as 
alagadas, os brejos eram considerados inúteis, hoje eles tem um enorme conjunto de funções, 
biodiversidade aquática, regulação de enchentes, regulação e controle da água, retenção de metais, 
toxinas, detoxificação de sedimentos, manutenção de recursos genéticos, retenção de nitrogênio e 
fósforo, são áreas de refúgio e reprodução e áreas de berçários, é o conjunto de mosaicos das áreas 
alagadas juntamente com as florestas na região metropolitana representa um conjunto de serviços 
altamente importantes para a região metropolitana, você pode até certo ponto, isso nós já fizemos 
também, substituir o tratamento por uma área alagada natural, que tem uma função importantíssima 
na retenção de toxinas, metais pesados, nitrogênio e fósforo, etc. Nós medimos especificamente a área 
alagada em Parelheiros, o Caulin, em função da retenção de nitrogênio, fósforo e toxinas na 
transposição da Billings para a Guarapiranga e ela retém entre 40 a 60% de todo material que chega 
do braço Taquacetuba para a represa Guarapiranga, mostrando, portanto um valor extremamente 
importante do ponto de vista de filtro biológico de sistema natural de tratamento. A importância de 
manter esses mosaicos aqui é o Rodoanel, a obra do Rodoanel, a represa Billings, a várzea desse braço 
da represa Billings e a floresta, o que mantém naturalmente em baixas condições o impacto produzido 
pela construção da obra. Essa combinação do manufaturado e do artificial com natural é que é 
fundamental e a valoração desses sistemas naturalmente para qualidade da água e com sistemas 
tampão é fundamental. A valoração dos serviços leva também às seguintes questões: quem paga pelos 
serviços ambientais? Como embutir dentro da legislação a valoração econômica dos ecossistemas como 
parte da infra-estrutura de recursos hídricos, e também aquilo que acabei de dizer, como é que 
mostrar a população, como é que os serviços ambientais são importantes para a sua existência e para 
o seu bem-estar. E tem toda uma abertura tecnológica de comunicação, inclusive que deve ser 
desenvolvida. Eu já estou terminando. Dificuldades e problemas na valoração. A dificuldade das 
medidas e determinação nos serviços e funções. Serviços e funções variam geograficamente, 
espacialmente e temporalmente. Escassez de medições e determinações de determinados serviços, por 
exemplo, purificação de água e do ar. Dificuldades na avaliação de serviços da biodiversidade e 
possibilidades de exploração de fármacos, evolução e proteção de espécies, direito de existir, por 
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exemplo. Também dificuldades da elaboração e valoração de fontes intangíveis ao bem-estar, 
recreação, turismo, você cria oportunidades visuais e paisagísticas, oportunidades educativas, serviços 
de purificação. Avaliação da produção de biomassa, é mais razoavelmente mais fácil de fazer, é 
possível de fazer, e a necessidade de determinações periódicas, comparativas, persistentes e 
abrangentes. Quanto pagar por esses serviços? Juntamente com estas questões da avaliação e a 
discussão quanto se pagar por serviço, o que avaliar? É fundamental um conjunto de determinações. É 
preciso avançar muito na nossa avaliação desses serviços. Purificação do ar, a floresta faz, quanto ela 
faz, e quanto vale esse serviço? Isso se mede em saúde humana, em diminuição da poluição. 
Purificação da água a mesma coisa. Fornecimento de água, as várzeas, a retirada de todo esse 
material de contaminação, etc. Portanto ela tem uma função de tratamento de esgoto. Quanto custa a 
várzea, quanto vale uma estação de tratamento de esgoto. Nós temos que avançar muito nessa 
metodologia da determinação desses serviços. Isso envolve uma tecnologia avançada dessa 
determinação, envolve questões científicas, tecnológicas e, portanto paralelamente essa discussão das 
áreas que devem ser preservadas, os custos do serviço e de como se pagar por esse serviço dever-se-á 
evidentemente a avançar na determinação na quantificação desses serviços para melhores 
possibilidades de políticas públicas embasadas nesse processo. E também deve se considerar que as 
mudanças globais podem interferir no serviço dos ecossistemas e, portanto elas podem em longo 
prazo, a médio longo prazo ter impactos nesses serviços. Como se adaptar e reagir a esse processo e 
também um processo de reflexão, e que deve ser também encarado dentro desse conjunto todo de 
operações que eu considero fundamental para a região metropolitana de São Paulo e o 
desenvolvimento de políticas públicas que vão embasar o bem-estar da região metropolitana para os 
próximos anos. Muito obrigado. 

Exposição: “As experiências da TNC – The Nature Conservancy em projetos de pagamento por 
serviços ambientais” 

Cons. Alejandra: Por favor, eu chamo Fernando da TNC, para fazer a sua apresentação. 

