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A biodiversidade é fundamental para o funcionamento de 
sistemas agrícolas. Um conjunto crescente de pesquisas e boas 
práticas, no Brasil e ao redor do mundo, demonstra que muitos 
componentes da biodiversidade têm relações diretas e claras com 
a produtividade agrícola. Ao mesmo tempo, outros componentes 
têm relações indiretas e menos determinantes para a produção, 
mas geram benefícios para a propriedade rural e à sociedade como 
um todo.

Compreender os benefícios de diferentes componentes da 
biodiversidade é necessário para que agricultores, empresas e 
outros tomadores de decisão possam gerir os recursos naturais e 
identificar oportunidades para manter as condições de produção 
do agricultor e as cadeias de fornecimento do agronegócio. Esse 
entendimento deve ser combinado com uma avaliação de riscos e 
oportunidades ligados à reputação, implicações financeiras, legais 
e regulatórias, bem como o incomensurável significado cultural da 
biodiversidade.

A manutenção e a recuperação da biodiversidade dentro e ao 
redor de propriedades rurais garantem os serviços ecossistêmicos 
que sustentam a produção agrícola; consequentemente, asseguram 
sua viabilidade para as gerações atuais e futuras, tornando as 
propriedades rurais ambiental e economicamente sustentáveis 
a longo prazo. Além disso, a inclusão da biodiversidade e dos 
serviços ecossistêmicos como parte de uma boa gestão das 
atividades agrícolas pode reduzir os custos operacionais e 
aumentar a produtividade.

Em resumo, a incorporação da biodiversidade em paisagens 
agrícolas as torna mais resistentes, mais rentáveis, mais 
sustentáveis e mais produtivas.

A biodiversidade protegida garante o 
efetivo funcionamento dos ecossistemas 
e contribui para reduzir a pobreza, 
para a segurança alimentar e para a 
saúde do ser humano.

Biodiversidade e Serviços 
Ecossistêmicos - Um Business Case 
para a Agricultura Brasileira
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As organizações não governamentais Fauna & Flora International 
(FFI) e Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação 
Ambiental (SPVS) trabalham com empresas de diversos setores para 
promover mudanças em sua gestão relacionadas à conservação da 
biodiversidade, considerando-se o valor intrínseco dos ecossistemas e 
suas espécies.

As duas instituições acreditam que uma das formas mais eficazes 
para proteger a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos é mudar 
a percepção das empresas sobre o patrimônio natural. Dessa forma, 
trabalham em estreita colaboração com aquelas empresas que têm o 
potencial de levar adiante compromissos e ações de impacto no longo 
prazo, e em escala, em favor da conservação da biodiversidade.

Assim, para desenvolver esta visão, são procuradas empresas 
empenhadas em reduzir os seus impactos sobre o meio ambiente, que 
identificam novas oportunidades estratégicas em torno da conservação 
da biodiversidade e serviços ecossistêmicos, e que se posicionam como 
líderes de mercado.

Como parte da iniciativa British American Tobacco Biodiversity 
Partnership (uma parceria internacional com oito projetos em 12 países), 
Souza Cruz, FFI e SPVS desenvolveram no Brasil, entre 2011 e 2015, o 
projeto “Parcerias pela Biodiversidade”. Juntas, trabalharam para gerar 
conhecimento, desenvolver e implementar soluções de baixo custo 
buscando melhorar a sustentabilidade da agricultura, a conservação 
da biodiversidade e os meios de produção em propriedades rurais no 
sul do Brasil. O objetivo do projeto foi fortalecer o business case para a 
gestão da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos na agricultura e 
incentivar a adoção generalizada de boas práticas.

O Projeto Parcerias pela Biodiversidade alinhou-se, ainda, à 
legislação ambiental, ajudando os agricultores a cadastrarem suas 
propriedades no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e os guiando para 
alcançar a conformidade legal por meio do desenvolvimento de Planos 
de Regularização Ambiental (PRA), como exigido pelo Código Florestal 
brasileiro implementado a partir de 2012. Adicionalmente, a abordagem 
do projeto envolve ações relacionadas à gestão ambiental que vão além 
da conformidade legal, a fim de aumentar os benefícios que podem ser 
derivados de melhoria da biodiversidade e serviços ecossistêmicos.

Uma parceria pela biodiversidade

Biodiversidade e serviços ecossistêmicos 
são críticos para os negócios – se não 
forem considerados seriamente, as 
atividades econômicas enfrentam 
diversos riscos e podem fracassar na 
capitalização de oportunidades.
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•	 Apresentar o trabalho desenvolvido pelo projeto “Parcerias 
Pela Biodiversidade”, cujo objetivo foi o desenvolvimento de 
uma abordagem economicamente viável para os agricultores 
gerenciarem suas propriedades de maneira que ajude a manter 
e / ou restaurar a biodiversidade e a melhorar a disponibilidade 
de serviços ecossistêmicos para a produção agrícola. 

•	 Aumentar a consciência no setor do agronegócio brasileiro 
sobre as vantagens de uma melhor gestão da biodiversidade 
dentro da produção agrícola.

•	 Envolver o agronegócio na divulgação e implementação em 
larga escala de técnicas de gestão da biodiversidade em 
propriedades rurais. 

Este documento apresenta os seguintes tópicos:

•	 A importância do Brasil como detentor de imensa biodiversidade 
e como um líder global na agricultura.

•	 Tendências na forma como o agronegócio considera a 
biodiversidade e os serviços ambientais como parte integrante 
de seu negócio, e as vantagens que esse posicionamento 
proporciona.

•	 Os riscos ambientais para a agricultura brasileira e como a 
biodiversidade pode ajudar a reduzi-los.

•	 O projeto “Parcerias para a Biodiversidade”: a biodiversidade 
como parceira do produtor rural.

•	 Técnicas viáveis e factíveis escolhidas e testadas por 
agricultores para aumento da biodiversidade e serviços 
ecossistêmicos, bem como para a conformidade com o Código 
Florestal.

•	 Benefícios ambientais e econômicos da biodiversidade e serviços 
ecossistêmicos: análise de custo/benefício em um contexto de 
paisagem (estudo de caso do sul do estado do Paraná).

Objetivos deste documento:
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Introdução
Serviços ecossistêmicos é uma expressão cada vez mais familiar, 

empregada para descrever os benefícios que a natureza proporciona 
à sociedade humana. No contexto deste documento, ”natureza” é 
representada pela Biodiversidade, que é a diversidade de espécies 
e habitats em diferentes escalas, seja no material genético de uma 
única espécie, em um ecossistema ou no âmbito de uma paisagem. A 
biodiversidade é a base para os processos ecológicos que fornecem 
bens (como alimentos, fibras e medicamentos) e serviços (como a 
polinização e fluxo de água).

