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Compensação por Serviços Ambientais 
 

OFICINA: SERVIÇOS AMBIENTAIS E POVOS INDIGENAS NO CORREDOR TUPI MONDÉ 

 

18 a  20 de Fevereiro de 2014, Cacoal - Rondônia 

 

Beto Borges (bborges@forest-trends.org) 

Rebecca Anzueto (ranzueto@forest-trends.org)  

Programa Comunidades  

FOREST TRENDS 
 

 

Declaração de Manaus – Abril 2008 

 “A mudança climática global representa uma 
ameaça sem precedente ao futuro da humanidade 
e dos povos indigenas e comunidades tradicionais. 

 

 Historicamente os povos indígenas e comunidades 
tradicionais, vêm exercendo um papel fundamental 
na defesa e na proteção de centenas de milhares 
hectares de floresta e na redução das emissões, 
sem que tal “serviços ambientais” sejam 
reconhecidos e recompensados.” 
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Povos Indígenas e a Conservação dos Serviços Ambientais  
Exemplo: Kayapo & Xikrin, Desmatamento Evitado na Amazônia Brasileira  

15 % do territorio nacional  

Fonte: Instituto Socioambiental 
Fonte: Environmental Defense 



5/5/2014 

3 

A compensação por serviços ambientais (CSA) é uma 

transferência em espécie ou monetaria que se realiza para 

obter um serviço ambiental bem definido.  

 

Participam pelo menos um financiador e quem conserva o 

serviço ambiental. 

 

Esta compensação só acontece se a conservação do serviço 

ambiental é mantida      
  
                                                        

Compensação por Serviços Ambientais (CSA) 

Compensação por serviços ambientais é uma 
transferência em espécie ou monetaria 
 

Não é sempre em dinheiro.   

Pode ser outros apoios: 

- Construção de escolas, posto de saúde, 
assistência técnica para roçados, 
sementes, equipamento, entre outras 
necessidades da comunidade. 
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Exemplo: Uma comunidade na Bolivia recebeu 
apoio para produção de mel de abelha por 
conservar a floresta. 

Receberam uma colmeia e treinamento por cada 
10 hectares de floresta conservada. 

Esta compensação é feita para obter um serviço 
ambiental bem definido. 

 

Ou seja, o que buscamos conservar? 

- Floresta (carbono) 

- Água limpa 

- Animais e plantas medicinais 

- Ar puro  

- Conhecimento tradicional 
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Quem participa em um acordo de 
compensação ambiental? 

 

O acordo é entre o financiador e quem 
conserva o serviço ambiental (exemplo: 
floresta). 

 

Pode envolver comunidades, empresas, 
governos, entre outros.  

Exemplos de compensações por serviços ambientais: 

Projeto Carbono Florestal Suruí e 

Programa Yawanawa com Aveda 

(Empresa paga povo indígena) 

 

Subsídio da borracha no Acre 

(Governo paga seringueiros) 

 

Sierra Gorda, México 

(Fundação paga aos agricultores familiares) 

 

Programa SISA no Acre 

(Governo da Alemanha paga Governo do Acre) 

Sub-programa Indígena do SISA 

(Governo paga assassociação dos agentes 

agroflorestais indígenas do Acre) 
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Esta compensação/pagamento só acontece se a 
conservação do serviço ambiental é mantida. 

 

- Conservar a floresta em pé 
- Manter a boa qualidade da água 

- Conservar a biodiversidade (animais e 
plantas) 

 

O financiador vai verificar se o serviço ambiental 
está sendo mantido (contratos). 

 

Novamente, existem várias possibilidades de acordos de 

compensação por serviços ambientais. 
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Alguns desafios: 

• Titularidade / posse da terra 

• Compromisos a (muito) largo prazo 

• Altos custos = projetos são caros 

• Consentimento livre, previo e informado 

• Valores de ´mercado´ x valores culturais 

• De quem é o carbono? 

• Repartição justa de benefícios 

 

Superando desafios: 

• Garantía dos direitos (terras demarcadas) 

• Bons parceiros 

• Não ter pressa, mas acreditar no processo 

• Construir marcos legais (PNGATI) 

• Cuidado com muita expectativa  

• Muita consulta e reflexão (Consentimento Livre, Previo e Informado) 

• Tomar a decisão certa, os serviços ambientais 
pode não ser o caminho para toda situação 

• Entre outros.... 
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 Recomendação 
 

 A Compensação por Serviços Ambientais para 
povos indígenas, deve fortalecer suas práticas 
tradicionais, garantir a gestão e conservação de 
seus territórios, assegurando seus direitos 
garantidos pelo Constituição. 

Conservar a floresta é conservar 
os serviços ambientais! 