Fernando Veiga: Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite de participar da 
reunião do CADES, contar um pouco da experiência que acumulamos em relação a implementação de 
esquemas de pagamento por serviços ambientais, e falar um pouco também do desenvolvimento da 
nossa parceria com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, que para nós tem sido um 
prazer muito grande estar trabalhando junto e de certa forma buscando colaborar no desenvolvimento 
da implantação do esquema de pagamento por serviços ambientais aqui no município de São Paulo. 
Primeiro eu queria falar rapidamente da TNC. A TNC é uma instituição fundada em 1951, já temos 
alguns anos de estrada, que atua em diversos países, aproximadamente quase 40 países e em 4 
continentes no mundo, e nós já vimos há algum tempo participando do esquema de desenvolvimento 
de pagamento por serviços ambientais, tanto relacionados à clima, com o Projeto de Carbono em 
várias partes do mundo, também na questão relacionada à água e certamente a biodiversidade que é o 
nosso foco, tem sido a nossa missão, a conservação da biodiversidade. E por que para nós, para o TNC 
é importante a participação e de certa maneira o engajamento nesse processo de construção do 
mercado de serviços ambientais? Porque nós comungamos a idéia, dividida com várias outras 
instituições, que na verdade só no momento, vivendo no esquema e no modus operandi econômico 
que vivemos, que Professor Tundisi tão claramente descreveu. Só no momento em que os serviços 
prestados pelos ecossistemas naturais forem de fatos reconhecidos pelo seu valor econômico e que os 
proprietários conservem os ecossistemas, ou que restaurem os ecossistemas sejam instituições 
públicas ou instituições privadas recebam o devido valor por esse serviço que vamos começar a ter 
uma reversão mais forte e acentuada, que precisamos ver na conservação dos recursos naturais no 
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mundo. Fundamentalmente por isso que estamos trabalhando fortemente nesse tema. Para mim é 
muito bom falar agora, depois dessas três apresentações porque vários conceitos, várias questões que 
talvez tivéssemos que abordar já foi muito bem colocado. A minha idéia talvez seja colocar um pouco, 
falar um pouco mais das experiências em andamento no Brasil, que temos participado, porque do 
nosso ponto de vista ajudam um pouco essa reflexão para o desenvolvimento dos esquemas, do 
esquema proposto, ou em desenvolvimento, ou em discussão aqui para o município de São Paulo. Mais 
especificamente, apesar da estarmos participando de processos que estão ligados a conservação 
biodiversidade, por exemplo, como sistemas ecológicos, outras iniciativas ligadas a mercado de 
reservas legais, o Projeto de Carbono, a minha apresentação eu devo focar muito fortemente na 
questão do produtor de água, que tem sido uma iniciativa muito interessante que a gente vem 
participando, já agora indo para quase cinco anos, aqui no Brasil, e que eu acho que está muito dentro 
do conceito, do espírito do que se pretende colocar aqui em São Paulo, apesar de toda essa relação 
com a questão climática, sem dúvida como nós estamos falando da proteção dos mananciais do sul de 
São Paulo, os mananciais da Cantareira, estamos falando fortemente e focando muito claramente nos 
serviços ambientais ligados à água, a regulação do fluxo biológico, a questão da qualidade da água, 
como tão bem pontuou o Professor Tundisi agora a pouco. A idéia é contar um pouco da história do 
protetor de água nesses últimos anos, e a evolução desse processo no Brasil mais recentemente. O 
conceito do protetor de água, ele é um conceito que está totalmente imerso nessa lógica do provedor-
recebedor, ou seja, esse conceito que é hoje considerado, espelho do poluidor-pagador, quem trabalha 
com meio ambiente, tem acompanhado muito fortemente esse conceito do poluidor-pagador, o 
desenvolvimento do conceito do poluidor-pagador, como isso foi internalizado nas agências, 
particularmente na política ambiental européia, na política americana, também na nossa política, 
particularmente a partir da cobrança pelo uso da água, pela questão do licenciamento, cada vez mais o 
conceito do poluidor-pagador para nós é um conceito muito internalizado, o que tem de novo, ou mais 
novo um pouco nesse processo histórico é exatamente esse espelho do poluidor-pagador que seria 
essa idéia do provedor recebedor, ou seja, se na mesma forma que quando uma empresa, uma 
indústria polui o rio ela causa o curso social, e esse curso social ele deve ser rebatido na sociedade por 
meio de taxas, cobranças ou multas, da mesma forma entendemos que quando um produtor rural por 
exemplo ele faz a restauração da sua Mata Atlântica, ele faz a restauração da sua APP, da sua mata 
ciliar, da sua nascente, ele gera um benefício para a sociedade que vai além da fronteira dele. Evidente 
que ele gera um benefício para sua própria atividade rural, mas mais do que isso ele gera um benefício 
para fora. E esse benefício para fora ele tem que ser reconhecido pela sociedade, isso em economia 
chama-se externalidade positiva, e só no momento em que a sociedade internaliza esse ganho para 
esse produtor que temos uma eficiência maior na lógica econômica, ou seja, você cria claramente um 
incentivo para que o produtor faça mais, faça melhor e com isso você consiga reverter o quadro não 
desejável que você tinha de degradação ambiental. Esse conceito foi teoricamente, a A.N.A.- Agencia 
Nacional de Água, conseguiu trazer um pouco essa lógica mais ampla aplicando isso no conceito mais 
de micro bacias, bacias, e muito fortemente baseado em duas ações, conservação do solo e 
conservação e restauração florestal. Esse trabalho foi publicado no início da década de 2000, 2002, 
2003, a lógica disso é que como todo incentivo econômico, ele seja um processo voluntário, que o 
produtor faça adesão àquele processo de uma maneira voluntária, e os principais serviços que nós 
estamos falando são basicamente a questão do abatimento de erosão, a erosão difusa, que 
fundamentalmente está ligada a qualidade de água, custo de tratamento de água, também poderia 
estar ligado a questão de tempo de vida útil de reservatório, a questão do aumento de filtração mais 
no sentido da regulação do fluxo entre verão e inverno, e todo rebatimento econômico que isso tem 
tanto no abastecimento de água na seca como na redução de enchentes na época do verão, e 
claramente, essa é uma questão muito forte do serviço ambiental, em que vários momentos a 
discussão vem muito, de maneira grande dos fóruns, a questão como o serviço ambiental está 
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totalmente atrelado à bem-estar humano, na verdade conseguimos implantar esquemas de pagamento 
por serviços ambientais aonde o valor econômico daquele serviço tem relevância. Por que os principais, 
os primeiros esquemas de serviços ambientais ligados à água estão acontecendo no sudeste e não na 
Amazônia, onde é nossa grande reserva hídrica? Porque na verdade aqui que está o conflito, é aqui 
que está a demanda, e aqui que claramente você tem uma capacidade de pagamento para fazer frente 
a esse valor, a essa geração de riqueza. Esse conceito foi desenvolvido pela A.N.A., a lógica do 
protetor de água em 2002, 2003, segundo a própria Agência Nacional de Água, a dificuldade de colocar 
esse conceito no chão era exatamente pela dificuldade de você ter fonte permanente de financiamento 
que pudessem escorar esse pagamento de uma forma mais permanente. Na verdade quais são as duas 
grandes linhas aonde esse conceito vem sendo implementado? Você tem duas grandes correntes em 
termos de implantação, um deles que fortemente, na verdade se a gente está dizendo que o provedor-
recebedor é um espelho do poluidor-pagador, e se o conceito do poluidor-pagador está tão bem 
exemplificado, tão bem colocado na Lei 9.433, na Lei de recursos hídricos, qual era o processo 
exatamente mais natural? Que o processo de cobrança pelo uso da água fosse a fonte de receita 
primária para os pagamentos ligados à conservação de água. Se você tem toda uma lógica de 
instrumentos de gestão de recursos hídricos em que a cobrança pelo uso da água é um instrumento de 
levantamento de recursos para fazer frente às ações definidas pelos comitês de bacia, na verdade, e se 
o mandato do comitê de bacia é proteção de manutenção de saúde daquela bacia, nada mais natural 
que proteção e recuperação de mananciais estejam locadas nesse conceito e mais ainda esse conceito 
do provedor-recebedor, ou seja, na verdade essa é uma linha muito forte. A possibilidade de 
implementação do produtor de água na prática através da Lei 9.433, da implementação de diversos 
comitês federais e estaduais. Outra linha que começou a correr paralela à questão da Lei 9.433 foi 
exatamente a possibilidade de implantação do protetor de água a partir de leis municipais e estaduais, 
como é o caso de Extrema, como é o caso do Espírito Santo, que depois vamos falar um pouco mais na 
frente, exatamente baseado em recursos de orçamento ou eventualmente em algumas outras fontes 
vinculadas, onde você pode estar atrelando, alguns recursos de royalties, ou do que seja, do que 
aquele, daquela instituição, daquele órgão municipal, federal ou estadual a definir, aonde você tem a 
própria legislação definindo o valor de pagamento das fontes, etc. Na verdade hoje o que temos, talvez 
a idéia seja mostrar um pouquinho esses casos, basicamente essas duas grandes linhas caminhando no 
processo de implementação prática e concreta dos casos de protetor no solo. Baseado na Lei 9.433, 
dentro desse conceito de implementação dos programas de baixo dos comitês de bacia, temos duas 
iniciativas em curso, a primeira delas do Comitê PCJ, essa iniciativa ela começou, no final de 2005, nós 
fizemos aqui um Seminário em São Paulo, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente de São 
Paulo, e com a Agência Nacional de Águas, em que exatamente a idéia começar a desenhar para 
colocar isso na prática. O que precisamos para colocar isso na prática quais são os caminhos, qual o 
tipo de conhecimento, expertise que precisamos, qual o tipo de arranjo operacional que precisamos, e 
um dos produtos desse Seminário foi exatamente à consolidação de uma parceria entre a TNC, a 
Agência Nacional de Água e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, para começarmos 
a propor, desenhar um projeto a serem propostos aos Comitês PCJ e Paraíba do Sul, os Comitês 
Federais, no caso do PCJ federal e estadual, esse projeto foi desenvolvido ao longo de 2006, também 
logo depois com a parceria com a Secretaria da Agricultura aqui do Estado de São Paulo, e exatamente 
proposto para o Sistema Cantareira. O Sistema Cantareira é sem dúvida o sistema de água mais 
importante da América do Sul, em termos de abastecimento, número de pessoas, atividades 
industriais, etc. Esse processo foi todo discutido ao longo de 2006, 2007 com o Comitê do PCJ, 
conseguimos com que o Comitê fizesse uma mudança no plano de bacia para que incluísse a 
possibilidade de pagamento por serviços ambientais dentro das resoluções do Comitê. E esse projeto 
está hoje, foi aprovado pelo Comitê do PCJ em 2006, 2007, na verdade todo processo de aprovação, e 
ele está nesse momento em processo de implementação, houve, ao longo do desenvolvimento desse 
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projeto, uma grande discussão exatamente sobre vários pontos que o Professor Tundisi levantou. 
Quem vai pagar estava definido, que seria o Comitê, mas quem paga as outras ações, por exemplo, de 
restauração, custo de restauração, cercas, mudas, assistência técnica, qual seria o valor a ser pago por 
esses produtores, como fazer a valoração desse processo? Como vocês puderam ver a pouco, o 
processo de valoração não é uma questão trivial, como que fazemos a valoração de um processo como 
esse? Nesse caso específico, o nosso entendimento foi exatamente por conta da complexidade dos 
vários processos de valoração, nós definimos que na verdade, o que gostaríamos de fazer era mudar o 
comportamento do produtor rural da bacia PCJ em relação à conservação e restauração de áreas de 
Mata Ciliar. Que a idéia na verdade, que precisávamos buscar era aquele valor que conseguisse fazê-lo 
como um incentivo a mudança de atividade, essa é outra forma também que muitos trabalhos tem 
utilizado que é basicamente usar o custo de oportunidade, ou seja, quanto o produtor recebe naquela 
área, o que você precisaria dar para ele para ele mudasse de atividade, quer dizer, como o nosso 
parceiro da ANA sempre fala, o produtor rural na verdade, ele não é um produtor rural de café, de 
leite, de soja, ele é um produtor rural daquilo que o mercado apontar para ele que seja mais 
interessante dentro da área dele, o que nós estamos defendendo cada vez mais, esse é um conceito 
muito forte debaixo do produtor de água, em regiões como o Sistema Cantareira, onde a água tem um 
valor econômico certamente muito mais forte, muito maior do que o leite por exemplo, produzido lá 
hoje, a sociedade dá sinais econômicos para esse produtor, para que ele vire de fato um produtor de 
água. Porque isso tem um valor para a sociedade muito mais forte do que eventualmente a atividade 
atual que ele tem hoje, e como ele vira um produtor de água? Mantendo, recuperando florestas. Era 
um pouco esse conceito, e a gente definiu através da parceria fundamental com a CAT, que esses 
eram os valores que poderiam fazer com que os produtores achassem interessante participar de um 
esquema como esse, sempre lembrando que o processo é voluntário, ou seja, nós temos que criar 
algum incentivo que certamente o produtor se sinta estimulado a participar dele. Esse processo vem 
caminhando, nós estamos exatamente no processo de assinatura, um ponto super importante desse 
projeto foi porque ele serviu, como era um processo muito pioneiro, várias questões práticas da 
implementação do campo surgiram a cada momento, entre eles, alguns deles, fundamentais, por 
exemplo, como é que você repassa recurso público ou considerado recurso do Comitê como quase 
público para produtores privados que estão gerando benefícios ambientais para sociedade, isso não é 
uma coisa também tão trivial, qual modelo de contrato, de que forma esse contrato, quanto tempo 
esse contrato, quem assina esse contrato? Foram questões que foram extremamente debatidas, 
algumas delas demoraram algum tempo para serem solucionadas e o que foi muito interessante, sendo 
a parceira, uma das principais parceiras a Secretaria do Estado do Meio Ambiente, esse projeto 
