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Sinopse:
Foi realizada uma análise preliminar sobre a viabilidade da incorporação de incentivos
econômicos para a Conservação e Uso de Recursos Hídricos na Bacia Média -Alta do
Rio Fragua Chorroso, Amazônia Colombiana.
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RESUMEN
Las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP son de gran importancia
estratégica para el suministro de servicios ecosistémicos, al abastecer agua de
manera directa e indirecta a la población colombiana en más del 52%. Es así como
en la cuenca alta media río Fragua-Chorroso ubicada en una zona de amortiguación
del Parque Nacional Natural Indi Wasi, se proyecta la construcción de un acueducto
regional para abastecer los municipios de San José del Fragua, Albania y Curillo; sin
embargo, existen actividades agropecuarias que amenazan la conservación de los
recursos hídricos, y aún no se cuenta con herramientas que permitan el planteamiento
de alternativas de mitigación de dichos impactos. Teniendo en cuenta estas
consideraciones el presente trabajo pretende realizar un análisis que permita evaluar
si la incorporación de incentivos económicos constituye una herramienta que permita
la mitigación de los impactos generados a estos ecosistemas.

Para ello se realizó un análisis preliminar sobre la viabilidad económica de la
incorporación de un esquema de compensación por servicios ecosistémicos, que
posibilite el cambio o mejoramiento de actividades ganaderas y agrícolas que
impactan negativamente la cuenca media-alta del rio Fragua Chorroso. Se realizó un
análisis beneficio/costo para las actividades productivas, para lo cual fueron realizadas
encuestas a 35 productores ganaderos y 24 a productores de caña. Se encontró que
ambas actividades son insostenibles desde el punto de vista financiero y ambiental, y
que el costo de oportunidad para la actividad ganadera es mucho más alto que para
la cañicultura. Así mismo, se evidencia que el cambio de uso de la tierra es bajo, lo
cual se vislumbra como una oportunidad para la implementación de un esquema de
Compensación por Servicios Ecosistémicos (CSE), la cual debe adoptar estos valores
como referencia.
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RESUMO
As áreas do Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) são de grande
importância estratégica para o fornecimento dos serviços dos ecossistemas, ao
abastecer água de forma direta e indireta para a população colombiana numa
porcentagem superior ao 52%. Assim, na bacia média do rio de alta Chorroso Fragua
localizada em uma zona de amortecimento do Parque Nacional Natural Indi Wasi, está
projetada a construção de um aqueduto regional para fornecer os municípios de San
José del Fragua, Albânia e Curillo; não obstante, existem atividades agrícolas que
ameaçam a conservação dos recursos hídricos, e ainda não têm-se ferramentas que
permitam a abordagem de alternativas de mitigação dos impactos. Dadas estas
considerações, a presente pesquisa tenta fazer uma análise para avaliar se a
introdução de incentivos econômicos é uma ferramenta para mitigar os impactos a
esses ecossistemas.
Com esse intuito, foi realizada uma análise preliminar da viabilidade econômica da
incorporação de um sistema de compensação por serviços ambientais, que permitam
a alteração ou melhoria das atividades agrícolas e pecuárias que impactam
negativamente a bacia média e alta do Rio Fragua Chorroso. Foi feita uma análise de
custo/benefício para as atividades de produção, na qual foram realizados
questionários em 35 produtores de gado e 24 produtores de cana. Verificou-se que
ambas as atividades são insustentáveis do ponto de vista financeiro e ambiental, e
que o custo de oportunidade para a atividade do gado é muito maior do que para o
cultivo da cana. Da mesma forma, é evidente que a mudança no uso da terra é baixa,
o que é visto como uma oportunidade para implementar um sistema de compensação
por serviços ambientais (CSE) , que deve adotar estes valores como referência.

ABSTRACT
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The areas of the Protected Areas National System (SINAP) are of great strategic
importance for the supply of ecosystem services, for the supply of water directly and
indirectly to the Colombian population, in a superior percentage than 52%. Thus, in the
average high - Chorroso Fragua river basin, located in a buffer zone of Natural Indi
Wasi National Park, it`s being projected the construction of a regional pipeline to supply
the municipalities of San Jose del Fragua, Albania and Curillo; however, there are
agricultural activities that threaten the conservation of water resources, and still
doesn`t exist the tools that allow the approach of impact`s alternative mitigation. Given
these considerations, this research tries to make an analysis to assess if the
introduction of economic incentives is a tool that allows to mitigate the impacts
produced to these ecosystems.