Biodiversidade e serviços ecossistêmicos devem ser entendidos 
não só pelo seu valor intrínseco e cultural, mas também como 
um “capital natural” essencial. Levando isso em conta, todos os 
ecossistemas e recursos naturais no mundo, e as plantas e animais que 
habitam estes ambientes, dão suporte às atividades econômicas, às 
sociedades e ao bem-estar humano.1

Em todo o mundo, a biodiversidade enfrenta desafios cada vez 
maiores para a sua manutenção. A perda de habitats e de ecossistemas 
e a aceleração da extinção de espécies têm consequências para a 
agricultura, como o aumento dos custos de produção ou quebra de 
safras. Esses tipos de ocorrências vêm sendo sentidas por sistemas 
agrícolas que não levam em conta sua dependência da natureza ou são 
altamente dependentes de insumos artificiais.

Perdas atuais de biodiversidade e serviços ecossistêmicos 
representam uma variedade de riscos operacionais, legais e de 
reputação para o agronegócio, especialmente quando estes aliados 
fundamentais para a agricultura são afastados das paisagens agrícolas. 
A redução da resiliência econômica e ambiental das propriedades 
rurais que sofrem falta de serviços ecossistêmicos acarretará um 
impacto sobre os meios de vida de agricultores e sociedade em geral e, 
em seguida afetará as operações das empresas.

Felizmente, algumas empresas, investidores e outras instituições 
com visão de futuro estão desenvolvendo ou fortalecendo abordagens 
que visam recuperar o uso de insumos naturais e um manejo agrícola 
que leva em conta a biodiversidade. Há, no entanto, ainda muito a 
aprender sobre quais são as ações mais adequadas à realidade local, 
mais práticas para agricultores, mais viáveis economicamente e que 
trazem mais benefícios para a agricultura e para a natureza. Além 
disso, considerando uma abordagem “sem volta”, ações em escala são 
necessárias por parte de cada organização.

Como cresce a demanda por alimentos, ração animal, madeira e 
biocombustíveis, devido ao aumento da população e mudanças nos 

Agricultura sustentável promove e, 
ao mesmo tempo, é beneficiada pela 
biodiversidade.
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1 Education For Sustainable Development Information  
2 Revista Época, Blog do Planeta 17/10/2013: Falta incentivo para criação de reservas florestais particulares  
(http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-planeta/noticia/2013/10/falta-bincentivob-para-criacao-de-reservas-florestais-particulares.html)
3 https://www.sosma.org.br/17811/divulgados-novos-dados-sobre-o-desmatamento-da-mata-atlantica/ 

padrões de consumo, igualmente crescem as pressões sobre habitats 
naturais e serviços ecossistêmicos relacionados à água, solo e outros 
recursos. Torna-se ainda mais premente a necessidade de adaptação 
da agricultura e de suas cadeias de fornecimento para assegurar 
a adoção de práticas de uso e manejo do solo mais sustentáveis, 
incluindo a proteção de áreas naturais públicas e privadas.

Trata-se, portanto, de um desafio particular para países como o 
Brasil, que tem áreas e condições climáticas favoráveis para um ótimo 
desempenho na produção agrícola e, ao mesmo tempo, é um dos 
países de maior biodiversidade do planeta. Para dar uma dimensão 
a este desafio, mais de 80% dos remanescentes naturais de Mata 
Atlântica estão dentro de áreas rurais privadas2, sendo que apenas 
12% desse bioma ainda está de pé.3

Desta forma, o estabelecimento de uma abordagem de produção 
sustentável da agricultura no Brasil, que efetivamente inclua a 
proteção da biodiversidade na propriedade rural e em áreas protegidas, 
tem um significado ímpar para as cadeias de fornecimento e para os 
serviços ecossistêmicos.

CONTROLE DE PRAGAS 
Muitas aves, insetos e 

outros animais se alimentam 
de insetos que atacam 
culturas agrícolas, reduzindo 
o impacto dessas pragas.

DISPONIBILIDADE DE ÁGUA  
Florestas em topos de morro e encostas 

proveem melhor infiltração de água, 
aumentando a umidade do solo em áreas 
de agricultura nas áreas mais baixas.

FERTILIDADE DO SOLO   
A fauna do solo torna a 

terra mais fértil e as culturas 
agrícolas mais produtivas.

POLINIZAÇÃO 
Abelhas e outros 

insetos são essenciais 
para polinização de 
muitas plantações 
agrícolas, especialmente 
grãos, frutas e legumes.

ALIMENTOS
Áreas naturais 

proveem fontes 
importantes de 
nutrição e renda 
adicionais (frutas, 
sementes e folhas).

CONTROLE DE EROSÃO 
A cobertura de 

vegetação nas margens 
de lavouras e de cursos 
de água reduz a perda de 
solo e poluição da água.

BIODIVERSIDADE E ALGUNS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS DISPONIBILIZADOS 
PARA A AGRICULTURA
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Empresas inovadoras estão mudando a 
maneira como veem a biodiversidade e 
serviços ecossistêmicos

Os negócios nas cadeias de suprimentos agrícolas, dos produtores 
a traders de commodities, dos fabricantes a varejistas, dependem de 
muitos serviços ecossistêmicos em toda a cadeia de valor. Cada vez 
em maior número, empresas reconhecem a necessidade de um olhar 
mais amplo, em particular em relação à dependência da biodiversidade 
e de serviços ecossistêmicos em seus negócios, para que continuem 
prosperando. Conservacionistas estão buscando oportunidades para 
envolver empresas agrícolas, reconhecendo que o setor privado tem um 
papel central a desempenhar na conservação da biodiversidade. Em todo 
o mundo parcerias inovadoras estão sendo estruturadas entre diversos 
atores – empresas, instituições financeiras, governos, organizações não 
governamentais e comunidades locais – para colaborar com o desafio de 
manter os serviços ecossistêmicos de que tanto necessitamos.

 Iniciativas globais com significativo engajamento do setor 
privado demonstram como algumas lideranças do agronegócio já 
incorporaram a conservação da biodiversidade e a proteção dos 
serviços ecossistêmicos nas suas políticas de responsabilidade social. 
Movimentos como o Pacto Global da ONU e do Consumer Goods Forum, 
a Plataforma Global de Negócios e Biodiversidade da Convenção das 
Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica (CBD), bem como as 
iniciativas brasileiras Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura e a 
Moratória da Soja são exemplos de compromissos de colaboração que 
envolvem negócios para progredir em direção à gestão responsável da 
biodiversidade e dos serviços que ela provê à sociedade em geral.

O setor financeiro também está impulsionando mudanças em favor 
da gestão responsável da biodiversidade, por intermédio de políticas 
de crédito cada vez mais abrangentes e critérios que melhor refletem 
os riscos de curto e longo prazos de clientes que não gerenciam 
adequadamente seus impactos e dependências do meio ambiente.

Normas contábeis, certificações e os índices ligados à 
sustentabilidade em bolsas de valores também estão apontando 
para a internalização dos custos relacionados à biodiversidade que 
tradicionalmente têm sido externalizados e, portanto, representam 
riscos não reconhecidos e potencialmente significativos.

Muitas dessas iniciativas estão, no entanto, ainda em estágio 
inicial de aceitação e não foram plenamente integradas nas políticas 
empresariais – exceto entre as empresas mais avançadas.