também serviu de maneira bastante forte para que pudesse trazer subsídios ao próprio 
estabelecimento, ao próprio desenvolvimento do Programa Estadual de Serviços Ambientais, que a 
Secretaria agora está capitaneando. Esse trabalho do ISA mostrando exatamente a cobertura florestal, 
o que chama atenção no Sistema Cantareira, na verdade é um sistema de uma importância absoluta 
em que você tem aproximadamente 30% das APPs cobertas com restauração. Cobertas ficam florestas, 
ou seja, aproximadamente 35 mil hectares de APPs do sistema mais importante de abastecimento de 
água da América do Sul não tem floresta. Há que se criar incentivos, os instrumentos de comando de 
controle que nós tivemos até hoje não foram capazes de ter isso, há de se criar incentivo para que de 
fato possamos fazer um movimento forte e rápido de restauração desse processo todo e nós 
apostamos que o produtor de água vai ser essa solução. Na mesma lógica da Lei 9.433 temos um 
projeto em implantação também no Comitê do Guandú, a bacia hidrográfica do rio Guandú é a bacia 
que abastece a cidade do Rio de Janeiro, na mesma lógica, o que muda são os parceiros, que na 
verdade os parceiros são o Comitê Hidrográfico, o Instituto Ambiental do Estado do Rio de Janeiro, 
uma ONG local e a Prefeitura também que participa do processo. A lógica é a mesma, o que muda 
também são os valores, região cuja oportunidade mais baixa, o pagamento é um pouco mais baixo e 
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as mesmas atividades de conservação e restauração florestal. Entrando na outra linha que eu tinha 
comentado, das leis municipais e estaduais, nós temos o exemplo de Extrema, exatamente pelo fato de 
ter uma lei municipal. Extrema, nesse processo de desenvolvimento do projeto do PCJ de 2006 
também passou a ser uma parceira do projeto. Extrema aprovou uma lei municipal de serviço 
ambiental em 2005, certamente a 1ª lei brasileira, e provavelmente até onde temos notícia a 1ª lei 
municipal mundial focada em serviços ambientais, onde produtores rurais, por conta dessa lei, por 
conta da facilidade e agilidade que a lei municipal trouxe ao município, o processo em Extrema 
começou mais cedo, mais rápido, os produtores rurais vem recebendo desde abril de 2007, temos mais 
de 2 anos de implantação concreta do projeto no campo, de novo, sempre uma série de parcerias, e 
esse é um ponto central para nós também, a TNC historicamente sempre trabalhou através de 
parcerias, acreditamos que sistemas como esse, projetos como esse, só param de pé também com um 
leque de parceiros, porque na verdade você tem diferentes competências trabalhando juntas pelo 
mesmo fim, e no caso específico de Extrema, a fonte de recurso seria exatamente, inicialmente 
orçamento municipal, e há uma expectativa muito grande do município, que no segundo momento, ou 
através do Comitê PCJ, ou diretamente através da Sabesp, que a população de São Paulo assuma cada 
vez mais o pagamento desses produtores, há uma conta muito grosseira, muito grosseira mesmo, 
apontando para que cada produtor rural de Extrema abastece de água 1800 paulistanos. Na cabeça do 
município de Extrema nada mais natural, mais legítimo que o município de São Paulo sustente a 
floresta de Extrema, considerando o serviço ambiental prestados por esses produtores rurais da cidade. 
Outro ponto interessante também no programa de Extrema, que um parceiro fundamental no projeto 
de Extrema é o Instituto Estadual de Floresta do Estado de Minas Gerais, e que também usou esse 
processo piloto como fonte de interação para o seu projeto, para Lei Estadual de Minas, aprovado no 
ano passado, em outubro do ano passado, a Lei Estadual chamada Bolsa Verde, que prevê o 
pagamento de serviços ambientais a produtores rurais do Estado de Minas como um todo, e que já 
conta com recursos do Fundo de Recursos Hídricos do Estado de Minas, 10% do Fundo de Recursos 
Hídricos do Estado de Minas abastece o fundo criado para o Bolsa Verde, que pretende exatamente 
replicar a política de Extrema em todo estado ou em algumas áreas prioritárias do estado. A Lei 
Municipal de Extrema acho que talvez não valha a pena entrar em detalhes, são alguns itens que se o 
produtor cumprir ele passa a ter o direito de receber diretamente do município. Esse produtor rural foi 
o primeiro produtor de água brasileiro, o Senhor Sebastião, infelizmente ele faleceu no ano passado, 
mas foi a pessoa que primeiro entrou no processo. Nessa linha de leis estaduais e municipais, a 
novidade mais recente é o Estado do Espírito Santo que tem também um projeto já em andamento, 
um programa já em andamento, que foi aprovado tanto a lei quanto o fundo aprovado em 2008, e a 
partir de 2009 os pagamentos vem sendo feitos aos produtores, eles escolheram começar por uma 
micro bacia, por uma bacia na verdade, a bacia Beneventes, a bacia mais florestada do Estado do 
Espírito Santo, é a bacia que abastece parcialmente a cidade de Guarapari e outras cidades menores, 
em que o estado criou o programa e criou o “Fundágua”, esse fundo de água abastece 3% dos 
royalties de petróleo do Espírito Santo, isso significa alguma coisa em torno de 15 milhões de reais por 
ano, expectativa deles, e com outras possibilidades de outras fontes de recursos também. O que é 
interessante na verdade, ele já sai com uma dotação específica, isso já garante uma possibilidade, já 
de previsão do órgão ambiental em relação à implementação do programa. A expectativa agora é que 
esse programa vá não somente para as áreas com florestas, mas também para as áreas aonde o 
processo de restauração da Mata Atlântica é importante, e algumas micro bacias, importantes do 
estado. Nesse caso do Espírito Santo a idéia do pagamento é calculada através do custo de 
oportunidade da atividade rural de cada região. Para pontuar, existem várias outras iniciativas, aqui 
tem algumas delas, nós temos uma parceria lá na bacia Piripau, é uma bacia que abastece a cidade de 
Brasília, também uma parceria com a empresa de água, de abastecimento de água municipal, também 
uma parceria com a ANA, então estamos desenvolvendo esse projeto em Brasília, tem o projeto OASIS, 
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que o Rafael vai contar um pouco, que é uma lógica basicamente de acordos privados, temos também 
uma outra parceria em andamento em Balneário Camboriú, uma primeira iniciativa em Santa Catarina, 
talvez seja a primeira iniciativa específica do sul do Brasil, também capitaneado pela empresa municipal 
de água, e na verdade temos sido abordados por várias prefeituras, estados, que tem Comitês de 
Bacia, que tem o desejo de estar expandindo. O que percebemos é isso, na verdade há uma demanda 
reprimida que, particularmente por conta da grande discussão referente a proteção ambiental, 
produtores ruraisl, há um espaço muito interessante de conciliação através da lógica de pagamento de 
serviços ambientais, mais cumprimento de código florestal, etc. Falando um pouco mais da nossa 
parceria aqui com a SVMA, que é sem dúvida um dos projetos que certamente vai ter uma relevância 
super importante no país inteiro, a idéia era exatamente essa, ver o quanto a Secretaria poderia estar 
contribuindo no processo de discussão e implementação do pagamento de serviços ambientais aqui do 
município de São Paulo. Temos alguns objetivos específicos. A questão da identificação das áreas 
prioritárias, a questão das fontes de identificação das potenciais fontes de recursos, essa busca por 
programas que possam estar colaborando, contribuindo para que possamos construir juntos, e a partir 
daí tentar colaborar no desenvolvimento de esquemas mais adequados para essas áreas identificadas 
como prioritárias e a implementação desses projetos no campo. E como é que estamos de certa 
maneira em relação a esse processo? A Patrícia e a Alejandra já colocaram algumas questões aqui, 
talvez repetir rapidamente alguma coisa, sem dúvida a APA Capivari-Monos, o entorno das represas 
Billings e Guarapiranga aparece inegavelmente como áreas prioritárias, com um grande volume de 
formação já produzido, nós saímos de um patamar muito na frente de alguns desses outros projetos 
que participamos porque você tem um volume de informações básicas já muito grande sendo 
produzido. O programa estadual que vem sendo capitaneado pela Secretaria do Meio Ambiente de São 
Paulo, o próprio projeto OASIS que já acumulou uma experiência importante de ações no campo, o 
trabalho do Professor Tundisi, outras iniciativas do ISA, que vem na verdade colaborar para que 
possamos estar desenvolvendo, ter um nível de formação mais forte e fazer um programa com mais 
qualidade. Qual seria o status da discussão agora? Essa possibilidade de se ter no início um projeto 
piloto que eventualmente possa talvez ser desenvolvido com dinheiro do FEMA, do Fundo Especial do 
Meio Ambiente, e que prevê na verdade a proximidade de apoio. Há programas e projeto que tem uma 
ótica ambiental, que visem o uso racional, etc, o que entendemos, até por tudo isso que foi colocado 
aqui que o pagamento por serviços ambientais certamente poderia se enquadrar, ainda há alguma 
indefinição jurídica em relação a isso, que está exatamente sendo discutido e exatamente escorado 
cada vez mais agora pela nova lei de mudanças climáticas que reconhece os mecanismos de serviços 
ambientais como um ponto fundamental da política pública do Município de São Paulo. E a grande 
questão para começar a iniciativa no chão, porque isso ajuda inclusive a própria discussão de um 
processo maior, é interessante ter essa discussão também, porque você tem cada vez mais as soluções 
tem que ser locais como a Patrícia apontou aqui no começo, esse é um desafio, a medida que você 
tem projeto piloto, isso ajuda a pensar um pouco a questão local. Essa é uma primeira sugestão, uma 
primeira proposta que está em discussão, não está absolutamente fechado, está em discussão, que de 
repente através de processos de editais do próprio FEMA a poderíamos ter editais que visassem a 
questão de assessoria técnica, mapeamentos de propriedades, ou seja, um detalhamento um pouco do 
que fazer em cada propriedade, o que deveria ser feito em cada propriedade, e aqui na lógica, como a 
Alejandra bem colocou, um seguimento de propriedades rurais aqui você tem outro, na verdade você 
tem dois segmentos, os grandes com um grande cobertura florestal, mas você também tem uma lógica 
de agricultura ainda no município, talvez a lógica dos serviços ambientais mais focado para os 
produtores que tenham uma lógica ainda um pouco mais agrícola, e também editais que pudessem 
focar na implementação dos projetos executivos e dos pagamentos por serviços ambientais e 
eventualmente uma coisa só, isso também está em discussão ainda e também para ser colocado aqui 
para o Conselho. Entendemos que a nossa ocupação seria muito mais para ajudar a estruturar, pensar 
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esse edital, o e o processo de implementação disso junto as potenciais de ONG que implantar o 
projeto. E entendemos também que esse processo poderia evoluir, o programa municipal que está 
sendo discutido com uma dotação própria ou eventualmente até um aperfeiçoamento dos instrumentos 
do FEMA para essa finalidade, está tudo sendo exatamente pensado, discutido. E depois certamente a 
Alejandra, a Patrícia podem estar complementando com mais detalhes. E porque achamos sempre 
interessante começar a fazer as coisas no chão? É um pouco que as experiências dos outros projetos 
me mostraram um pouquinho. Cada iniciativa é única, você começa, ficam um pouco mais claras as 
demandas e necessidades para a situação, ainda mais se pensando numa lógica do município de São 
Paulo. Você começa a ter também a possibilidade de um envolvimento mais direto de outras 
instituições que idealmente deveriam estar participando um pouco mais, os representantes dos 
usuários, representantes das instituições relacionadas a recursos hídricos, a questão, como o Professor 
Tundisi colocou aqui, a questão dos monitoramentos não é trivial, você também começa a colocar 
sistema de monitoramento no campo que possam aferir, atestar essa relação entre o que você está 
pagando e o que você busca com o pagamento pelos serviços ambientais, uma identificação em 
relação a questão institucional, o que precisaria ser melhorado ou não em relação a operacionalização 
do FEMA para esse tipo de coisa, se for esse o entendimento que possa ser um caminho, ou também 
uma maior clareza em termos de quais são os grandes gargalos que você pode ter que poderiam ser 
limpados como lei ou outras regulamentações posteriores. Uma questão central que temos visto o 
tempo todo é de fato essa questão da transferência do recurso público para o produtor privado, isso 
não é uma questão trivial, assim como não é trivial, acabei deixando aqui a relação contratual, quem 
faz o contrato com o produtor é o município? É a ONG que vai estar à frente do processo? É 
eventualmente o Comitê de Bacia? Como é que funciona isso também? Não é uma questão tão fácil de 
ser resolvida, e que é importante ser enfrentada. A questão da ciência técnica, todo projeto de serviços 
ambientais que trabalham com produtores rurais tem uma demanda muito forte de assistência técnica, 
precisa de acompanhamento, como é que funciona isso? De que forma? Quem vai fazer? Qual 
instituição responsável por estar acompanhando isso? E outra questão que também temos debatido, foi 
um ponto importante no projeto do Guandú, que também é uma seara hoje totalmente, tem “N” 
escritórios de advocacia discutindo isso, mas isso absolutamente ainda não está definido e nenhum 
regramento brasileiro, em relação ao crédito de carbono, em relação ao serviço ambiental água, qual a 
natureza fiscal do serviço ambiental, isso ainda é um cipoal de interpretações, no caso mais específico 
do município a questão do ISS, há também uma discussão em relação ao INSS, a toda questão 
relacionada a prestação de serviços, de que forma isso vai ser encarado? Ou seja, ainda há, apesar de 
você já ter alguns projetos no campo, coisas acontecendo no campo, ainda várias indefinições que 
precisam ser enfrentadas através de regramento específico, através de processos, e é uma 
oportunidade. Na medida em que o município de São Paulo enfrenta essas questões, certamente vai 
servir como referência para uma série enorme de municípios no Brasil inteiro, eventualmente Estados, 
é importante também que tenhamos tudo isso em mente para na hora de estar pensando na 
implementação de um programa para o município. Acho que era isso, fico a disposição para conversar 
mais quando for necessário. Obrigado. 