With that objective, it was made a preliminary analysis of the economic viability in
incorporating a compensation scheme for ecosystem services, that enable the change
or improvement of agricultural and livestock activities that negatively affect the middle
and upper basin of the Fragua Chorroso river. It was developed a benefit/cost analysis
for production activities, for which surveys were conducted at 35 livestock producers
and 24 cane producers. It was found that both activities are unsustainable from a
financial and environmental point of view, and that the opportunity cost for livestock is
much higher than for sugarcane cultivation. Likewise, it is evident that the change in
land use is low, situation that can be seen as an opportunity to implement a
compensation scheme for Ecosystem Services (CSE), which must take these values
as a reference.
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INTRODUÇÃO
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Na Colômbia, o Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) abrange cerca de 8%
do país, em áreas de grande importância para o fornecimento de serviços
ecossistêmicos, tais como o abastecimento de água, direta e indiretamente para mais
de 52% dos colombianos, favorecendo cerca de 25 milhões de pessoas (Parques
Nacionales Naturales de Colombia, 2014). Para o bioma amazônico, áreas SINAP
cobrem uma quantidade de 8'708.891 hectares (Parques Nacionales Naturales de
Colombia, 2015), sendo uma área estratégica não só para a conservação de reservas
de biodiversidade, mas também para garantir a prestação de vários bens e serviços
ecossistêmicos a curto, médio e longo prazo .
O (PNN AFIW) Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi, fornece múltiplos
serviços ecossistêmicos, dentre os quais a regulação do clima e do regime hidrológico
na bacia Caquetá. A área de influência da área protegida fica nos municípios de Belén
de los Andaquíes e San José del Fragua. Há uma crescente fragmentação e
degradação dos ecossistemas no zonobioma úmido tropical de pé de cerra
amazônica, causada principalmente pelo estabelecimento de cultivos ilícitos e
pastagens para a pecuária (Parques Naturales Nacionales de Colombia, 2012).
Dadas as considerações dadas acima, procura-se adotar medidas para mitigar esses
impactos aos ecossistemas. Com este intuito, surge a alternativa de implementar um
regime de compensação por serviços ambientais, que parte da necessidade de
integrar as ações dos diferentes atores, para incentivar as comunidades a proteger os
ecossistemas e/ou desenvolver atividades produtivas amigáveis com o meio
ambiente. Compensação por serviços ambientais emergiu como uma ferramenta que
ajuda a retardar a deterioração dos ecossistemas naturais (Vargas, A et. al., 2009).
Na pesquisa discute-se esta proposta, que visa determinar o valor de referência para
a negociação com os produtores, dado que serve como entrada para um regime de
compensação dos Serviços de Ecossistemas (CSE), o que permite a mudança de uso
da terra com o fim de melhorar os serviços ambientais relacionados com a água no
Parque Nacional Alto Fragua Indi Wasi, melhorando a relação benefício / custo das
atividades produtivas e os serviços de análises ambientais relacionados com a água
na região, através dum estudo sobre a disposição dos agricultores a mudar o uso da
terra -em um processo de planejamento agrícola- o que permite a produção e
conservação dos serviços ambientais hídricos e determinar a viabilidade da
12

implementação de um tipo de regime de compensação por Serviços Ambientais (CSE)
associados à água.

Na análise benefício / custo da pecuária e do cultivo de cana de açúcar deste estudo,
os rendimentos foram positivos; no entanto, não foi tido em conta o custo da terra e
os impactos ambientais associados, incluindo-se dizer que estes dois sistemas são
economicamente e ambientalmente insustentáveis. Por isso propõe-se a alternativa
de conversão pecuária e a inclusão de boas práticas agrícolas para melhorar estes
sistemas de produção. Os serviços ambientais são funções biológicas, independentes
do interesse ou habilidades humanas (Torres, 2006), que podem ser afetadas pela
criação de sistemas de produção; no entanto, estas últimas atividades externas
negativas à natureza, não são quantificadas nos custos de produção, já que existe
uma falta de conhecimento dos processos ecológicos e as suas respostas ao uso da
terra e as mudanças globais (Carpenter et al.2009; Turner 2010). Uma avaliação
econômica utilizando o método de estimativa na mudança de produtividade permitenos obter uma estimativa do impacto ambiental (Osório & Correa, 2004).

A perspectiva da inclusão de Sistemas Agroflorestais (SAFs) em esquemas de
compensação por serviços ambientais, representa novos desafios para avaliações
financeiras destes sistemas (Börner, 2009). Vitel et al (2013), indicam a necessidade
do fator econômico para manutenção das florestas, através de alternativas de
compensação por serviços ambientais.