A fim de responder à busca de soluções aplicáveis no âmbito 
deste novo quadro, o projeto “Parcerias pela Biodiversidade” testou 
alternativas de incremento e manutenção de serviços ecossistêmicos, 
adequadas para adoção em larga escala nas paisagens rurais 
brasileiras.
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As empresas que têm uma abordagem proativa de gerenciamento 
de riscos relacionados à biodiversidade, e que demonstram para seus 
stakeholders os resultados que podem produzir em favor do patrimônio 
natural, estão mais próximas de ter vantagens competitivas como:

•	 Reputação: práticas ambientais consistentes podem impulsionar 
a reputação de uma empresa com governos, comunidades locais, 
sociedade civil e, cada vez mais, com os consumidores. Isso 
também faz com que essas empresas passem a ser percebidas 
como líderes inovadores por seus pares, atraindo parceiros de 
negócios e lealdade de funcionários, por exemplo. A redução 
dos impactos ambientais ao longo da cadeia de fornecimento 
também evita os riscos de publicidade negativa que podem minar 
a reputação e a fidelidade de clientes de uma empresa.

•	 Conformidade legal: ao garantir que a empresa e sua cadeia de 
fornecimento cumpram a legislação ambiental, evita os custos 
de ajustamento de condutas, multas e honorários jurídicos.

•	 Sustentabilidade operacional: ao reduzir os impactos negativos 
sobre os serviços ecossistêmicos dos quais as operações de 
uma empresa dependem, a sustentabilidade a médio e longo 
prazos dessas atividades é garantida. Com essa abordagem, 
as empresas também podem gerenciar sua dependência da 
biodiversidade e reduzir os custos de acesso à água, de controle 
de pragas, de polinização das culturas ou de fertilidade do solo.

•	 Acesso a mercados: aderindo a iniciativas respeitadas e 
verificáveis (como a certificação de produtos) para incorporar 
a conservação da biodiversidade nas estruturas de gestão 
ambiental, as empresas têm acesso a uma gama mais ampla de 
potenciais mercados e clientes, além de poderem receber um 
valor mais elevado para os seus produtos. Esse comportamento 
pode garantir a lealdade de clientes e fornecedores.

•	 Acesso a financiamentos: devido as restrições de acesso a 
crédito, o aporte de recursos em empreendimentos de empresas 
dependerá cada vez mais de abordagens sustentáveis para permitir 
o acesso a financiamentos de organizações como a International 
Finance Corporation (IFC) e outras instituições financeiras 
signatárias de iniciativas como os Princípios do Equador.

O QUE AS EMPRESAS ESTÃO GANHANDO A PARTIR DESSA MUDANÇA?

“As pessoas distinguem empresas diretamente 
responsáveis por sua qualidade de vida, e demandam 
liderança das marcas para superar os maiores desafios 
humanos e do Planeta. Este é um sinal claro para as 
empresas de que não podemos esperar pela demanda do 
consumidor para conduzir as nossas ações: as pessoas 
esperam que as empresas assumam esta liderança.” 

Ged Buffee (consultor de branding para empresas como Nestlé e Heinz)
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Os riscos para a agricultura no Brasil: 
a conservação da biodiversidade como 
uma oportunidade de negócio

Há muitas áreas de risco potencial para a produção agrícola 
atual e futura no Brasil relacionadas com o clima, recursos hídricos, 
a fertilidade do solo, a polinização das culturas e controle de pragas. 
Muitos destes riscos são consequência da perda e degradação 
de ecossistemas naturais, o que leva à diminuição dos serviços 
ecossistêmicos.

Por outro lado, a gestão adequada da biodiversidade nas escalas 
da propriedade rural e da paisagem representa oportunidades eficazes 
para reduzir esses riscos. Essas ações podem ser tomadas a partir 
de uma propriedade rural, para gerar um impacto positivo local na 
provisão de serviços ecossistêmicos para a agricultura. Também 
podem ser adotadas em uma escala maior, envolvendo o planejamento 
e gestão da paisagem e otimizando os benefícios para as comunidades 
rurais e para a sociedade em geral.

Secas recentes no Sudeste do Brasil provocaram um alerta 
vermelho sobre os riscos crescentes de escassez de água para 
muitos setores produtivos, incluindo a agricultura. A escassez expôs 
a incapacidade dos sistemas de abastecimento de água centrados 
apenas na engenharia para enfrentar situações de chuvas reduzidas, 
se não houver a contribuição da “infraestrutura verde”.

Por outro lado, os efeitos das inundações no Sul do Brasil poderiam 
ser reduzidos pela conservação da vegetação natural em áreas 
de planície fluvial, que amortecem pulsos de enchentes4. A fim de 
aumentar a resiliência das bacias hidrográficas para fenômenos 
hidrológicos extremos, tais como secas ou inundações, a combinação 
da engenharia com sistemas naturais é uma solução de custo eficaz. 
A conservação e restauração de florestas em áreas estratégicas para 
processos hidrológicos pode efetivamente transformar áreas agrícolas 
em paisagens mais resistentes para mitigar os efeitos da escassez ou 
excesso de chuvas.

Florestas e outros ecossistemas naturais aumentam a infiltração da 
água da chuva, proporcionando melhor armazenamento de água no solo 
e recarga de aquíferos, dois processos críticos para reduzir os efeitos 
da seca. Estudos realizados no Brasil demonstraram que: a) nascentes 
cobertas por florestas naturais produzem de cinco a 20 vezes mais 
água do que nascentes em solos cobertos por pastagens5; b) quanto 
maior o percentual de cobertura florestal em microbacias, menor será a 
variação da produção de água entre as estações chuvosa e seca6.

A infiltração em encostas é fundamental para a recarga de água do 

O DESAFIO DOS RECURSOS HÍDRICOS: COMO A CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE PODE AUXILIAR?
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O incremento de fertilidade do solo está intimamente ligada 
à incorporação de matéria orgânica . Em relação aos sistemas 
convencionais, técnicas de plantio direto, cultivo mínimo e sistemas 
de base biológica, aumentam a matéria orgânica do solo e diminuem 
a necessidade de insumos químicos.  A inclusão das culturas de 
leguminosas para cobertura do solo entre as rotações de culturas pode 
aumentar a estabilidade dos agregados do solo, proporcionar maior 
presença microbiana e aumento da fixação de nitrogênio.

COMO A BIODIVERSIDADE INFLUENCIA A SAÚDE E DISPONIBILIDADE DO SOLO?

solo, proporcionando maior umidade para solos agrícolas nas áreas 
mais baixas, especialmente em períodos de seca. Na maior parte do 
Brasil, a cobertura florestal promove um abastecimento de água mais 
lento para aquíferos subterrâneos durante o processo de recarga, o 
que tende a contribuir para a manutenção do fluxo durante o período 
seco, tornando-o mais permanente. 