Exposição: “Experiência do Projeto Oasis da Fundação O Boticário, na área de mananciais sul 
de São Paulo” 

Cons. Alejandra: Agora por último chamamos os representantes do Boticário para fazer a sua 
apresentação.  

Rafael Dudeque Zenni: Bom dia a todos, meu nome é Rafael, eu venho substituindo o Laurence que 
não pode comparecer hoje. Vou apresentar a experiência de cinco anos do projeto OASIS aqui na 
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região sul de São Paulo. O projeto OASIS ele iniciou com uma demanda da própria sociedade. Ele 
inicialmente surgiu de uma conversa entre proprietários de áreas no sul de São Paulo e técnicos da 
Fundação. Na verdade sem uma idéia de projeto, eles simplesmente, na ocasião gostariam de pensar 
possibilidades de frear um pouco a expansão imobiliária na região, a especulação imobiliária que ainda 
detém boa parte da área verde do município, mas que estava sofrendo uma grande pressão por 
loteamentos, por condomínios e a questão fundiária em geral. A partir dessa discussão surgiu a idéia 
de fazer um projeto de pagamento por serviços ambientais e o projeto OASIS é o resultado dessa 
primeira conversa que surgiu ainda em 2005, e onde os pagamentos já são feitos a dois anos e meio 
para algumas propriedades. O projeto OASIS ele é um projeto de pagamento por serviços 
ecossistêmicos, na verdade não chamamos de serviços ambientais, chamamos de ecossistêmicos em 
função de uma questão mais técnica e ele é destinado a proprietários que se comprometam a 
conservar áreas estratégicas para os mananciais por meio de contratos de premiação financeira. Ele 
não é um contrato que visa à restauração e ele não é um contrato que visa exclusivamente à mata 
ciliar e reserva legal. Ele é um contrato que visa premiar os donos de áreas naturais que protegeram 
essas áreas sem nunca ter recebido nada em troca. Proprietários que têm mais do que os 20% de 
reserva legal e que tem mais do que os 30, 50, 100 metros de matas ciliares exigidos. E ele se foca na 
região sul de São Paulo, ali nas represas de Guarapiranga e Billings. Ele abrange 28 sub-bacias nessa 
região de Guarapiranga e da APA de Capivari-Monos e tem uma área total de 82 mil hectares. Usamos 
como estimativa de valoração o custo de reposição. Ele estima então quanto custaria repor esse 
serviço caso eles não tivessem sendo prestados por essas propriedades. E os serviços ecossistêmicos 
valorados para esse projeto são o armazenamento de água no solo, o controle de erosão e a 
manutenção da qualidade da água. Porque esses são os serviços que conseguimos encontrar uma 
forma palpável de valoração, mas gostaríamos de encontrar outras formas de incluir outros serviços 
nessa conta, mas em função de critérios técnicos, em função de viabilidade, de fontes de informação 
não conseguimos incluir outro tipo de serviços. Basicamente podemos dizer que o nosso objetivo é 
conservar a biodiversidade e usamos a água como um mote para chegar a esse objetivo. Como que é 
feita a conta de valoração? Basicamente pegamos a produção da água que usamos como atalho. O 
armazenamento, comparando área sem floresta e área com floresta, isso dá um va’lor através de 
alguma metodologia. Não vem muito ao caso apresentar agora em função do tempo. Gera um valor, 
que eu vou apresentar assim brevemente, de R$ 99,00 hectare/ano mais custos de controle de erosão 
de R$ 75,00 hectare/ano e isso é baseado em valores de restauração e a manutenção da qualidade da 
água que é o mais caro de todos que é R$ 196,00 hectare/ano. Agora eu vou detalhar um pouco 
desses três mecanismos para gerar um entendimento um pouco melhor. O valor máximo de premiação 
sugerido fica em torno de R$ 370,00 hectare/ano. O armazenamento de água. Ele é calculado pela 
infiltração de água no solo numa área de floresta atlântica menos a infiltração de água em solo em 
uma área urbanizada, essa diferença é a água armazenada por um ambiente natural que comparamos 
isso com o valor de cobrança do uso da água em São Paulo e chegou nesse valor de R$ 99,00 
hectare/ano. O controle de erosão ele foi calculado pelo projeto Mata Ciliar para recuperação de um 
hectare de solo degradado por erosão, esse valor foi estimado em R$ 75,00 hectare/ano, e a questão 
do tratamento da água foi baseado principalmente no fósforo total. A quantidade de fósforo total 
produzido nas sub-bacias mais preservadas em comparação com a carga de fósforo total nas outras 
sub-bacias mais urbanizadas. O fósforo total nas áreas mais preservadas representava em torno de 
18% da poluição, e nas bacias urbanizadas eles representavam 82% da poluição. O custo de 
tratamento total de R$ 307,00 hectare/ano tínhamos uma diferença aqui em áreas urbanizadas o 
tratamento do fósforo representava R$ 252 hectare/ano e em sub-bacias preservadas ele representava 
R$ 55,00 hectare/ano. Essa diferença gerou o valor de R$ 196,00 hectare/ano para o tratamento de 
água. Com base na fala da Alejandra, de que as áreas prioritárias no município de São Paulo somam 
em torno de 20.000 hectares, esses 20.000 hectares custariam em torno de R$ 300.000.000,00 se 
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fossem comprados. Considerando essa metodologia de pagamentos de serviços ambientais e o valor de 
pagamento máximo de R$ 370,00 hectare/ano seriam necessários R$ 7.400.000,00 por ano para pagar 
os donos desses 20.000 hectares para a que eles preservassem suas áreas. Esses R$ 300.000.000,00 
seriam suficientes para pagar o projeto OASIS durante 40,5 anos, assim só para colocar os valores em 
perspectiva. Voltando a metodologia do projeto, em cada propriedade, avaliamos a vegetação, a 
hidrografia, o manejo da área e determinamos o quanto dessas características contribuem para a 
conservação da biodiversidade. Então é gerada uma pontuação relativa à qualidade ambiental da área, 
que nós chamamos de índice de valoração de mananciais. Vou tocar em um aspecto importante que R$ 
370,00 hectare/ano é uma situação ideal de conservação, ou seja, uma propriedade em bom estado de 
conservação e sem nenhum uso do solo que não seja floresta em si. Como as propriedades em geral 
possuem alguma infra-estrutura, possuem alguma atividade produtiva nela ou possuem alguma 
situação de degradação, esse valor de R$ 370,00 hectare/ano ele é subtraído em função dessas 
intervenções, e isso gera um valor de pagamento por ano que atualmente é na média de R$ 280,00 
hectare/ano. Os proprietários recebem em média R$ 280,00 hectare/ano, e se eles usarem esse 
dinheiro para melhorar as características da propriedade em termo de conservação da biodiversidade 
eles passam a receber mais, podendo chegar a R$ 370,00 hectare/ano. A situação atual do projeto é a 
seguinte: Hoje temos treze propriedades contratadas apenas, mas temos um universo de quase 60 
propriedades cadastradas e algumas não pagamos em função da limitação dos recursos da Fundação 
Boticário e em função da natureza jurídica da Fundação que não pode fazer o pagamento de áreas que 
não sejam tituladas. Ou seja, se a pessoa tiver só um registro de posse, ou se ela não tiver a 
documentação toda em ordem, em dia, não temos como efetuar o pagamento, em função dessas 
situações temos propriedades desclassificadas e propriedades inabilitadas por falta de informações 
mínimas e também aquelas que estão fora das áreas do projeto, mas que cadastramos mesmo assim 
como uma forma de manter um banco de dados de áreas naturais. Essas treze propriedades premiadas 
variam de 272 hectares até 6 hectares, a menor área contratada atualmente tem 6 hectares e a maior 
tem 272. As áreas contratadas pelo projeto são as áreas naturais das propriedades, ou seja, não 
contratamos a propriedade, mas, contratamos a parcela de vegetação natural da propriedade. Isso fica 
em torno de quase 98% como a Fazenda Nossa Senhora da Piedade, que faz divisa com o Parque 
Estadual da Serra do Mar e que é praticamente toda de mata atlântica até propriedades como a 
Associação Campestre de São Paulo que tem mais ou menos 50% da área que é uma RPPN e os outros 
50% é um condomínio. Na região metropolitana, envolve Embu Guaçu, Parelheiros e Itapecerica da 
Serra. Um resumo geral do projeto. Na situação atual temos 82 nascentes protegidas nessas 13 
propriedades contratadas, temos 220 hectares de APP protegidas, 4.560 metros de rios protegidos, 657 
hectares de áreas naturais protegidas no total e em torno de R$ 790.000,00 foram pagos em 
premiações durante os cinco anos do projeto para essas 13 propriedades. Nessa situação temos uma 
limitação que é o orçamento da Fundação e temos uma limitação que é a própria situação da região 
que não permite a contratação de mais propriedades, ou a contratação de propriedades em áreas 
contínuas e coisas nesse sentido. Para encerrar a apresentação eu gostaria de colocar algumas lições 
que já aprendemos nesses dois anos e meio de pagamentos, nesses quase cinco anos de projeto, que 
por ser um mecanismo inovador e ser gerenciado por uma instituição sediada em outro estado, porque 
a Fundação é sediada em Curitiba, é necessário conquistar a credibilidade dos proprietários, tivemos 
alguma dificuldade em mostrar a seriedade da Fundação O Boticário na intenção de pagar por serviços 
ecossistêmicos porque era uma coisa que a princípio não passava muito na cabeça das pessoas 
receberem dinheiro a cada semestre ou a cada ano simplesmente por preservar as áreas e em função 
do desconhecimento do que é a Fundação O Boticário, gerou um pouco de resistência, mas que foi 
sendo vencida à medida que as propriedades iam sendo cadastradas e pagas, essa notícia corre rápido 
e a credibilidade foi aumentando rapidamente e como a maioria das propriedades não eram 
georeferenciadas, os proprietários não possuem suas coordenadas geográficas não se pode ter certeza 
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se a área está na área de atuação do projeto. Como tínhamos essa área de 82.000 hectares para 
trabalhar e a maioria das propriedades tinha só um registro descritivo sem coordenadas geográficas, 
tínhamos que fazer observação “in loco” e fazer a medição e tomar todas as medidas da propriedade 
para saber se ela estava dentro da área, isso gera um custo de manutenção alto também. Antes de 
seguir na avaliação das propriedades que se candidatem, deve-se exigir a documentação mínima 
fundiária, porque antes fazíamos o mapeamento da área natural e depois via se ela tinha condição de 
documentação fundiária para participar do projeto. E, na verdade essa lógica tinha que ser inversa 
porque o grande limitante não é a área natural, o grande limitante é a documentação fundiária nesse 
caso, temos um alto custo de manutenção do projeto e uma pulverização de resultados, porque a área 
de abrangência do projeto é muito grande. O nosso custo de manutenção ele é mais ou menos o 
mesmo valor das premiações, estamos estimando que nesses cinco anos, vamos gastar em torno de 
R$ 800.000,00 com o projeto só em implementação e manutenção, sem contar os pagamentos, que 
incluem: visitas em propriedades, visitas aos proprietários, cartório, taxas administrativas, questão de 
impostos e também a questão dos pagamentos dos técnicos para a fazer a avaliação medição, 
monitoramento e a pulverização dos resultados porque como não conseguimos contratar todo mundo e 
fazer uma área contínua, não conseguimos medir os resultados do projeto de uma forma muito eficaz 
porque temos uma distância entre as propriedades que dificulta a geração de resultados efetivos, daí 
não sabemos se isso está melhorando a qualidade da água ou não, se isso está realmente aumentando 
a disponibilidade de água no solo ou não, mas precisaríamos, digamos assim, de mais propriedades, de 
mais área contratada e dessas áreas em uma situação mais contínua para realmente conseguir avaliar 
um resultado e medir isso de uma forma eficaz e satisfatória. E por último, como já foi colocado por 
todos os outros palestrantes aqui hoje que estimaram valor para recurso não monetário, é 
extremamente difícil, acaba se valorando o que é menos complexo. O cuidado é não perder o foco, no 
nosso caso como eu já disse estamos pagando pela conservação da biodiversidade e usa como mote a 
água. Mas à medida que forem surgindo novas metodologias de valoração, novas oportunidades e 
possibilidades de pagamentos por outros serviços, sejam serviços de polinização, de qualidade do ar, 
serviços de carbono, serviços de amenização de poluição entre outros, procuramos inserir nesse nosso 
índice de valoração. Queria agradecer, é isso que eu tenho para apresentar, é uma metodologia 
relativamente complexa e trabalhosa de explicar assim em muito rapidamente, mas quem quiser saber 
mais detalhes temos documentos impressos. Podem entrar em contato comigo, estou aberto agora 
para discussão. Obrigado. 