Uma eventual implementação de um tipo de esquema de pagamento para uma
compensação por serviços ambientais, é estabelecida a partir deste estudo,
permitindo à administração do parque ou ao governo local, ter um apoio técnico para
negociar com os proprietários das terras na área. Com este intuito, é necessário
assinar acordos entre o prefeito do município de San José del Fragua e PNN AFIW, e
acordos ou contratos com os agricultores, para que as medidas de gestão e formas
de controle que contribuem para a gestão global dos recursos hídricos beneficiem aos
moradores das cidades de San José del Fragua, Albania e Curillo, à conservação dos
ecossistemas e a consequente oferta de serviços dos ecossistemas.
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2.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

O Parque Nacional Natural Indi Wasi é fortemente pressionado pelos processos
migratórios associados à colonização camponesa, que resultou na transformação e
desaparecimento das florestas, o que leva não apenas a mudanças na cobertura
vegetal ou nas condições ambientais, mas também nas condições de vida das
comunidades indígenas e camponesas moradoras na área de Influência do Parque.
Os problemas gerados pela pressão dos colonos e indígenas sobre os recursos
naturais na fronteira leste do parque baseiam-se na ausência de condições ambientais
adéqua/das e alternativas produtivas da Amazônia Andina, o que tem produzido o
esgotamento dos solos, dependência de cultivos ilícitos e a consequente pressão para
expandir a fronteira agrícola, que agora entra no parque avançando de 900 m para
aproximadamente 1200 m sob o nível do mar.
Como resultado, foi determinado que dentro das causas diretas da expansão
agropecuária, estão: a implementação de cultivos legais e ilegais, a pecuária
extensiva, e a falta de planejamento relacionada à conservação, vocação e ocupação
dos solos. Estas circunstâncias têm provocado vários problemas, tais como a
diminuição da quantidade e qualidade da água, fragmentação dos ecossistemas,
perda de biodiversidade e deterioração da qualidade de vida do camponês e dos
indígenas. Outros efeitos indiretos tais como redução da oferta de bens e serviços
ambientais, a deterioração de áreas adequadas para processos de produção e os
possíveis efeitos sobre a saúde pública por poluição da água, também são
contemplados.
Por estas razões é necessário avaliar diferentes ferramentas, tais como a
compensação por serviços ambientais que promovam a conservação desses
ecossistemas, e a geração de cenários que envolvem as ações de: restauração
ecológica participativa, reabilitação da área protegida e recuperação de áreas para a
implementação de sistemas de produção sustentáveis, que contribuam para a
conservação, tanto no interior da área protegida quanto na sua área de influência.

3.

JUSTIFICATIVA

É importante ressaltar que a relevância do ponto de vista dos serviços ambientais na
área do Parque Natural Alto Fragua Indi Wasi Nacional (PNN AFIW), é devida às
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correntes que nascem nela, abastecendo à maioria das populações dos municípios
de San José do Fragua, Belén de Andaquíes e Albânia (UAESPNN, 2007), mas
também pela presença do nascimento dos rios Chorroso Fragua e Sarabando, ambos
afluentes de grandes rios de importância nacional como o rio Caquetá.
Esta área tem sido alvo de processos de fragmentação dos ecossistemas pela
expansão da fronteira agrícola, razão pela qual é necessário realizar ações para
acabar com estes processos que degradam esses valiosos ecossistemas, habitats de
muitas espécies de flora e fauna (González, 2012).
É essencial para a preservação desta área, a implementação de um programa de
compensação por serviços ambientais (CSE), que é um mecanismo útil para a
sustentabilidade ambiental, incluindo a sustentabilidade da água, tendo em conta a
necessidade de proteger as bacias hidrográficas rio PNN AFIW e sua zona de
influência.
Atualmente há pouca consciência ambiental nos diferentes setores da sociedade na
cidade, por isso é necessária a implementação de programas de educação para o
desenvolvimento sustentável (ambiental) em diferentes níveis, por isso é urgente
reforçar atores sensibilizantes para a tomada adequada de decisões, o
desenvolvimento sustentável e a importância de PNNA FIW e sua área de influência,
para alcançar o desenvolvimento sustentável.
A administração do PNN AFIW tem vindo a fazer trabalho comunitário por meio de
sistemas sustentáveis de conservação, de modo que os indivíduos envolvidos nestes
processos

são

ajudados

para

estabelecer

alternativas

produtivas,

sendo

comprometidos com a conservação voluntária dos recursos naturais nas suas terras.
Nestes processos, algumas famílias são conscientes da importância de conservar e
incluíram outros comunitários que não consideravam importante a necessidade de
conservar; estes últimos foram percebendo a importância da conservação, através da
realização de oficinas de educação ambiental e experiências bem sucedidas de
beneficiários que tenham implementado em suas terras medidas de gestão, o que se
reflete no aumento das receitas e nas melhores condições econômicas.
Em muitas comunidades, assinaram-se acordos de conservação e fortaleceram-se os
processos de organização comunitária e reconhecimento institucional da Área
15