Quando se trata de qualidade de água, faixas de vegetação para 
proteção de rios (matas ciliares) podem reduzir significativamente a 
erosão e a sedimentação, e atuar como filtros naturais para nutrientes 
e agrotóxicos que podem chegar aos cursos d’água. Uma pesquisa 
com 27 empresas fornecedoras de água foi realizada em 2002 pelas 
instituições norte-americanas Trust for Public Land e American Water 
Works Association. A pesquisa concluiu que, para cada aumento de 
10% da cobertura florestal na bacia hidrográfica, diminuiu em 20% 
o custo de uso de insumos químicos para tratamento, até um limiar 
de 60% da cobertura florestal7 . Outro estudo realizado com mais 
de 60 estações de tratamento de água em todo os Estados Unidos 
mostrou resultados semelhantes: a diminuição da cobertura florestal 
foi significativamente relacionada à diminuição da qualidade da água, 
enquanto a baixa qualidade da água foi relacionada com custos de 
tratamento mais elevados.8
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O controle biológico é um serviço ecossistêmico economicamente 
importante, fornecido por predadores naturais e parte fundamental das 
estratégias de manejo integrado de pragas. Populações de predadores 
de pragas dependem de habitats naturais próximos às áreas de 
lavoura.

COMO A BIODIVERSIDADE MELHORA O CONTROLE  
DE PRAGAS?

A perda 
de serviços 
ecossistêmicos, 
como o aumento 
de resistência 
às mudanças 
climáticas e a 
regulação hídrica, 
está ameaçando 
severamente 
a agricultura 
brasileira.

A polinização animal de culturas pode ser fornecida por 
polinizadores manejados ou silvestres. Benefícios para culturas de 
grãos e produção de frutas são fornecidos por insetos, por exemplo: 
polinizadores nativos e manejados podem aumentar a produtividade 
de soja entre 13% e 58% quando comparada com plantações de soja 
isoladas de sua influência10; em culturas de algodão, abelhas e outros 
polinizadores aumentaram  o número de casulos em 40% e houve 
aumento de 35 a 40% do volume de algodão em cada casulo11. Estudos 
em plantações de café no Brasil indicaram que as fazendas próximas 
a fragmentos florestais têm 14,6% maior produção, o que poderia estar 
relacionado principalmente com a polinização feita pelos polinizadores 
nativos, o que representa uma renda extra de USD 1.860,55/ha/ano12.

Uma estimativa da redução na produção mundial de culturas devido 
a serviços de polinização perdidos, incluindo os efeitos diretos e 
indiretos, chega a USD 138,3 bilhões13 por ano.

COMO A BIODIVERSIDADE MELHORA A POLINIZAÇÃO?
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A utilização de inoculantes – bactérias que se desenvolvem em 
simbiose com os sistemas radiculares – melhora a absorção de 
nitrogênio da atmosfera, reduzindo a necessidade de uso de ureia e 
aumentando a produtividade. De acordo com estimativas econômicas 
desenvolvidas por pesquisadores da EMBRAPA Soja, para a safra total 
de soja do Brasil, a economia fornecida pelo uso de fixação biológica 
de nitrogênio é estimado em USD 7 bilhões por ano. Para a safra 
brasileira total de milho, trigo e arroz, a economia está estimada em 
cerca de USD 2 bilhões por ano9.
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Prevê-se que as mudanças climáticas alterem tempo, magnitude e 
duração das chuvas e provoquem mais eventos climáticos extremos em 
todo o Brasil17. Para Sul e Sudeste, as projeções são: 

•	 1 a 4ºC de aumento da temperatura média.

•	 Eventos extremos de chuva que, na agricultura, podem afetar 
semeadura, desenvolvimento e colheita. 

•	 Períodos de seca mais longos, que podem causar deficiência 
hídrica em solos agrícolas e a escassez em corpos d’água 
utilizados na irrigação.

•	 Maior possibilidade de ondas de calor, que podem afetar a 
floração e maturação de grãos.

Para as principais commodities no Brasil, os impactos podem ser 
enormes e até alterar o mapa agrícola da região. Algumas culturas não 
terão mais viabilidade de crescer em determinadas regiões produtoras 
tradicionais. Secas extremas e ondas de calor podem ameaçar 
seriamente a produção de culturas de soja e feijão. Além disso, o 
desequilíbrio do clima pode impulsionar populações de organismos 
nocivos, tornando mais difícil controlar algumas doenças de plantas, 
pragas e espécies invasoras18.

EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA AGRICULTURA BRASILEIRA
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Na Costa Rica e na Jamaica, florestas que abrigam pássaros 
que agem como predadores de pragas fornecem um benefício 
econômico adicional estimado em até USD 310/ha/ano para os 
produtores de café14. Joaninhas são um bom exemplo, entre a fauna 
nativa, da eficiência do controle de pragas. Elas são responsáveis 
pela maior parte do controle de pulgões de soja e capazes de manter 
as populações de pulgões abaixo dos limiares economicamente 
prejudiciais15. Sem este controle, o rendimento da soja pode ser 
reduzido em 40% a 60%. Nos EUA, o benefício econômico de controle 
de pragas por predadores naturais foi calculado em USD 239 milhões 
por ano16.
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Além do papel importante que as práticas agrícolas podem 
desempenhar tanto no incremento como na mitigação das mudanças 
climáticas, especialmente no que diz respeito ao desmatamento e à 
perda de teor de matéria orgânica do solo, decisões sobre a gestão da 
biodiversidade podem ter efeitos significativos sobre a capacidade de 
adaptação das culturas e sistemas agrícolas.

Uma paisagem resiliente deve conter áreas protegidas, públicas 
e privadas, juntamente com áreas agrícolas geridas de forma 
sustentável, em uma matriz de paisagem que mantém processos 
e serviços ecossistêmicos essenciais. Esta gestão integrada da 
paisagem aumenta a resiliência aos enormes impactos que as 
mudanças climáticas estão trazendo para o setor da agricultura.

Métodos para melhorar a sustentabilidade da agricultura e outras 
atividades econômicas usando a natureza como uma aliada são 
conhecidos como Adaptação baseada em Ecossistemas. Pesquisa 
recente feita por pesquisadores do INPE indicou que uma maior 
cobertura florestal no Sudeste do Brasil teria minimizado os efeitos da 
seca extrema dos anos 2013 e 201419.

Além disso, o trabalho de organizações (incluindo a FFI20) em 
parceria com os agricultores tem demonstrado benefícios para a 
produção, para o meio ambiente e para a qualidade de vida, por meio 
da aplicação dos planos de adaptação às mudanças climáticas, que 
normalmente incluem técnicas agrícolas “climate-smart”. Assim, 
existem maneiras viáveis para a agricultura se adaptar às mudanças 
climáticas, dentre as quais a conservação e recuperação dos 
ecossistemas são uma das estratégias de melhor custo/benefício.

POR QUE A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE É TÃO CRÍTICA NA AGRICULTURA 
EM UM CENÁRIO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS?