Coordenadora Helena Magozo: Eu pediria aos expositores que viessem para frente para as 
perguntas dos conselheiros. Está aberta para as inscrições dos conselheiros. Vilma, Mauricio, Francisco, 
Luis, Yara e Sourak. Os conselheiros fazem as perguntas e os palestrantes já vão anotando o que lhes 
cabe nesse latifúndio, depois responde em bloco. Vilma, por favor. 

Cons. Vilma: Eu gostaria de parabenizar o estudo e o trabalho que vem sendo feito pela DEPLAN 
dentro da Secretaria, eu agora estou falando em nome da Divisão de Fauna, nós trabalhamos em 
várias áreas no município, em busca de áreas para fazer soltura dos animais aptos e trabalhamos 
muitas vezes em áreas particulares, onde os proprietários têm grande dificuldade de se manter. Ano a 
ano vamos vendo o empobrecimento desses proprietários, às vezes eles tem dificuldades inclusive para 
manter essas áreas, em áreas que tem grande diversidade biológica, muitas vezes com espécies 
ameaçadas de extinção. Eu acho que esse trabalho é fundamental, tem que ser capitaneado pela 
Prefeitura de São Paulo, tem que ser bem remunerado, porque ele é fundamental para a cidade. Não é 
para a Divisão de Fauna, é para a cidade, é para a população, onde todos nós vamos ganhar. Eu tenho 
aqui até alguns técnicos da divisão, não sei se vocês gostariam de falar alguma coisa. Por favor, a Ana 
Elisa vai falar, ela é bióloga, ela trabalha há anos nessa região.  
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Ana Elisa: O que notamos é que todo o sistema de valoração ambiental é bem calcado em coisa mais 
fácil de calcular, como trabalhamos com fauna e riqueza de espécie vemos que essa questão de 
espécie ainda está no início da valoração. No caso dessas áreas que ela está falando, tem um 
proprietário específico que tem dificuldade financeira. E na área dele, detectamos um animal ameaçado 
de extinção, o Callithrix aurita que tem na zona norte, na Cantareira, mas na zona sul ainda não havia 
sido detectado. É uma área bem vulnerável, o proprietário reclama de muitas questões e ao mesmo 
tempo ele aceita um serviço da prefeitura. Nós ficamos sempre muito aflitos com a questão desta 
propriedade não ser desmembrada. Enfim, não ter o fim trágico de perder essa área. E a questão 
também das espécies, da diversidade em si, ser contada, não só a água. Como o fato desse animal 
ameaçado de extinção que foi visto nesse território poderia ser contado nessa questão de pagamento? 
Muito obrigada. 

Coordenadora Helena Magozo: É importante um esclarecimento por também estar relacionada com 
o FEMA que foi citado algumas vezes. Dentro da lei de mudanças climáticas é prevista uma legislação 
específica para dar conta dessa questão de serviços ambientais, é importante falarmos isso porque isso 
não está posto, nós não temos ainda os mecanismos legais para estar remunerando por serviços 
ambientais e por conta do que a Ana Elisa e Vilma, colocaram amplamente aqui, é um desafio. Um dos 
estímulos para pensarmos nessa questão da lei é estar discutindo a importância dessa lei, o sentido 
dessa lei, porque se não nós não encontramos motivação, nem energia suficiente para chegar lá. Está 
prevista uma lei específica para tal, não existe ainda, e o desafio é chegar a essa legislação e todos os 
trâmites necessários para a aprovação.  

Cons. Mauricio: Bom dia. Eu queria primeiro agradecer, que eu não entendo disso. O que eu entendo 
é da parte urbana e nesse sentido eu queria fazer algumas solicitações para a Secretaria. A primeira 
delas é sobre o Parque do Ibirapuera. Ele tem a gleba municipal é quase o dobro do tamanho, a 
questão da valoração. Nós vamos pensar em áreas urbanas e arruadas, é quase o dobro, é ocupada 
por hospitais, administração pública, até Assembléia. Cada vez que existe uma sessão diária para um 
uso diverso, porque o cadastro municipal ele não está ainda dividido entre áreas verdes de uso 
institucional. Existe a sessão diária. É subtraído do município áreas de uso comum e é subtraído 
mesmo que existam méritos, eu estou falando contra mim, Secretaria de Assistência pode dar mérito 
para receber áreas, essas áreas não teriam que ser oneradas, por deixarem de cumprir uma função no 
sistema de áreas verdes? Pergunto a posição da Secretaria, uma exposição sobre isso. Uma outra 
questão que é um pouco mais complicada, vamos chegar na revisão do plano diretor. Na revisão do 
plano diretor, se discute basicamente coeficientes de aproveitamentos terrenos e se discute modelos 
para a cidade. A questão ambiental é levada em conta quando se fala assim, o que é uma construção 
sustentável? Alguém que importe energia para a um elevador, ou para a bomba de água de Itaipu, do 
Paraguai, que nós somos importadores de energia e de água, o que é sustentável ou não? Essa 
questão já foi abordada, dito por um de vocês, isso que mudança, isso não é proibir, restringir não, é 
mudança tributária, hoje se paga um imposto sobre área urbana, territorial e predial. A base dele não 
seria sobre o aproveitamento ou uso? Alguns podem contribuir para uma situação melhor. Eu quero só 
lembrar que São Paulo atingiu, amanhã faz uma semana, 10% de umidade, só estou pedindo essas 
duas colocações acho que mais para a Alejandra numa outra ocasião. Obrigado. 

Coordenadora Helena Magozo: Francisco, por favor.  

Cons. Francisco: A minha pergunta é uma pergunta que se prende a questão da aferição e do 
controle, porque como nós verificamos, trata-se de um assunto e trata-se de uma remuneração onde 
os valores não são ainda muito concretos, duas questões surgiram. Primeiro em relação à valoração, se 
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há experiências? E depois com relação a própria fiscalização, pelo tipo de assunto, poderá permitir, 
enfim, desvios de verba pública, criação de projetos fantasmas, ou seja, como criar toda uma estrutura 
no sentido de fiscalizar de fato esse trabalho? No âmbito do poder público, porque na órbita da 
Fundação O Boticário é um assunto privado, mas na órbita do poder público, como trabalhar com isso? 
Se há já algumas experiências, o que está acontecendo? Ou seja, porque infelizmente sabemos que 
muitas vezes projetos cheios de boas intenções acabam levando a situações complicadas.  

Coordenadora Helena Magozo: Sourak, por favor. 

Cons. Sourak: Eu gostaria de parabenizar a equipe pela iniciativa, eu acho que é um excelente tema 
para ser tocado do ponto de vista de elaboração de políticas públicas, mas tem algumas questões que 
eu gostaria de colocar. Eu acho que são questões importantes como essa que o Francisco colocou.É 
um tema complexo que aborda várias questões, é uma abordagem que você envolve toda essa parte 
do sistema tributário. Nós temos questões que envolvem a metodologia que na realidade ainda não é 
uma metodologia universal consagrada e é importante saber como é que a equipe vai transitar para a 
elaboração dessa proposta. Como a Helena colocou na realidade nós estamos trafegando para 
regulamentação do artigo da lei de mudanças climáticas. Na realidade, o resultado final da proposta da 
equipe, a consolidação de uma política pública que formalize essa questão, se for, não seria importante 
a criação de um sistema de serviço de serviços ambientais? Acho que a criação de um sistema envolve 
uma complexidade maior do que estar se colocando somente uma regulamentação do artigo da lei. A 
outra questão que eu coloco é que têm algumas questões que elas se adicionam para essa elaboração 
ela está mais habilitada, como por exemplo, a questão das ilhas de calor do município, a questão que 
envolve o alcance do índice “per capta” de área verde por habitante na cidade de São Paulo. Acho que 
são questões que são inerentes a esse assunto que podem ser adicionados a discussão. Na realidade 
essa é a minha contribuição.  

Coordenadora Helena Magozo: Luis da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. 

Cons. Luis: Bom dia a todos. Parabéns pelas apresentações é um tema que está sendo debatido hoje 
e têm muitas questões ainda pelo que eu vi sem concluir. Têm muitos desdobramentos ainda. Fica 
uma dúvida na apresentação que foi feita, até uma colocação que amarrou com a colocação final do 
Rafael. Quando a Alejandra fala das grandes propriedades e da dificuldade que foi avaliada de fazer a 
cobrança por serviço ambiental e partindo para a idéia dos Dup’s (Decreto de Utilidade Pública), um 
pouco para entender como é que isso funciona, porque que se entendeu que essas grandes 
propriedades, elas não se aplicaria nessa questão da compensação?  

Coordenadora Helena Magozo: Yara, por favor. 

Cons. Yara: Em primeiro momento quero parabenizar a todos, pelo empenho, pelo desafio em relação 
às exposições. Porém eu tenho aqui umas anotações em relação a corpos d’água, por exemplo, 
empreendimentos afins, hoje não são incentivados quanto às medidas mitigadoras e compensatórias, a 
revitalização de corpos d’água quando há envolvimento no caso. A lei direciona-os e de certa forma 
protege-os a canalização. Todos sabemos que isso é como se jogar um lixo embaixo do tapete. 
Arruma-se um problema e cria-se outro. A pergunta, promover políticas municipais de incentivo a 
revitalização, uma vez que, esses corpos d’águas quando revitalizados contribuirão para as bacias, as 
represas, a saúde e o clima, e aí o clima, por quê? Porque também na limnologia, por exemplo, há os 
fitoplânctons como nos oceanos, eles oxigenam, há oxigenação, tem a contribuição também de um 
micro clima. Isto é possível valorar a água, a sustentabilidade, na metrópole de São Paulo na questão 
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das águas? Seria uma questão que eu faria a todos ou a quem gostaria de estar respondendo, 
colocando. Muito obrigada. 

 

Cons. Rita: Na verdade eu só queria que pudéssemos pensar se realmente todas aquelas manchas 
que a Alejandra colocou como DUP, o município tomando para si essas áreas como é que fica o que 
vocês realmente colocaram ali como o mecanismo, do protetor-receptor, protetor-provedor, como é 
que eles vão conversar, na verdade, uma vez que o município toma todas essas áreas como DUP, e 
seria todas essas áreas de fato esse instrumento. Se quisermos incentivar que essas áreas sejam 
serviços ambientais, eu não tive essa compreensão de como que esses dois instrumentos se 
conversariam. Eu concordo que elas em relação ao mercado imobiliário, se você for pensar no ponto de 
vista do mercado, eles teoricamente teriam preço baixo, mas no ponto de vista ambiental elas são 
áreas realmente caras, e quando você vai oferecer essas áreas elas vão se tornando baixas, mas no 
mercado tem algum incentivo e se torna alto, elas são conflitantes. Então, como que elas se 
conversam? Eu acho que teríamos que pensar um pouco melhor se DUP versus protetor-receptor, 
protetor-provedor, era isso. 

Coordenadora Helena Magozo: Alejandra podíamos passar para cada uma das pessoas que falou, e 
respondesse o que era pertinente de acordo com as perguntas dos conselheiros ou concluísse, desse 
uma finalização na sua apresentação.  