Protegida, visualizando positivamente o trabalho que está sendo feito pelo Parque
Nacional nos 12 anos de atuação na área. O fator limitante para o desenvolvimento
desses processos que contribuem para o cumprimento da missão institucional é, na
maioria dos casos, a falta de recursos financeiros, que passou através da cooperação
externa nacional e internacional. Neste sentido, a Compensação por Serviços
Ambientais (CSE), poderia, eventualmente, ser considerada como uma estratégia que
contribui para a conservação, mas também para a sustentabilidade financeira.
Em 2015 foi planejada a construção de um aqueduto municipal em o qual se tem
previsto capturar a água no Rio Sarabando para fornecer recursos de água à
população da cidade de Belén de los Andaquíes. Entretanto está, prevista a
construção de um aqueduto regional para fornecer água a três municípios (San José
del Fragua, Albânia e Curillo), para a qual pretende-se captar água do rio Fragua
Chorroso.
Ambos rios, tanto o Sarabando como o rio Fragua Chorroso, nascem na área
protegida e têm diminuído drasticamente seu volume por efeitos do desmatamento e
das mudanças climáticas. Se somarmos a redução iminente que sofrerão esses dois
grandes rios, através de construção dos aquedutos mencionados, é uma condição
sine qua non para desenvolver mecanismos de coordenação interinstitucional, de
modo que os recursos financeiros - por lei - devem ser investidos nas bacias
hidrográficas e implementados de forma mais eficiente.
Tendo em conta as considerações acima expostas, uma alternativa proposta é definir
um tipo de regime de Compensação por Serviços Ambientais (CSE), que irá
implementar um programa de gestão no setor alto do Parque, para garantir a sua
conservação e, por sua vez, permitir à comunidade que se estabeleceu lá geração de
renda. Nesse sentido este estudo, tem como objetivo fornecer valores de referencia a
ser estabelecidos como entrada para a tomada de decisão, o qual é desenvolvido na
implementação de um incentivo financeiro a ser expresso na remuneração tipo de
formulário para Serviços de Ecossistemas (CSE).

4.

PERGUNTAS NORTEADORAS

Qual é o benefício líquido de atividades produtivas (agricultura e pecuária) que nos
permitam analisar a sustentabilidade financeira e ambiental das mesmas?
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Qual é a disposição de fazendeiros e agricultores a abandonar suas atividades de
produção ou incluir mudanças no uso da terra, que permitam melhorar a sua produção,
de modo que mais sustentável em termos financeiros e ambientais?
5.

OBJETIVOS

5.1 Objetivo Geral
Fazer uma análise preliminar sobre a viabilidade da incorporação de um sistema de
incentivos econômicos, que permitam a mudança de uso da terra e da água para
conservação / preservação dos recursos hídricos, na bacia média e alta do Rio Fragua
Chorroso, Amazônia colombiana.
5.2 Objetivos específicos
•. Realizar uma análise benefício / custo das atividades de produção atuais análise das
bacias hidrográficas Chorroso Fragua e avaliar os impactos ambientais associados
com os serviços de água.
•. Avaliar a disposição dos pecuaristas e os agricultores a mudar o uso da terra, a
partir de um processo de planejamento agrícola, o que permite a produção e
conservação dos serviços ambientais relacionados com a água.
6.