4 Santa Catarina - Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, 2009 Plano Integrado de Prevenção e Mitigação de Riscos de Desastres Naturais na Bacia 
Hidrográfica do Rio Itajaí. 
5 Menezes et al, 2009. Dinâmica hidrológica de duas nascentes, associada ao uso do solo, características pedológicas e atributos físico-hídricos na sub-bacia 
hidrográfica do Ribeirão Lavrinha – Serra da Mantiqueira (MG).
6 Mattos Junior, 2008 O efeito da cobertura florestal na regularização hídrica de microbacias no município de Miguel Pereira, RJ.
7 http://www.forestsforwatersheds.org/forests-and-drinking-water
8 http://www.forestsforwatersheds.org/storage/Freeman%202008%20DW%20costs.pdf
9 Hungria et al, 2012 A pesquisa em fixação biológica do nitrogênio na Embrapa Soja: passado, presente e perspectivas futuras.
10 Witter et al. 2014 As abelhas e a agricultura. EDIPUCRS, 143 p.
11 Freitas & Imperatriz-Fonseca A Importância Econômica da Polinização 
12 de Marco & Coelho, 2004 Services performed by the ecosystem: forest remnants influence agricultural cultures´s pollination and production. Biodiversity and 
Conservation v. 13, p. 1245 - 1255. 2004.
13 Bauer, 2010 Economic Consequences of Pollinator Declines: A Synthesis
14 Karp, D. S et al. (2013). Forest bolsters bird abundance, pest control and coffee yield. Ecology Letters, 16, 1339–1347. 
15 Costamagna, A. , & Landis, D.  (2006). Predators exert top-down control of soybean aphid across a gradient of agricultural management systems. Ecological 
Applications, 16(4), 1619–1628.
16 Landis, D et al (2008). Increasing corn for biofuel production reduces biocontrol services in agricultural landscapes. Proceedings of the National Academy of Sciences 
of the United States of America, 105(51), 20552–7. 
17 Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, 2013: Contribuição do Grupo de Trabalho 2 ao Primeiro Relatório de Avaliação Nacionaldo Painel Brasileiro de Mudanças 
Climáticas. Sumário Executivo do GT2.
18 Marengo etal, 2014. Climate Change in Central and South America: Recent Trends, Future Projections, and Impacts on Regional Agriculture. CCAFS Working Paper 
no. 73.
19 http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-planeta/noticia/2014/11/bantonio-nobreb-se-houvessem-florestas-no-sudeste-seca-nao-seria-tao-extrema.html 
20  Climate Change Adaptation Planning Toolkit, Fauna & Flora International http://www.fauna-flora.org/initiatives/climate-change-adaptation-planning-toolkit/
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Florestas e propriedades rurais no Sul 
do Brasil 

A Região Sul é o lar da Floresta com Araucária, um ecossistema 
peculiar e impressionante associado ao bioma Mata Atlântica. 
Esse ecossistema é reconhecido por sua alta biodiversidade e por 
conter muitas espécies ameaçadas, incluindo onças-pardas, bugios, 
papagaio-charão e o icônico pinheiro-brasileiro, a araucária.

Hoje, a Região Sul é um dos principais polos agrícolas do país e 
suas propriedades rurais têm também uma responsabilidade cada 
vez maior de conservação de seus remanescentes naturais, a fim 
de proteger a biodiversidade e apoiar a disponibilização de bens e 
serviços ecossistêmicos importantes.

Infelizmente, a falta de planejamento da expansão agrícola e 
de silvicultura ao longo do século passado levou a um expressivo 
desmatamento e degradação nos estados do Sul. A grande maioria 
dos ecossistemas originais nesta região foi perdida. No Paraná, por 
exemplo, menos de 1% da cobertura original da Floresta com Araucária 
ainda contém florestas “maduras” (grandes árvores e elevada 
biodiversidade).
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O Projeto Parcerias pela Biodiversidade 
– uma experiência piloto para gestão 
da biodiversidade na propriedade rural

Através da parceria entre agricultores, a empresa Souza Cruz e 
as organizações FFI e SPVS, o Projeto Parcerias pela Biodiversidade 
desenvolveu abordagens de manejo para manter e restaurar a 
biodiversidade em propriedades rurais. Estas ações melhoram o 
fornecimento de serviços ecossistêmicos essenciais que sustentam 
a produção agrícola, muito importante para a economia e as 
comunidades rurais da região.

A conformidade com o Código Florestal é uma responsabilidade de 
cada proprietário de terras, mas os ganhos ambientais e econômicos 
podem ser muito maiores do que os custos se as ações de recuperação 
ou conservação vão além das exigências legais, procurando maximizar 
as oportunidades que a regularização ambiental pode trazer.

O Projeto demonstrou a relação custo/benefício das ações que 
melhoram a BES (biodiversidade e serviços ecossistêmicos) de forma 
a aumentar a sustentabilidade do setor agrícola, e indicou a viabilidade 
econômica e a factibilidade de uma abordagem orientada para a gestão 
da biodiversidade no manejo da propriedade rural. O Projeto também 

Restauração de matas 
ciliares

Retenção de sedimentos 
e nutrientes

Menos perda de solo 
fértil / Melhor qualidade 
de água

Conservação do solo / 
custos mais baixos de 
tratamento

INTERVENÇÃO SERVIÇO 
ECOSSISTÊMICO IMPACTO BENEFÍCIO PARA 

AGRICULTURA

Manejo de polinizadores Polinização
Aumento de 
produtividade de frutas 
e sementes 

Produção agrícola maior 
na mesma área

Uso de inoculantes
Absorção de nitrogênio 
da atmosfera

Crescimento e produção 
maiores

Maior produção agrícola/ 
menos uso de fertilizantes

Enriquecimento florestal
Controle de pragas / 
polinização

Maior biodiversidade, 
aumentando processos 
ecológicos

Maior produção 
agrícola / menos uso de 
agroquímicos

Controle de espécies 
exóticas invasoras

Manutenção de 
biodiversidade local

Manutenção de 
processos ecológicos

Maior produção 
agrícola / menos uso de 
agroquímicos

Tabela 1: Lista de técnicas de manejo da biodiversidade e serviços ecossistêmicos testadas pelo 
Projeto Parcerias pela Biodiversidade.
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Implementação de restauração florestal com 
espécies nativas em matas ciliares

Controle de espécies exóticas invasoras por meio 
de técnica de anelamento

Semeadura de sementes com inoculantes para 
fixação de nitrogênio

Manejo de polinizados com o uso de plantas 
floríferas nativas

Fotos: SPVS

destacou o papel que empresas do agronegócio podem desempenhar 
no apoio aos agricultores para adoção desta abordagem, como 
principais intervenientes na cadeia de produção agrícola.

O Projeto calculou os custos totais de implementação destas 
intervenções, testadas em parceria com agricultores onde o projeto se 
desenvolveu – município de Paula Freitas, no sul do Estado do Paraná, 
a 220 km da capital Curitiba. O monitoramento das intervenções provou 
o sucesso destas ações e um exercício de modelagem demonstrou 
o potencial de retorno econômico para agricultores e sociedade. O 
Projeto forneceu soluções práticas, comprovadas e financeiramente 
viáveis para a gestão da propriedade rural e dos recursos naturais, 
beneficiando a biodiversidade e contribuindo para a sustentabilidade, 
em longo prazo, da agricultura. O trabalho também destacou o 
potencial de oportunidades para alavancar um apoio adicional para 
manejar a biodiversidade em propriedades rurais.