Cons. Alejandra: Vou fazer um esclarecimento porque que eu apresentei um outro enfoque para a 
política de compensação por serviços ambientais. Como eu disse, quando analisamos a estrutura 
fundiária do município nós percebemos duas situações opostas. Uma medida de pequenas 
propriedades que existem com agricultura urbana e com outros recursos econômicos e por outro lado 
você tem aproximadamente 15% do território do município na mão de 50 ou 60 proprietários. Porque 
para esses proprietários que são os que nós identificamos como potenciais para desapropriação nós 
não aplicaríamos o pagamento por serviços ambientais, por quê? Porque esses proprietários não têm 
uma atividade econômica que acharia interessante receber pela manutenção de serviços ambientais. 
São proprietários que tem grandes levas e que de alguma forma herdaram essas levas e não usam 
essas áreas. O pagamento por serviços ambientais não garantiria a proteção dessas áreas. E dessa 
forma essas áreas serviriam para o município usar como uma plataforma para fazer todas as 
mitigações e compensações e manter essas áreas com esses recursos vindos de crédito de carbono, de 
TCAs e dos licenciamentos existentes nas secretarias. Em lugar de cada situação de licenciamento a 
Secretaria sair procurando áreas para comprar, para o empreendedor poder mitigar o impacto a 
Secretaria já teria essas áreas, e simplesmente receberia os recursos e gerenciaria a aplicação desses 
recursos. Essa que é a idéia. Na verdade, a Secretaria receberia por manter essas áreas. Receberia dos 
empreendedores, para manter essas áreas preservadas. Usariam o mesmo mecanismo só que ela seria 
a que preservaria. A outra pergunta do Mauricio, como que os serviços se aplicariam nas áreas 
urbanizadas? Como olharíamos para a manutenção dos serviços ambientais dentro da área urbanizada. 
Essa é uma discussão bem difícil e que também estamos tentando pensar dentro da regulamentação 
do artigo que trata de pagamentos por serviços ambientais que seria olhar para aqueles que evitam a 
urbanização. Pagaríamos uma compensação pela urbanização evitada. Como? Por exemplo: Hoje o 
município apresenta muitas áreas subutilizadas. Área central, Pari, Brás, Bom Retiro, Barra Funda, são 
áreas que apresentam densidades populacionais de 30, 50, 100 habitantes por hectare, insustentáveis 
para uma metrópole dessa. A partir do momento que essas áreas fossem reutilizadas, você estaria 
evitando urbanizar áreas que hoje deveriam ser preservadas. Essas áreas poderiam receber pagamento 
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por serviços ambientais? Poderiam. A Patrícia denominou isso como serviços de urbanização evitada. É 
um enfoque, uma coisa indireta, é um enfoque. As áreas dos jardins, Jardim Europa, Jardim América, 
muita gente acha que essas áreas prestam serviços ambientais. Caberia entrar nesse compito. É uma 
coisa a se pensar. São discussões que não estão nem um pouco fechadas. Existe um trabalho mais 
consolidado para as áreas florestadas, como todos os expoentes hoje mostraram. Mas essa visão 
indireta, áreas urbanizadas prestariam que serviços ambientais, como se faz isso? Caberia a gente 
pensar num abatimento do imposto, um abatimento fiscal, bom, são coisas que estão em aberto, que 
caberia sim. Com relação às ilhas de calor eu passo a palavra para a Patrícia, ela tem mais qualificação 
para falar sobre isso. E com relação à questão da Yara, a minha apresentação disse de alguma forma 
ao seu questionamento. A idéia seria que toda compensação, mitigação dessas áreas que estão sendo 
licenciadas entrariam para manutenção dessas áreas que estão sendo desapropriadas, você criaria uma 
vinculação. 

Patrícia Marra Sepe: Para completar essa parte do urbano, quando começamos a trabalhar a revisão 
do plano diretor isso em 2006, 2007, imaginamos ter uma outra concepção de serviços ambientais. 
Lógico que focando área rural do município, mas as áreas internas, essa mancha urbana, que é a 
macrozona de estruturação e de qualificação. Na proposta que encaminhamos a SEMPLA, víamos nas 
zonas especiais de preservação ambiental que são as ZEPAMs, na macrozona de estruturação, que são 
os últimos remanescentes dentro da mancha urbana, como cruciais para prestação de serviços. Foi 
encaminhada, a SEMPLA não acatou, na revisão não aparece essa figura na estruturação e 
qualificação, a SEMPLA não acatou, tivemos uma grande dificuldade porque mais do que a figura do 
serviço, eu sou uma ardorosa defensora da transferência do direito de construir. E trabalhamos por 
dois anos na regulamentação de um decreto porque vemos que a transferência é a forma de viabilizar 
em áreas muito urbanizadas essas últimas áreas remanescentes que estão na mão de particulares. 
Infelizmente na nossa Divisão começamos a fazer um monitoramento do que era a ZEPAM na 
macrozona de estruturação e o que deixou de ser ZEPAM nesses últimos quatro anos, e é uma coisa 
impressionante porque existe, não sei se as pessoas conhecem uma coisa chamada direito de 
protocolo. O Plano Diretor foi aprovado em 2004, mas a vigência da lei só passou a valer em fevereiro 
de 2005. Nesse intervalo, todas as incorporadoras protocolaram requerimentos de aprovação de 
edificação, áreas que o zoneamento era menos restritivos, que a ZEPAM era o último respiro para 
preservar, elas entraram nisso, podemos citar em Santo Amaro a última ZEPAM que sobrou é o GOLF 
CLUBE, perto do Jurubatuba, todas as outras áreas particulares que eram ZEPAMs viraram 
empreendimentos. Na região de Pirituba, na região da Cemis, na Mutinga, estamos discutindo a criação 
de uma RPPN ou não. Mais do que serviços temos outras figuras ainda mais tradicionais que não 
estamos conseguindo operar, que é a transferência, na área urbana, e para a questão das ilhas de 
calor, para mim é crucial isso. Temos uma pessoa na equipe da DEPLAN, que é o Paulo Mantey, ele 
gosta muito de cálculos, matemática, e ele chegou a fazer estimativas, de quanto área verde você teria 
que criar para abater um grau na área urbana. Quanto de área verde você teria para abater a área de 
inundação, diminuir os picos, isso são cálculos da mesma forma que a valoração também de difíceis, 
então achamos que se operasse com instrumentos mais tradicionais que é a transferência na área 
urbana seria mais positivo para questão das ilhas de calor. Lembrando, Helena, ainda que precisamos 
ter uma lei específica para estar passando dinheiro público para o particular, acreditamos muito na 
figura de um edital do Fundo que trabalhasse a qualificação técnica. A compensação não precisa ser 
repasse direto. 

Cons. Sourak: E aquisição de áreas públicas, por parte do poder público.  
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Patricia Marra Sepe: Dentro da macrozona de estruturação, por exemplo, áreas da Mooca que estão 
com ilhas de calor, teríamos que desapropriar, da mesma forma que desapropriamos, isso é uma 
opinião pessoal minha, desapropria áreas dentro da Mancha Urbana que tem vegetação, deveríamos 
desapropriar sim áreas que não tem vegetação para criar parques. É um pouco isso. 

Cons. Mauricio: Eu sugeri para uma reunião futura, ter uma discussão. Quando o município cede 
área, a um Clube Esportivo, toda a Várzea entre o Tietê e a Foz do Tamanduateí, aquilo está cedido, 
inclusive para um conjunto habitacional. É um uso particular, eu não estou falando contra, é 
socialmente injusto o que eu estou colocando, Essa valoração, que estou colocando, será que não teria 
que ser analisada antes da cessão de uma área? A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, ou o 
CADES falar, “estamos tendo um prejuízo de tanto, vamos ter que desapropriar outra área para 
compensar”. Quanto à questão do Plano Diretor é notória a falta de infra-estrutura e por isso do 
adensamento da cidade. 

Patricia Marra Sepe: Deveríamos aproveitar a figura do Fernando, do colega, do Rafael e do 
professor que são de fora. Pessoal que são de Curitiba e tudo, mas só para pontuar e talvez o 
Francisco possa me ajudar como procurador. Temos uma questão complicada mesmo, porque área 
verde é bem de uso comum, que teoricamente precisa ter desafetação, e toda a questão. 

Cons. Francisco: Há duas questões. É uma questão que percebemos muito nos processos é que área 
verde só no papel, ou seja, esta cidade está cheia de áreas que são consideradas áreas verdes por 
decorrência de loteamentos ou porque elas já foram tratadas como tal há muito tempo, só que no 
papel elas são áreas verdes, agora a realidade é outra. Portanto muitas vezes o município está 
cedendo uma área verde, que não é área verde, é uma questão meramente burocrática. Isso é uma 
questão que precisa ser vista. Depois outra coisa que precisa ser vista, talvez mudar a legislação para 
quando houvesse essa cessão de área houvesse de fato uma participação da Secretaria do Verde no 
sentido de concordar ou não concordar com essa cessão. Seria uma questão interna do próprio 
município. Enfim, não vou aqui discutir, não conheço bem o assunto, mas eu estou falando pelos 
processos que passam por mim, uma experiência mais pessoal. Nós verificamos que ao longo do 
tempo, a legislação, talvez por pressão política, social, ela foi abrandando esse conceito de área verde 
e foi abrindo uma série de exceções para implantação, por exemplo, de equipamentos de uso social. 
Esse foi o primeiro passo. depois se verificou que os equipamentos de uso social começaram a ser 
ampliados, ou seja, há toda uma tradição histórica, cultural na cidade, independentemente de governo, 
no sentido de ir erodindo esse conceito de área verde. Isso não é fruto necessariamente de 
especulação imobiliária, isso às vezes até acontece muito em bairros mais pobres, ou seja, é uma 
questão cultural, isso é o grande drama, área verde acaba sendo vista como um empecilho para o 
crescimento natural da cidade. Na cabeça de muitas pessoas que aqui moram. 