MARCO CONCEITUAL

6.1 Serviços dos Ecossistemas
Os serviços prestados pelos ecossistemas são os benefícios que as pessoas obtêm
dos mesmos. Estes benefícios servem para fornecer serviços de abastecimento, tais
como alimentos e água; regulamentação dos serviços, como a regulação de
inundações, secas, degradação dos solos e doença; serviços básicos, como a
formação do solo e ciclagem de nutrientes; e serviços culturais intangíveis, como
benefícios recreativos, espirituais, religiosas e outras (World Resources Institute,
2003).
Segundo o Fundo Mundial para a Natureza Selvagem (WWF) e outras instituições de
pesquisa, os serviços prestados pelas florestas são agrupados em quatro principais:
o sequestro e armazenamento de carbono, serviços prestados por bacias
hidrográficas, conservação da biodiversidade e beleza cênica (Duncan, 2006, apud
Martinez, 2008)
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O Millennium Ecosystem Assessment (MEA) classificou os serviços ecossistêmicos
em quatro grupos (Millennium Ecosystem Assessment, 2005):
• Serviços de Suporte: Serviços de produção primária e secundária, como a
biodiversidade, uma vez mais reconhecida como apoio à produção de muitos homens
que gozam dos Benefícios por Serviços Ambientais BSA. Aqui também são
classificadas a ciclagem de nutrientes e a formação do solo. Estes fornecem a base
para as subsequentes categorias de serviços.
• Prestação de serviços: Real como alimentos (caça, raízes, sementes, frutas, nozes,
especiarias, etc.; água pura, madeira e fibras, combustível, etc.), fibras (incluindo
madeira e têxteis), plantas medicinais e produtos cosméticos (incluindo ervas e
pigmentos entre outros).
• Regulação de Serviços: serviços essenciais para a sociedade humana, como
sequestro de carbono, proteção contra inundações, avalanches ou deslizamentos de
terra; purificação de água e o ar; e controle de pragas e doenças.
• Serviços culturais: encontro com o estético, espiritual, educativo e recreativo.
6.2 Pagamento por Serviços Ambientais
Pagamento por serviços ambientais (PSA) é o benefício econômico que fornece um
serviço do ecossistema e é pago por aqueles que se beneficiam deste serviço; não
obstante, de acordo com Martinez (2008), o PSA tem um significado mais amplo:
envolve fazer um acordo voluntário entre os prestadores e beneficiários; por exemplo,
as comunidades locais e agricultoras são fornecidas com incentivos econômicos ou
não-econômicos para as atividades de conservação que ajudam a proteção do solo e
das bacias hidrográficas, o sequestro de carbono e a conservação da biodiversidade,
entre outros.
A definição proposta pela Wunder (2006) afirma que o PSA refere-se a uma transação
voluntária, onde um Serviço Ambiental (SA) bem definido (ou uso da terra que
seguraria esse serviço) é "comprado" por pelo menos um comprador de SA, a pelo
menos um fornecedor de SA somente se o provedor garante o fornecimento dos SA
comercializados (condicionamento).
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6.3 Compensação por Serviços Ambientais
SA são esquemas de compensações, pagamentos ou transferências feitas por parte
de beneficiários (usuários) destes serviços, pela deterioração da qualidade e
quantidade produzida no usufruto de tais serviços. As compensações são dadas por
outros beneficiários desses serviços, entidades à espera de ser guardiões dos
serviços, ou representantes desses dois grupos. Este é um caso clássico de "poluidorpagador”.
6.4 Custo de Oportunidade
Este custo refere-se ao valor das perdas de capital de produção para se engajar em
outra atividade. O custo de oportunidade de ter uma atividade produtiva dedicada à
pecuária, tal como sua área, são os ganhos que esta atividade gera nesse espaço.
Os custos de utilização de um recurso para determinadas atividades que têm um preço
de mercado, pode ser estimada utilizando uma abordagem variável como renda
perdida ou não recebida, quando o usuário pare de utilizar os usos alternativos de
recursos, se eles têm preços de mercado (Izko y Burneo, 2003).
6.5 Regulamentações ambientais na Colômbia relacionadas com o pagamento
por serviços ambientais.
Este aspecto é fundamental, pois as ações a ser desenvolvidas devem ser coerentes
com os instrumentos de política. Além disso, é relevante conhecer a lei colombiana
que visa à conservação das bacias hidrográficas, a fim de torná-la conhecida para os
atores envolvidos na estratégia de pagamento.
Até agora tem-se uma avaliação dos atos administrativos que são obrigações - a
projetos que se beneficiem dos recursos hídricos - a investir parte do orçamento para
a gestão e preservação das bacias hidrográficas. Na Colômbia Decreto 1.900 de 2006
exige que projetos que utilizam água tomada em aplicação das fontes diretas, deve
investir pelo menos 1 % do valor total do projeto para a preservação da bacia
hidrográfica.
Em relação à aquisição de áreas de interesse para a água municipal, o artigo 210 da
Lei 1.450 de 2011, regulamenta o artigo 111 da Lei 99 de 1993, que declara de
interesse público as áreas de importância estratégica para a conservação dos
recursos hídricos que fornecem a água municipal, distrital e os aquedutos regionais.
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Esta lei exige aos departamentos e municípios a investir um percentual não inferior a
1% de sua renda atual para a aquisição e manutenção destas áreas, ou para financiar
esquemas de pagamento por serviços ambientais. Além disso, o Decreto 953 de 17
de maio de 2013, inclui a implementação de incentivos de pagamento desses serviços
ambientais, associados com os recursos hídricos.

7.