Em última análise, o Projeto Parcerias pela Biodiversidade 
teve como objetivo fornecer soluções práticas para apoiar os 
agricultores e empresas do agronegócio no manejo de ecossistemas 
saudáveis, maximizando o “capital natural” nas propriedades rurais, 
proporcionando paisagens agrícolas mais produtivas e mais ricas 
em biodiversidade. Além disso, os parceiros do projeto também 
se comunicaram ativamente com empresas e cooperativas para 
demonstrar o potencial de replicação da abordagem de manejo de 
biodiversidade na agricultura. Em toda a Região Sul do Brasil, o Projeto 
trabalhou para envolver e informar o setor do agronegócio, instituições 
governamentais e outras partes interessadas, buscando influenciar 
para uma gestão sustentável de paisagens ameaçadas do Brasil.
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Quanto custa implementar boas 
práticas de manejo de biodiversidade e 
serviços ecossistêmicos?

A fim de que as práticas de manejo de biodiversidade e serviços 
ecossistêmicos (BES) sejam aceitas por agricultores e empresas do 
agronegócio, a viabilidade econômica do investimento necessário 
deve ser bem compreendida. As intervenções de manejo devem ser 
eficientes e fáceis de serem implementadas, mas também precisam ser 
relativamente baratas para justificar o retorno sobre o investimento. O 
projeto Parcerias pela Biodiversidade calculou custos para algumas 
técnicas de manejo de biodiversidade e serviços ecossistêmicos 
testando-as em propriedades do município de Paula Freitas, sul do 
Paraná.

A Tabela 2 mostra o conjunto de custos das intervenções de BES 
implementadas pelo projeto (os valores contábeis de novembro , 2015):

Cercamento de 
cursos d’água

750 – 1.130 100 metros

INTERVENÇÃO BES R$ UNIDADE

Restauração florestal em 
matas ciliares

4.890 – 7.330 Hectare

Enriquecimento de 
florestas degradadas

140 – 210 100 mudas/Hectare

Uso de 
inoculantes 

43 – 65 Hectare

Manejo de 
polinizadores

124 – 186
10 mudas de 
plantas melíferas

Manejo de espécies 
exóticas invasoras

45 – 67 Hectare

Tabela 2: Custos de implementação das intervenções de BES nas 17 propriedades testadas, incluindo os 
custos de trabalho e materiais.
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Vale salientar que os valores da tabela da página ao lado variam 
de região a região, de acordo com o custo dos materiais disponíveis, 
logística, condições ambientais, custos locais de mão de obra, entre 
outros. Os custos de restauração florestal são muito dependentes 
do manejo anterior do solo (por exemplo, solo compactado pelo 
gado necessita de gradagem adicional). A variação de custos de 
enriquecimento florestal deve-se aos preços de mudas de espécies que 
não são facilmente encontradas em viveiros. O custo do controle de 
espécies invasoras varia de acordo com as espécies e a densidade de 
infestação.

Os resultados deste trabalho demonstram que, com pequenas 
adaptações às condições locais, os custos de intervenções de 
BES, que muitas vezes são percebidos como muito altos, podem ser 
drasticamente reduzidos. Por exemplo, as técnicas de restauração 
assistida testadas pelo Projeto, que incluem os custos do trabalho 
para o plantio de mudas, manutenção (capina) por dois anos e 
preços de mudas locais, são muito mais baratos (em média R$ 6.107/
ha) do que os custos médios indicados na literatura contemporânea 
(aproximadamente R$ 9.800 para o mesmo método, em 2012)21. Isso 
pode, em parte, ser explicado pela não utilização de fertilizantes, 
herbicidas e pesticidas, e pela implementação efetuada pelos próprios 
agricultores (embora o custo do tempo de trabalho equivalente de um 
trabalhador rural contratado esteja incluído nos cálculos). Esta técnica 
de baixo uso de insumos não comprometeu os resultados, conforme 
atestam as altas taxas de sobrevivência de mudas após dois anos de 
plantio (mais de 90%).

 21 Brancalion et al, 2012Finding the money for tropical forest restoration Unasylva 239, Vol. 63, 2012/1
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Os benefícios superam os custos de 
manejo da biodiversidade e serviços 
ecossistêmicos?

As técnicas simples de manejo da biodiversidade, tais como as 
técnicas de restauração florestal testadas neste Projeto, podem incrementar 
vários serviços ecossistêmicos e oferecer diversas oportunidades de ganhos 
econômicos e redução de custos. É importante que os projetos dedicados à 
melhoria de serviços ecossistêmicos avaliem a quantificação dos benefícios 
econômicos em comparação com os custos associados. Buscando atender a 
necessidade de uma efetiva análise custo/benefício, o projeto “Parcerias Pela 
Biodiversidade” desenvolveu estimativas econômicas de benefícios, tanto para 
as propriedades rurais, para comunidades do entorno e para a sociedade em 
geral, que dependem da saúde desses ecossistemas para obter serviços como 
produção de água constante e limpa, redução da erosão, polinização, controle 
de pragas, entre outros.

Foi utilizado um software de modelagem ambiental conhecido como InVEST 
(Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs), desenvolvido pelo 
Natural Capital Project (http://www.naturalcapitalproject.org ) para mapear e 
valorar os serviços ecossistêmicos. Os modelos produziram sólidas estimativas 
de benefícios econômicos derivados da melhoria dos serviços ecossistêmicos,  
proporcionada pelas intervenções de manejo de BES na escala de paisagem.

Assim, foi modelada uma intervenção virtual de restauração para toda a bacia 
hidrográfica em que estão localizadas as propriedades rurais trabalhadas pelo 
Projeto. Para esta análise foram produzidos vários mapas hipotéticos de uso do 
solo de diferentes cenários de restauração de matas ciliares. Aqui é apresentada 
a comparação entre três cenários para toda a área da bacia hidrográfica onde foi 
desenvolvido o projeto (bacia do rio Jararaca, Paula Freitas-PR):

•	 Uso	da	terra	atual.

•	 10	m	de	largura	de	matas	ciliares	em	todos	os	rios.

•	 30	m	de	largura	de	matas	ciliares	em	todos	os	rios.

Os modelos do InVEST para estoque de carbono, polinização 
das culturas, retenção de sedimentos e purificação de água foram 
capazes de priorizar espacialmente áreas para melhoria de serviços 
ecossistêmicos e de estimar os ganhos econômicos entre o cenário de 
uso da terra pré-projeto e cada um dos dois cenários de restauração 
(faixas de 10 e 30 metros de largura).

Nesta análise, os indicadores de benefícios econômicos de serviços 
ecossistêmicos foram:

•	 Retenção de sedimentos e nutrientes: economia de custos de 
tratamento de água.

•	 Conservação do solo: custos evitados de recuperação de solo 
agrícola.
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•	 Sequestro de carbono: potencial de valor de créditos de 
carbono (utilizando valor médio de créditos certificados por 
padrão Verified Carbon Standards - VCS).