Fernando Veiga: Só alguns comentários sobre alguns pontos que foram levantados. Já temos 
algumas experiências em andamento, que mostram, que, apesar de alguma complexidade, é possível 
fazer e avançar. Eu acho que esse é um ponto importante porque nessa questão de compensação por 
serviço ambiental parece que a coisa é mais complicada do que na verdade é. Claro que tem vários 
pontos, que precisam ser enfrentados, mas é preciso também mover porque na verdade a nossa 
urgência é muito grande. A urgência da conservação é muito grande. Uma discussão que temos feito 
também em relação à valoração e, esse trabalho do Constanza, por exemplo, que foi apresentado pelo 
professor, pela Patrícia, é um trabalho que teve uma repercussão muito grande e desencadeou uma 
discussão muito forte na academia, mas é importante nós em alguns momentos, separar um pouco, o 
processo da valoração. Seja de uma espécie animal, seja de um processo qualquer, do efetivo valor 
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final a ser colocado na mesa. Na verdade tem um processo técnico, científico, etc. Que aponta para 
alguns caminhos de valoração, mas tem também um processo social e político, que acaba 
determinando o valor final desse preço a ser pago. Que se leve em consideração de surgir a 
oportunidade, que leve em consideração o próprio serviço prestado, mas na verdade, em última 
instância, isso acaba sendo o equilíbrio, nunca vamos conseguir chegar, até porque vimos que são “N” 
valores. Há o valor ideal, às vezes é preciso aquela coisa do “bom é inimigo do ótimo”, as vezes é 
preciso sacrificar a um pouco a pureza no sentido do rigor do valor para que possamos avançar no 
valor da política. Nesse aspecto todo é fundamental o processo da valoração, é inegável, que ele 
aponte, que ele sustente o processo, para a  frente mas só para termos um pouco desse ponto e 
mesmo assim e outro ponto fundamental que vimos na questão de Extrema, e em outros lugares, que 
esse valor possa ser revisto a medida que ele vai encaminhando, que ele não seja uma trava para o 
processo começar, um pensamento um pouco mais prático no sentido de começar a implementar as 
coisas. E particularmente quando estamos falando disso, dado pela sociedade, quer dizer, que quando 
você tem um setor privado, que está pagando, não é exatamente o caso do Boticário que é uma 
Instituição Filantrópica, mas se fosse, por exemplo, a Sabesp a estar fazendo essa conta, o quanto ele 
economiza em relação ao custo de tratamento da Guarapiranga se tiver mais ou menos vegetação, ela 
pagaria exatamente aquilo que para ela vale a pena no ponto de vista de economia de custo com 
tratamento, em tese. Como estamos vendo, por exemplo, alguns estudos que estamos começando a 
fazer com empresas de abastecimento de água, o que eles estão interessados é saber quanto de fato 
de pode reduzir em termos de custo de tratamento. E vão pagar aquilo ali, não vão pagar pela espécie, 
vão pagar exatamente aquilo, agora no caso quando estamos falando de uma política pública municipal 
em que o interesse maior da sociedade pode estar refletido além da água, essa é uma discussão 
também que pode incluir valores como esse. Então é um pouco assim só para estarmos pensando para 
avançar apesar da dificuldade do processo. E, também nessa mesma linha, na medida em que você 
tem uma lei municipal que consagra e cristaliza o princípio do provedor-recebedor e isso a lei municipal 
de mudanças climáticas já fez eventualmente, mesmo e apesar do processo de regulamentação estar 
em curso, estar em discussão vai ser certamente profundamente debatido, talvez já abra espaço para 
que experiências pilotos, calcar instrumentos já existentes possam começar a ir para o chão, até 
inclusive para informar melhor processo de discussão e regulamentação. Voltando a defender a tese, já 
existe um FEMA que funciona numa lógica determinada, talvez explorar as possibilidades de utilização 
daquele instrumento, mesmo que também de novo ainda não seja o ideal talvez seja um caminho para 
avançar. 

Coordenadora Helena Magozo: Já chegamos a levantar, por exemplo, um pagamento não pela 
área, mas pelo projeto apresentado. Você apresenta um projeto que vai na linha da sustentabilidade, 
da importância, do valor ambiental e você acompanha a implantação. Mas só para deixar claro que 
ainda não há esse instrumento até porque é importante sabermos disso para viabilizá-lo.  

Fernando Veiga: Não, com certeza. 

Coordenadora Helena Magozo: É isso, pensamos em outras possibilidades. 

Fernando Veiga: Em relação a essa questão de fiscalização, monitoramento, esse tipo de processo 
temos tentado trazer muito essa lógica, é um contrato de prestação de serviços, na verdade como um 
todo e qualquer contrato de prestação de serviços ele vai ter quer se fiscalizar e monitorado se os 
serviços estão sendo entregues. Esse é o ponto, por exemplo, uma das discussões que ficamos mais 
tempo no caso do PCJ em relação ao qual seria o modelo de contrato adotado e isso foi superado 
depois de um apoio muito forte, uma declaração, na verdade um parecer jurídico da procuradoria 
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jurídica da ANA, exatamente isso, se há uma lógica de contrato, vamos estabelecer os mecanismos 
inerentes a uma prestação de contratos por serviços públicos, isso é feito todos os dias em todas as 
áreas, o que precisamos fazer é avançar para criar o modus operandi de fazer isso em relação ao 
serviço ambiental, então é uma coisa que também já está sendo feita, e aí talvez a experiência dos 
outros projetos também possa ajudar um pouco nesse jeito de desenvolver o monitoramento e a 
fiscalização que é fundamental, na medida em que você está fazendo pagamentos semestrais, 
mensais, por exemplo, Extrema pagamento mensal, no Guandú o pagamento é semestral, aqui no caso 
do PCJ vai ser trimestral, você vai pagar baseado em alguma coisa que você disse que ia fazer, está 
feito, pago, não feito, não pago, é uma lógica bem assim, na verdade eram assim uns comentários 
mais gerais em termos do processo. 

Coordenadora Helena Magozo: Antes de passar para o Rafael, eu só tenho um esclarecimento da 
Lucia Belenzani que é nossa colega da SVMA. Que existe a CATI - Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral da Secretaria da Agricultura, está atuando no município, na zona sul, Parelheiros, e se 
dispõe a integrar o grupo que trabalha na parceria com a TNC, é mais um parceiro muito importante. É 
que muitas vezes foi citado ao longo das nossas discussões, e por este motivo estamos confundindo 
com a figura nossa do FEMA que é a CAT - Comissão de Acompanhamento Técnico. Rafael, por favor. 

Rafael Dudeque Zenni: Eu vou comentar também mais de forma pontual os comentários feitos e 
não na mesma ordem, mas tentando abordar dentro de uma perspectiva, um pouco mais de 
implementação das soluções encontradas pela Fundação dentro do projeto OASIS. Com relação à 
fauna, existem diversas, diversas eu não diria, existem algumas experiências de uso de fauna para 
valoração e para proteção de ambientes seja por espécie bandeira, seja por espécies que prestam 
serviço essencial, seja de disseminação de sementes, seja de proteção, seja de regulação, de 
diversidade, coisa assim. Existem experiências e é possível incluir fauna, porém é um pouco mais difícil 
em termos da fauna se mexer. Você não ter que pagar uma pessoa numa propriedade porque ela tem 
um macaco e se o macaco passa metade do tempo fora da propriedade. É uma questão, em termos de 
riqueza de espécie é um termo complicado conceitualmente porque ele reflete só uma parcela e porque 
ele depende de outras ciências para ser aplicado, se a taxonomia não é bem aplicada à riqueza de 
espécie não funciona, taxonomia incompleta, também não funciona, tem mecanismos só que é um 
pouco mais complexo de trabalhar do que vegetação. Com relação à fiscalização, imagem satélite é 
uma ferramenta fantástica para a fiscalização, é fácil, é barato, você consegue ter uma alta resolução, 
hoje ferramentas de imagens com menos de um metro de resolução e que podem abranger áreas 
facilmente, pode abranger todo o município e região metropolitana, basicamente é um mecanismo 
simples onde você tem aquela área de floresta e você tendo uma imagem por ano, uma imagem a 
cada dois anos, você sabe que aquilo lá continua como está ou se aquilo lá mudou e se mudou você 
vai lá ver porque, e como o Fernando colocou, se aquele serviço não está mais sendo atendido, o 
contrato é automaticamente cessado. Existem ferramentas rápidas, fáceis, baratas de fazer fiscalização 
e eu não acho que isso seja um fator limitante. Com relação à metodologia universal consagrada, eu 
acho que isso nunca vai existir porque cada lugar tem a sua particularidade, em relação à condição 
ambiental e com relação ao serviço prestado, com relação ao valor desse serviço, em alguns lugares a 
água é mais importante e em outros lugares o solo é mais importante, por que tem altas taxas de 
erosão. Outros lugares são a floresta em pé em função do extrativismo e outras questões. Cada lugar 
tem a sua metodologia e nós temos mecanismos de trabalhar de uma forma coerente embora não seja 
uma forma digamos assim homogênea e de entendimento comum, ela é coerente com o que se 
pretende pelo serviço, é como o Fernando colocou também de que é um serviço prestado e estamos 
dispostos a pagar tanto e que se vê que se precisa pagar mais vamos pagar mais, e se estamos 
pagando demais pagamos menos e o próprio mercado tende a regular isso como regula todos os 
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outros produtos. Com relação à questão das grandes e pequenas propriedades, desse mecanismo não 
se aplicar as grandes. Só para citar o exemplo, a nossa maior propriedade tem mais cem hectares e 
essa propriedade por receber mais dinheiro, ela é a ao nosso ver a que mais conserva e a que mais 
protege os serviços ambientais porque ao receber mais recursos o que ela fez, ela comprou um carro e 
ela contratou sete funcionários só para a  cuidar da fiscalização da área. Isso é um exemplo de que a 
oportunidade gerada pelo pagamento numa propriedade grande tende a gerar um recurso que 
potencializa melhor em termos de conservação. Eu entendo na verdade que as grandes propriedades 
têm papel fundamental nisso e para as pequenas é fundamental porque em geral as pequenas são 
aquelas que vivem mais em termos de subsistência e que elas estariam recebendo recursos também 
para garantir a qualidade da propriedade rural e da qualidade de vida dessas pessoas que tem em 
geral boa parte da área comprometida, por ambientes naturais. Com relação ao público e ao privado 
você colocou se compra as áreas, não compra, paga o privado, sabemos de experiências mundo afora 
e no Brasil em grande parte, que nem sempre o poder público tem condição de cuidar da área que 
possui. Comprar as áreas não resolve a questão de conservação e às vezes o mecanismo de 
pagamento de um proprietário rural em termos de prestação de serviço pode garantir uma maior 
fiscalização e um maior rigor na conservação dessas áreas, porque sabemos que um proprietário, ele 
vai cuidar só da área dele, ele não vai cuidar da área do vizinho. Como ele não tem o mundo para 
cuidar e só aquela propriedade ele pode fazer um bom trabalho, às vezes até melhor do que o estado e 
tem que cuidar de uma imensidade de áreas pulverizadas, diversas, conflitos de interesses, com várias 
outras demandas para cuidar ao mesmo tempo. Achamos que realmente a questão do pagamento ao 
privado pode ser um bom mecanismo para a conservação da biodiversidade porque ele tende a 
pulverizar a responsabilidade. Ele não centraliza, ele simplesmente passa a responsabilidade para 
sociedade também e não só ao poder público. Com relação à questão de oportunidade e preocupação 
ambiental, a maioria das pessoas que fazem parte hoje no projeto OASIS, elas estão no projeto OASIS 
por oportunidade de ganhar dinheiro e não por preocupação ambiental, só que vemos isso de uma 
maneira positiva porque estamos falando a língua das pessoas e estamos fazendo com que elas 
entendam que conservar a natureza também tem um valor e também gera um benefício. Entendemos 
que não estamos, digamos assim, descartando munição, estamos mostrando para a população em 
geral que é possível conservar a natureza e que é possível fazer um trabalho de conservação da 
biodiversidade sem alterar os mecanismos da sociedade de forma tão drástica. Esperamos que essas 
pessoas que hoje estão no projeto por oportunidade, elas passem a vender essa idéia para seus 
vizinhos, olhem, vejam só que beleza, conservamos a biodiversidade, conservamos a nascente, mata 
ciliar, a fauna, a flora e tudo o mais e recebemos por isso, você não quer fazer o mesmo? A pessoa 
que não tem nada na área, não tem fiscalização, tem um pasto abandonado, ele passa a ter interesse 
em preservar aquela área para ganhar um dinheiro com isso. Vemos isso de forma positiva, na 
verdade, não de uma forma negativa. Porque o grande desafio da conservação hoje é agregar a causa 
a pessoas e entidades, que na verdade não vêem o valor disso, e tratar em termos monetários é a 
melhor forma de fazer essas pessoas verem isso. Com relação a PCA em áreas urbanas, eu queria só 
citar três mecanismos que existem e que são viáveis. Um deles são as reservas particulares municipais, 
e podem receber isenção de tributos, que podem receber incentivo da prefeitura quanto a projetos dos 
mais diversos, a prefeitura de Curitiba está criando a figura da reserva de recursos hídricos, também é 
uma forma de trabalhar com PCA dentro de áreas urbanas, onde você tem o mapeamento das 
nascentes e você pode trabalhar com adoção, uma empresa que tenha um passivo ambiental pode 
adotar uma área na zona urbana para cuidar, para preservar, e temos como a Patrícia colocou a 
transferência de potencial construtivo como uma das melhores formas de garantir a preservação de 
áreas ainda existentes, onde você acorda que ela preserva aquela área e em troca ela consegue 
construir o que ela precisa e uma outra área que tenha um uso mais intensivo, uma destinação de uso 
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mais intensivo. Então esses três mecanismos também, acho que podem ajudar bastante na questão de 
PCA em áreas urbanas, bom, em relação aos pontos contados é mais ou menos isso.  