ÁREA DO ESTUDO

7.1 Localização Geográfica
O Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi (PNN) está localizado no flanco
oriental da faixa oriental dos Andes colombianos, na jurisdição dos municípios de San
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José del Fragua e Belén de Andaquíes, Caquetá. Ao oeste (em direção à Cordilheira
dos Andes), o PNN Alto Fragua Indi Wasi se conecta ao PNN Churumbelos Auka
Wasi; ao norte (em direção ao Andes) com o PNN Guácharos Cave e a Reserva
Florestal na Amazônia; ao leste e ao sul (em direção aos montes e planícies
amazônicas) está a área rural e as cabeças dos municípios de Belém, no Andaquíes
e San José del Fragua, e a principal rodovia leste da floresta ou “marginal” (Parques
Nacionales Naturales de Colombia, 2009).

Figura 1 Localização da área de estudo na área de influência do Parque Nacional Natural
Indi Wasi no departamento de Caquetá (Modificado de González 2012)

7.2 Caracterização biofísica
O clima geral do PNN AFIW e sua área de influência são determinados pelas correntes
úmidas da bacia amazônica e a gradiente ambiental que se estende de 300 a 3000
metros. A informação referente a este aspecto é pouca, no entanto, com base nos
registros de estações meteorológicas San Jose del Fragua o Macaco, que estão
localizados na área de influência oriental do PNN AFIW aos 320 e 220 metros
respectivamente. Um regime de chuvas bimodal é característico, com um período de
seca durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro; e a estação de chuvas é de
março a novembro, caracterizada pelo registro até quatro vezes maior à precipitação
do período mais seco. A temperatura média anual é de 25 graus Celsius e tem uma
tendência inversamente proporcional ao comportamento de precipitação, ou seja, ao
baixar a temperatura se eleva a precipitação. Assim, as temperaturas mais baixas
ocorrem em meados do ano, durante os meses de julho e agosto, enquanto as
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temperaturas são registradas no final e início do ano para coincidir com a estação
seca (Bravo, 2009).
O sistema de água PNN Alto Fragua Indi Wasi e seu interior pertencem à Bacia do
Rio Caquetá superior que faz parte da área da bacia amazônica. Dentro do PNN AFIW
nascem os rios Fragua, Grande, Sabaleta, Fraguita, Yurayaco, Luna, San Pedro,
Fragua Chorroso, Sarabando, Bodoquerito e Pescado. Estes rios fornecem água para
as cidades de Belén de los Andaquíes, San Jose del Fragua , Albania e Valparaiso.
7.3 Caracterização socioeconômica
De acordo com o Escritório de SISBEN, no município existiam 15.628 habitantes em
2010 (Município San Jose del Fragua, 2013). A população é predominantemente rural,
da região andina. No município de San José del Fragua tem a maior população
indígena do departamento do povo Inga, distribuídos em Brisas del Fragua, San
Miguel e reservas San Antonio Yurayaco; também está a comunidade indígena Paez
El Portal del Fragua.
San José del Fragua é um município com características predominantemente rurais,
pois suas atividades econômicas correspondem principalmente ao setor primário da
economia, com destaque para o gado, agricultura e queijo, como agronegócio
(Alcaldía Municipal San José del Fragua, 2013).

8.