•	 Polinização da agricultura: aumento da produtividade das 
culturas, fornecida por meio de polinização mais eficiente de 
insetos nativos e outros animais.

Comparando-se as consequências econômicas estimadas da 
melhoria da biodiversidade e serviços ecossistêmicos com os custos 
associados à sua implementação na mesma paisagem, foi possível 
demonstrar um significativo retorno sobre o investimento, como 
ilustrado nas tabelas a seguir.

Considerando:

•	 Recuperação completa dos serviços ecossistêmicos, 
proporcionada pela restauração de matas ciliares, 
considerando uma faixa de 10m (71 hectares restaurados) ou 
uma faixa de 30m (352 hectares restaurados)

•	 Custos de restauração para cenário de 10 metros:  R$ 438.860 
(71,2 ha x R$ 6107 / ha), e para cenário de 30 metros:  R$ 2.147.650 
(352 ha x R$ 6107 / ha)  

As receitas estimadas derivadas da redução dos custos de 
recuperação do solo, tratamento de água e de dragagem, além dos 
rendimentos adicionais com o aumento da produção agrícola e com a 

Restauração em margem de 10 metros ao longo de cursos d’água

Restauração em margem de 30 metros ao longo de cursos d’água

IMAGEM 1: DETALHE DE MAPA COM CENÁRIOS MODELADOS PARA A 
ESTIMATIVA DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS.

APP 30 m

USO

Rios

AGRICULTURA
CONSTRUÇÕES
RESERVATÓRIOS
FLORESTAS JOVENS
FLORESTAS MADURAS
MATAS CILIARES
PASTAGENS
REFLORESTAMENTO COM EXÓTICAS
VÁRZEAS
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venda de créditos de carbono, representariam ganhos totais de mais 
de (R$ 1,94 milhão) por ano, sendo R$ 1,6 milhão em redução de custos 
e R$ 337 mil como aumento de renda, no cenário que considera a 
restauração de 30 metros; no cenário de restauração de 10 metros, o 
total de ganhos seria de R$ 672 mil por ano (R$ 588 mil em redução de 
custos e R$ 84 mil em aumento de rendimentos). 

Em ambos os casos os ganhos são permanentes, uma vez que estas 
áreas, se efetivamente protegidas, fornecerão indefinidamente esses 
benefícios. Em uma análise de custo-benefício para um período de sete 
anos, o cenário de 30 metros indica um potencial de ganhos líquidos 2,5 
vezes maiores do que no cenário de 10 metros. É uma demonstração 
de que o manejo de BES “para além do Código Florestal” vale a pena, 

Atual 18.228.486018.228.4863.000

RECEITA TOTAL 
(R$/ANO)

RECEITA DE CRÉDITOS 
DE CARBONO (R$/ANO)

RECEITA DA CULTURA 
(R$/ANO)

PRODUTIVIDADE 
MÉDIA EM CULTURA 
DE SOJA (KG/HA/ANO)

Faixa de 10m 18.312.348R$ 14.37218.297.9763.011,4

Incremento

Incremento

83.862R$ 14.37269.49011,4

Faixa de 30m 18.565.667R$ 70.33218.495.3353.043,9

337.181R$ 70.332 266.84943,9

Atual 15.174.1152.106.584234.064,9 17.040,9 562.35112.505.180

CUSTOS TOTAIS 
(R$/ANO)

CUSTO DE 
REPOSIÇÃO DA 
FERTILIDADE DO 
SOLO (R$/ANO)

EROSÃO  
(TON./ANO)

EXPORTAÇÃO 
DE SEDIMENTOS 
(TON./ANO)

CUSTO DE 
DRAGAGEM  
(R$/ANO)

CUSTO DE 
TRATAMENTO DE 
ÁGUA (R$/ANO)

Restauração 
em faixa de 
10m

14.585.5951.989.654221.072,7 15.005,8 495.19312.100.748

Redução 
(valores 
absolutos)

Redução 
(valores 
absolutos)

588.519116.93012.992,2 2.035,1 67.158404.432

Restauração 
em faixa de 
30m

13.575.0741.790.218198.913,1 11.937,5 393.93811.390.919

1.599.040316.36635.151,8 5.103,4 168.4131.114.261

Tabela 3 – Redução de custos decorrente da restauração de APP ciliares, referente a serviços ecossistêmicos 
de retenção de sedimentos e conservação de solo. Aqui estão abrangidos custos para o agricultor 
(recuperação de fertilidade do solo) e para a sociedade (custos de tratamento de água e desassoreamento).

Tabela 4 – Ganhos econômicos obtidos pela restauração de APP ciliar, decorrentes de aumento 
de produtividade (serviço ecossistêmico de polinização) e geração de créditos de carbono 

(serviço de fixação de carbono atmosférico).
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Área 
restaurada 
(ha)

Investimento 
(R$)

Benefício 
(R$)

Saldo (R$)

7200000072

438.86200000102.037336.825

168.095 336.191 504.286 672.382 672.382 672.382 3.025.7180

66.058 336.191 504.286 672.382 672.382 672.382 2.586.856-336.825

TOTALANO 7ANO 6ANO 5ANO 4ANO 3ANO 2ANO 1
RESTAURAÇÃO 
(FAIXA DE  
10 M)

Tabelas 5 e 6 – Balanço econômico entre investimentos em restauração e ganhos econômicos 
derivados do incremento de serviços ecossistêmicos, para os cenários de restauração em 
faixas de 10 metros e 30 metros. Considerando: a) dois anos de manutenção e b) aumento 
progressivo dos serviços ecossistêmicos até atingir potencial total no 5º ano.

já que os retornos em termos de prestação de serviços ecossistêmicos 
são muito maiores do que se fosse feito somente o mínimo necessário 
de acordo com a legislação ambiental.

É importante levar em conta que esta análise mostra benefícios 
econômicos e sociais potenciais para os agricultores, quando se 
trata de redução de custos e aumento de produção. Mas também 
indica benefícios para a sociedade em geral, pois apresenta ganhos 
relacionados à proteção e recuperação de serviços ecossistêmicos 
críticos que impactam positivamente milhões de pessoas que vivem em 
comunidades rurais e nas cidades.

Quando os agricultores protegem áreas naturais em paisagens 
agrícolas que abastecem cidades ou indústrias com água limpa, por 
exemplo, podem ser estabelecidos mecanismos financeiros para 
garantir que os beneficiários paguem para apoiar esses esforços de 
conservação. Mecanismos de pagamento por serviços ambientais 
(PSA), onde e quando possível, podem ser uma ferramenta eficaz para 
incentivar os agricultores na transição para uma agricultura mais 
sustentável, em que a biodiversidade é uma aliada inseparável.