Prof. Dr José GaliziaTundisi: Eu queria cumprimentar meus colegas de mesa pelo trabalho 
excelente que está sendo realizado e vou fazer algumas observações gerais, geradas pelas 
intervenções aqui na mesa e também pelas palestras. Primeiro eu acho muito importante as iniciativas, 
de você ter as iniciativas práticas, e começar a trabalhar e ter iniciativas práticas mesmo que existam 
evidentemente alguns problemas de metodologia, de avaliação. Porque muitas vezes inclusive essas 
experiências práticas depois podem ser incorporadas ao trabalho teórico. Mas por outro lado eu queria 
lembrar que os sistemas, os ecossistemas tem muitos recursos e é preciso fazer uma avaliação mais 
apurada desses múltiplos serviços, eles podem ser global, podem ser local, ou podem ser regional. E é 
preciso lembrar sempre que paralelamente a essas experiências práticas, tem que avançar nessa 
questão da metodologia de avaliação do serviço, como medir esses serviços? De que forma que pode 
ser mais preciso nisso? Porque remete um pouco a preocupação do procurador. Este país não muito 
controle social sobre fundos públicos, quer ver um exemplo que eu dei até para a ministra Dilma numa 
palestra que eu estava e ela me perguntou algo sobre isso, eu disse, olha, não tem controle social 
sobre a remuneração dos municípios inundados por represas. O prefeito que recebe esses recursos faz 
o que quer, em vez de fazer tratamento de esgoto, faz chafariz luminoso, por exemplo. Mas eu acho 
que vai muito essa preocupação de que com uma metodologia mais apurada de avaliação de serviços é 
preciso ter um monitoramento, e melhor avaliação da aplicação dessa aplicação dos recursos. Mas 
acho que incorporar a teoria nessas práticas, e fazer uma transposição da prática na teoria eu acho 
que me parece importante. Lembrar também outra coisa, os serviços variam de local, variam de região, 
variam com a cultura, então água na região metropolitana de São Paulo tem um valor muito maior do 
que a água no Amazonas, um valor social, inclusive exatamente por causa da escassez e dos conflitos 
gerados. E, portanto essa questão de você ter as diferentes avaliações dos sistemas em escalas e 
também em prioridades é importante. O que é avaliar? Quais são as prioridades? Qual é o serviço que 
vai remunerar? Até agora nós estamos remunerando por serviços florestais, remuneração por 
recuperação de florestas e pelo controle da qualidade de a água, mas eu listei aqui, por exemplo, as 
várzeas mais de uma dezena de serviços que podem ser também remunerados se for mantida a 
várzea. Esse aprofundamento do processo de entendimentos dos serviços visa às experiências práticas 
e parece importante. Tem outro aspecto, mais detalhe, a questão da biodiversidade, e essa avaliação 
eu acho que é possível fazer essa avaliação se você considerar os hotspot de biodiversidade se você 
tiver comparação, por exemplo, entre diferentes mosaicos e o valor de cada mosaico, viz a viz os 
hotspot de biodiversidade, isso nós fizemos no meu Instituto para o estado de São Paulo identificando 
os áreas de hotspot de fauna aquática, por exemplo, é possível valorar a partir desses hotspot, mesmo 
com as deficiências metodológicas que o Rafael levantou que são importantes também, mas é um 
ponto importante. Com relação à sua pergunta, se é possível valorizar os serviços do fitoplâncton, por 
exemplo, que oxigena a água e etc, eu diria que isso é importante mais para a valoração de uma 
represa estamos usando diferentes metodologias, pode ser feita pela água fornecida, pela qualidade da 
água fornecida e pela purificação, eu mostrei, por exemplo, muito rapidamente aqui, se você avaliar o 
custo do tratamento dos tributários da Guarapiranga, viz a viz o custo do tratamento da água da 
represa Guarapiranga, você vai ver que tem uma diferença grande por quê? Porque a represa tem um 
papel de purificação, e esse papel de purificação dado pelos próprios mecanismos internos, pode ser 
usado como sistema de avaliação. E com relação à reversão de todo esse processo construtivo que 
existe, e de alteração dos sistemas naturais, nós temos uma experiência recente no córrego Cocaia, em 
que nós vamos conseguir reverter essa construção de gabiões, e de canais, etc, para recuperar uma 
várzea e isso pode ser um ponto de partida muito importante para mudar essa cultura de substituir o 
ambiente natural por um ambiente construído, na esperança de que esse ambiente construído vá ter as 
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mesmas funções e ele não têm, nós sabemos que ele não tem, portanto me parece que é um caminho 
que começou a ser adotado e que vai ser desenvolvido, incluindo a proteção das represas, a proteção 
dos diferentes tributários e etc. Acho que eram essas as principais observações, não vou entrar nos 
aspectos legais que eles são realmente complicados, essa questão do pagamento dos serviços com 
recurso público, o pagamento dos serviços da iniciativa privada, mas eu acho que tem outra coisa que 
é importante, que foi muito bem esclarecida pelo Rafael, que é o exemplo demonstrativo, o exemplo 
demonstrativo funciona, se a pessoa percebe que ela pode ganhar dinheiro preservando, isso vem a 
ajudar nesse processo, agora, por outro lado acho que haveria necessidade de fazer um grande 
movimento de educação inclusive para esclarecer melhor as pessoas o valor desses serviços do 
ecossistema, uma vez que as pessoas numa região metropolitana como São Paulo, elas perdem 
completamente a noção dos sistemas naturais, elas estão vivendo um sistema artificial, quer dizer, a 
pessoa abre a torneira de casa e ela não se lembra de onde vem essa água, do manancial de onde 
vem, não faz a ligação, e acho que está questão cultural e de educação sobre os serviços ambientais, 
em uma região como São Paulo, extremamente alterada pelo processo construtivo, deveria também ter 
uma prioridade importante. Era isso o que eu queria dizer. 

Cons. Yara: Corpos d’águas, também foi a minha questão porque a contribuição na revitalização, 
conforme medidas mitigadoras e compensatórias, ela vai contribuir para as bacias, e os fitoplânctons a 
oxigenação, por exemplo, se o empreendimento tem o compromisso de revitalizar aquele pedacinho 
que seja, é um trabalho de formiga, está contribuindo para o micro clima para uma qualidade de vida 
local e global, era isso que eu gostaria de estar colocando. Agora a lei, como é que vamos fazer para 
mudar a lei? Se há lei,que protege a esses empreendimentos, obras de medidas mitigadoras, tem essa 
lei, que não incentiva, é opcional se ele vai revitalizar ou não.  A sugestão é de  incentivar à essa 
mitigação à revitalização desse córregos, porque segundo a lei ,favorece a canalização. Canalizar, é 
muito mais fácil, muito mais barato do que revitalizar, porém a contribuição desta revitalização é 
grande. Equacionar a situação no futuro vai ficar muito mais caro, é o que hoje está acontecendo com 
São Paulo em relação a falta de verde, as mudanças climáticas, o efeito estufa e todas as 
conseqüências,    relacionadas à estes fatos,há  essa necessidade de mudar essa cultura. É difícil 
porque a lei os protege, o empreendedor acaba não fazendo, são muitos empreendimentos em São 
Paulo, se eles tem um passivo ambiental, ou um ativo ambiental é interessante que haja incentivo, 
políticas municipais, políticas públicas nesse sentido. Dar o devido valor para esta questão, até de se 
autopromover, se for o caso, por exemplo, vamos supor O Boticário,que já promove uma cultura  
ambiental, que outros empreendimentos,assim como os de verticalização de São Paulo, também 
adotem essa cultura. Era só isso. 

Prof. Dr José GaliziaTundisi: Na verdade acho que não tem lei, o que tem é uma cultura e quando 
se pede, por exemplo, para fazer um saneamento de um tributário, as pessoas pensam em duas 
coisas, Estação de Tratamento e Canalização. É isso que tem na cultura. O que precisaria, por 
exemplo, era interferir nesse processo através de um programa de políticas públicas que vá fazer 
exatamente o que a senhora disse, incentivar os empreendedores e aqueles que vão fazer esse 
saneamento a usar outras metodologias, nós temos que começar a utilizar eco-hidrologia, por exemplo, 
que é a combinação de várzeas, em tributários, com o fluxo de água, enfim, tem uma série enorme de 
novas aplicações que estão muito em moda, sendo utilizadas hoje no mundo todo e que poderiam ser 
usadas em uma região como São Paulo, mas não é lei, é uma cultura que existe. Então quando a 
Prefeitura contrata um serviço para fazer saneamento o que vem? Vem o projeto, um gabião e pronto, 
e isso precisa ser revertido e está sendo revertido, acho que a experiência que foi feita a algum tempo 
atrás no córrego Cocaia, e está começando a ser construído uma várzea artificial no local do que seria 
um canal é um exemplo interessante e que pode frutificar em outros empreendimentos. 
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Presidente em exercício Leda Aschermann: Eu queria também cumprimentar todos pelo trabalho, 
que para mim foi um privilégio estar aqui, eu nunca pude acompanhar essas reuniões e é uma riqueza. 
Eu concordo com o professor, o que se discutiu aqui hoje foi um novo olhar, é cultural, muito mais do 
que legal, é cultural. Eu estava falando com a Helena quando eu fui para a Subprefeitura do M’Boi 
Mirim, a primeira demanda da Subprefeitura, em tópicos estava escrito canalização de esgotos, não era 
nem rio mais, canalização de esgoto e eram rios. O desafio e a ousadia de começar a falar da questão 
ambiental e precificar o que em princípio parece uma heresia, a gente falar em valores, em questões 
que em princípio não tem preço. É esse o desafio que está colocado e é o novo que temos que cultuar. 
Aqui e é nesse espaço, nesse espaço junto com a sociedade civil, com pessoas brilhantes que vieram e 
nos alimentaram com informações necessárias para que a cultura mude. Agradeço em nome do 
Eduardo Jorge, que é tão difícil substituir, a presença de todos, e acho que se alguém tiver mais 
alguma coisa, senão encerramos os trabalhos. Obrigada. 
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