MATERIAIS E MÉTODOS

8.1 Socialização com os produtores locais
Foram realizadas oficinas com proprietários de terras, nas quais se apresentaram
informações sobre os serviços dos ecossistemas relacionados com a água e sua
relação com a produção. Nestes espaços de trabalho foram enfatizados os impactos
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ambientais causados pelas diferentes atividades produtivas, e se tomaram
informações sobre o número de famílias que vivem na bacia do rio Fragua Chorroso.
8.2 Seleção da população
Para a seleção das famílias foi tida em conta a localização das aldeias, localizadas na
parte média alta da bacia que é parte da área de influência do Parque Nacional Natural
Alto Fragua Indi Wasi no rio Chorroso Fragua. Eles foram selecionados de um total de
9 aldeias, incluindo La Unión, La Platanillo, Bellavista, La Tigra, Cafetales, Mirador, La
Cumbre, Valdivia e Las Palmeras.
De acordo com o censo da população (Fórum de Ação Comunitária de 2015. Inédito),
a comunidade que vive nesse grupo de caminhos ascende a um total de 203 famílias,
146 das quais estão envolvidas principalmente na pecuária e 35 famílias no cultivo da
cana. No caso dos animais, um total de 34 famílias que corresponde a 23% da
população, a atividade para o cultivo de cana de açúcar produtivo foi de um total de
25 famílias que corresponde a 71 % da população.
Para a seleção das famílias os seguintes critérios foram levados em conta:
a. Que vivam permanentemente no sítio e suas projeções ou plano de vida seja
voltado para o bom funcionamento do sítio familiar.
b. Que a propriedade esteja localizada na bacia superior do rio Chorroso Fragua e de
preferência em áreas identificadas com potencial para o fortalecimento de corredores
de conectividade ecológica entre vizinhos ou entre fazendas da bacia e do PNN Alto
Fragua Indi Wasi.
c. Que os proprietários das instalações estejam dispostos a fornecer informações
sobre suas atividades produtivas.
d. Que o gado ou o cultivo da cana, seja significativo em termos de geração de
renda.
8.3 Entrevistas semiestruturadas
Para obter informações, os inquéritos semiestruturados foram levantados para um
total de 34 produtores de gado e 25 inquéritos dedicados à produção de cultivo de
cana. Para cumprir os objetivos específicos prevê-se a realização de uma pesquisa
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com perguntas específicas que irão receber informações relevantes para analisar as
diferentes vertentes, do seguinte jeito:
Questões relacionadas com a análise de Benefício / Custo
Atividade Pecuária
1. Quantos hectares são destinados para
o gado?
2. Quantos obrigados a ter uma cabeça
de gado?
3. Qual é o preço da terra por hectare para
a compra ou venda?
4. Qual é o valor dos salários que pagar
em sua fazenda ou sítio?
5. Quantos salários necessários para
manter um hectare de gado? (roça aqui
está incluída, fumigação e esgrima)
6. Que materiais e ferramentas são
necessários para limpar um pasto?
7. Qual é o custo desses insumos e
ferramentas? (Por ano, por hectare)
8. Como fazem a manutenção das
pastagens na maioria dos casos?
9. Quantos salários são necessários para
executar a manutenção em um pasto por
hectare?
10. Quantos animais podem começar na
pecuária?
11. Qual é o custo da criação de gado
para iniciar?
12. Quanto custam as entradas para o
gado (vacinas, vitaminas, sal mineral,
medicamentos, sangramento)?
13. Quantos funcionários são necessários
na fazenda para o desenvolvimento da
pecuária por ano?
14. Quanto é o salário exigido no ano de
gado?
15. Qual é o salário recebido pelo
administrador do espólio?
16. Qual é o tempo no que começa-se a
perceber lucro pelos animais?
17. Quantas são as receitas provenientes
da venda de leite em sua fazenda a cada
ano?
18. Qual é a mortalidade de animais por
ano?
19. Quantas são as receitas provenientes
da venda de bezerros em sua fazenda a
cada ano?
20. Quantas são as receitas
provenientes da venda de carne em sua
fazenda a cada ano?

Atividade agricultura
1. Quantos hectares tem sua fazenda?
2. Quantos hectares para o cultivo de
cana de açúcar?
3. Qual é o preço da terra por hectare
para a compra ou venda?
4. Qual é o valor dos salários que pagar
em sua fazenda?
5. Quantos salários necessários para
trazer um hectare para o cultivo de cana
de açúcar? (roça incluída, fumigação e
esgrima)
6. Que materiais e ferramentas são
necessários para limpar um paddock
para o estabelecimento de uma cultura
de cana?
7. Qual é o custo desses insumos e
ferramentas?
8. Como fazem a manutenção para o
cultivo de cana de açúcar na maioria dos
casos?
9. Quantos salários são necessários para
a manutenção do cultivo de cana para
rapadura por hectare?
10. Qual é o custo da semente por
hectare para começar a cultivar cana?
11. Quanto custam as entradas para
cana para rapadura por hectare
(fertilizantes, fungicidas, inseticidas,
pesticidas)?
12. Quantos funcionários no ano para
desenvolvimento da atividade da safra
de cana na propriedade?
13. Quantos salários são exigidos no
cultivo de cana de açúcar por ano?
14. Quanto é o tempo para começar a
receber os proveitos da atividade de
crescimento de cana?
15. Quantas são as receitas
provenientes da venda de cana-deaçúcar por ano em sua fazenda?
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Questões relacionadas com a mudança, arranjo, avaliação ou melhora dos
sistemas de produção atuais.
Atividade Pecuária
1. Você reconhece a importância da
conservação para garantir o fornecimento
de bens e serviços ecossistêmicos, como
a água?
2. Se uma entidade x, pagar-lhe para
deixar pecuária ou a agricultura, qual é a
estimativa de custo por hectare? No que
se baseia para recolher esse valor?
3. Se você não está pronto para
abandonar esta atividade, você estaria
disposto a mudar o seu sistema de
produção atual, por um de menor impacto
ambiental?
4. Se você recebesse um incentivo
econômico estaria disposto à conversão
de gado?
5. Por que você acha que as instituições
ambientais com influência na área
(Parque Nacional) promovem a mudança
para sistemas de produção mais
eficientes ecológica e economicamente?