000000
Área 
restaurada 
(ha)

Investimento 
(R$)

Benefício 
(R$)

Saldo (R$)

352352

2.147.651 1.648.314 499.337 

484.055 968.111 1.452.166 1.936.221 1.936.221 1.936.221 8.712.995 0

-15.282 968.111 1.452.166 1.936.221 1.936.221 1.936.221 6.565.344 -1.648.314 

TOTALANO 7ANO 6ANO 5ANO 4ANO 3ANO 2ANO 1
RESTAURAÇÃO 
(FAIXA DE  
30 M)

00000
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Oportunidades econômicas adicionais
Inquestionavelmente, o valor que os serviços ecossistêmicos 

fornecem para a agricultura e a qualidade de vida que proporcionam 
às comunidades, por si só, justificam a adoção destas técnicas 
simples, eficientes e de baixo custo por agricultores e empresas 
do agronegócio. Além disso, fontes complementares de renda 
relacionados à biodiversidade também estão disponíveis para os 
agricultores e empresas.

Em locais onde o manejo de recursos naturais é permitido (como 
áreas de Reserva Legal), as áreas restauradas ou conservadas 
podem ser uma fonte direta de renda para os agricultores, como é 
possível com o plantio de espécies frutíferas e outras plantas nativas 
que fornecem fibras, folhas e sementes. Outro negócio promissor é 
a produção de mudas para a restauração florestal, uma vez que as 
obrigações de restauração estão batendo à porta dos agricultores 
brasileiros.

A conservação de áreas naturais em propriedades rurais tem sido 
vista ultimamente como uma oportunidade de negócio, uma vez que 
“excedentes” de áreas naturais (áreas de vegetação natural adicionais 
aos requisitos mínimos de Reserva Legal e Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) podem ser negociadas com outros agricultores 
que precisam compensar seu déficit de Reserva Legal22 . Outros 
mecanismos financeiros emergentes que trazem novas vantagens 
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 22 Lei Federal 1251/2012 (Código Florestal)
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potenciais são os esquemas de Pagamento por Serviços Ambientais 
(PSA) para aqueles que estão preservando ou restaurando áreas 
naturais dentro de suas propriedades.

Esta economia relativamente nova, muitas vezes ligada à fixação de 
carbono ou à provisão de recursos hídricos, tem demonstrado que é 
possível gerar renda complementar que estimula os proprietários rurais 
a tomarem decisões de uso do solo em benefício da sociedade e da 
biodiversidade.

Um exemplo de iniciativas bem-sucedidas em matéria de promoção 
de condições que permitam o fortalecimento de mecanismos de PSA 
é o programa federal “Produtor de Água”, coordenado pela Agência 
Nacional de Águas (ANA). Segundo dados apresentados pela ANA 
em março de 2015, cerca de 45.000 hectares receberam intervenções 
promovidas pelos 38 projetos no âmbito deste programa, em bacias 
hidrográficas que totalizam 400.000 hectares e que fornecem água a 
uma população total de 35 milhões de pessoas. Mais de R$ 50 milhões 
foram investidos nesses projetos, sendo que uma parte significativa foi 
destinada a pagamentos em dinheiro aos agricultores, sem esquecer 
que a maioria dos recursos foi investida na forma de melhorias dentro 
das propriedades (conservação do solo, restauração florestal, cercas, 
bebedouros, entre outras intervenções).
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Percepção de agricultores sobre os 
benefícios da biodiversidade para a 
agricultura

A adoção da abordagem apresentada neste documento é 
fortemente dependente da percepção que os agricultores têm de 
benefícios diretos para as suas propriedades e as culturas que 
cultivam. Por meio da aplicação de questionários junto aos agricultores 
participantes, o projeto foi capaz de identificar a sua receptividade à 
abordagem de BES, as motivações para adotar essas técnicas e os 
principais desafios que enfrentaram para sua adesão. Desta forma, o 
Projeto trouxe muitas lições valiosas. As principais são:

•	 Os agricultores manifestaram que o cenário regulatório (como o 
Código Florestal) foi a principal motivação para o engajamento 
no início do projeto, mas depois de alguns anos desenvolvendo 
testes experimentais em suas propriedades, eles estavam 
convencidos de que a redução da biodiversidade também pode 
ser um risco operacional para a agricultura, aumentando os 
custos e vulnerabilidade;

•	 Os agricultores demonstraram consciência sobre a 
dependência que a produção agrícola tem de serviços 
ecossistêmicos.

•	 No final do período experimental, a grande maioria dos 
agricultores declarou que já pode identificar o sucesso das 
intervenções e perceber retornos da sua aplicação.

•	 Eles geralmente também afirmaram que a aceitação é 
fortemente influenciada por incentivos de qualquer tipo, que 
agem como catalisadores para a adoção de novas técnicas 
de gestão agrícola, antes que os benefícios do manejo de BES 
tornem-se mais evidentes.

•	 Os principais motivadores para assegurar a implementação 
bem-sucedida são a compatibilidade com calendário agrícola 
e com a rotina do agricultor, bem como baixos custos de 
implementação.

A mudança de percepção do agricultor sobre BES e os seus 
benefícios para a agricultura é um elemento-chave para garantir 
o seu envolvimento e resultados duradouros sob qualquer sistema 
de manejo de BES. A fim de promover esta mudança e também 
para melhorar o planejamento do manejo de BES, o conhecimento 
da realidade e de rotina das propriedades rurais é fundamental, e 
isso só é possível quando se constrói uma boa comunicação e uma 

ENVOLVIMENTO DO AGRICULTOR COMO UM 
BENEFÍCIO PARA O AGRONEGÓCIO



29

Fo
to

: S
PV

S

atmosfera de confiança entre empresas, cooperativas e agricultores. 
O envolvimento do pessoal de extensão agrícola neste processo é 
uma forma eficaz de disseminar conceitos e técnicas para um grande 
número de agricultores, uma vez que estes funcionários conhecem bem 
a realidade do dia-a-dia da agricultura.

Naturalmente, esta mudança de percepção leva a uma mudança 
de comportamento dos agricultores e à incorporação da abordagem 
de BES na gestão das propriedades. Para o agronegócio, esta 
nova abordagem da agricultura pode ser entendida como um 
ativo, agregando valor na cadeia de fornecimento e contribuindo 
efetivamente para as metas de sustentabilidade de uma empresa. Ele 
também melhora a relação entre agronegócio e agricultores, reduz os 
riscos no elo mais importante das cadeias de fornecimento e garante 
boas práticas que podem abrir o acesso de produtos aos mercados 
mais exigentes.
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Conclusão
Este documento é dedicado a pessoas e organizações que podem 

fazer uma mudança positiva em relação a uma agricultura em evolução, 
que integra totalmente a biodiversidade na gestão das propriedades 
rurais, gerando benefícios ambientais, econômicos e sociais. 
Incorporar biodiversidade e serviços de ecossistêmicos na agricultura 
pode fazer a produção agrícola mais resiliente, mais eficiente, mais 
equilibrada e mais sustentável (ecológica e economicamente).

Os parceiros deste Projeto trabalham na disseminação do conceito 
de biodiversidade e serviços ecossistêmicos na agricultura, o que 
está intrinsecamente ligado à sustentabilidade agrícola. Agricultores, 
cooperativas e empresas devem ser vistos como parceiros da 
conservação da biodiversidade; seu engajamento numa gestão agrícola 
em que a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos desempenham 
um papel crítico é uma forma clara de demonstrar este compromisso.
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