Atividade Agricultura
1. Você reconhece a importância da
conservação para garantir o fornecimento
de bens e serviços ecossistêmicos, como
a água?
2. Se uma entidade x, pagar-lhe para
deixar pecuária ou a agricultura, qual é a
estimativa de custo por hectare? No que
se baseia para recolher esse valor?
3. Se você não está pronto para
abandonar esta atividade, você estaria
disposto a mudar o seu sistema de
produção atual, por um de menor impacto
ambiental?
4. Se você receber um incentivo
econômico estaria disposto á conversão
de cana?
5. Por que você acha que as instituições
ambientais com influência na área
(Parque Nacional) promovem a mudança
para sistemas de produção mais
eficientes ecológica e economicamente?

8.4 Análise de informações
Os dados dos questionários foram tabulados e organizados em tabelas do Excel,
suportados e analisados em estatística descritiva. Através de informações obtidas nos
inquéritos pôde-se inferir o custo de oportunidade da terra, o valor de usá-lo e a
vontade de desistir das atividades, avaliando os seguintes parâmetros:

Análise do benefício / custo
A análise benefício / custo do consolidado é a soma dos custos relativos a cada uma
das atividades de produção, como os benefícios econômicos, alguns dos quais eram
estimativas precisas e outros foram feitos com base na informação disponível e
fornecida por cada produtor. A partir de informações relativas aos custos e benefícios
associados com o lucro líquido crescente da atividade de gado ou cana-de-açúcar, é
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calculado da seguinte forma, de acordo com os parâmetros da Sociedade LatinoAmericana para a Qualidade (2000).
Lucro Líquido = Benefícios / Custos
Finalmente algumas relações Benefício / custos para as diferentes decisões
propostas, foram comparadas. A melhor solução, em termos financeiros era aquele
em que a relação benefício / custo foi maior.
Análise de vontade de mudar os modelos atuais de produção.
Para determinar a disposição dos agricultores e pecuaristas de alterar ou modificar
usos da terra insustentáveis que permitam a produção e conservação dos serviços
ambientais relacionados com a água, avaliados a partir de um foco na mudança da
produtividade (Dixon & Pagiola 1998), o que permitiu a obtenção do valor dos
benefícios e custos não-intencional.

9.

RESULTADOS

9.1 Análise de Benefício / Custo para atividades produtivas
9.1.1 Pecuária

Embora os solos na Amazônia não são adequados para a pecuária tradicional por
causa da sua vulnerabilidade dos seus solos e sob a alta precipitação na área, esta
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atividade tornou-se a principal fonte de renda, emprego e segurança alimentar dentro
da bacia (CORPOAMAZONIA, 2008) .
A principal atividade é a pecuária com dupla finalidade para a qual raças como o Zebu,
Pardo-Suíço, Holstein, Gir, Girholando são usadas e a produção de Creole Caqueteño
é incentivada para produção de carne da raça; também é usado o zebu e vários
cruzamentos, enquanto que para a produção de leite aumentou a miscigenação usada
(CORPOAMAZONIA, 2008).
O cultivo predominante no município é de dupla finalidade. Atualmente, são
estabelecidos 34,743 hectares de pastagem e gramíneas (com um rebanho de 20.852
bovinos), predominantemente Brachiaria decumbens, seguidos do alemão e imperial,
e há cerca de 15.700 hectares de pastagem nativa e 50 hectares de capim de corte.
A pecuária tem mostrado avanço tecnológico em algumas fazendas; é de notar a falta
de aplicação de tecnologias adequadas no manejo de pastagens e do rebanho. Eles
têm favorecido o estabelecimento de pastagens de Brachiaria decumbens, resultando
problema de saúde, e Rhizoctonia sp. Em muitas poucas fazendas estão sendo
implementados sistemas silvipastoris com bancos de proteína e energia (Alcaldía de
San José del Fragua 2012).
Custos de produção
Estes custos referem-se a gastos incorridos no desenvolvimento da pecuária. Este
valor é dado em pesos por hectare por ano. Para a população do inquérito (n = 34) ,
a média foi de US $ 250 , ou seja, os custos incorridos por um fazendeiro da região,
em média, por hectare por ano. O valor máximo registrado foi de US $ 1.308, o valor
mínimo foi de US $ 50 e desvio padrão de 255. Na Figura 2 relacionam-se os custos
de produção animal.
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Custos de produção (US$ x hectare x ano)
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Figura 2. Custos de produção pecuária

Benefícios da pecuária.
Esta variável refere-se à soma dos rendimentos brutos recebidos pelos produtores de
venderem os seus produtos, neste caso leite, carne e gado. Para a população do
inquérito (n = 34), a média foi de US $ 366, esse valor se refere a dinheiro proveniente
da venda de produtos de origem animal (leite, carne e bezerros) na região, em média,
por hectare por ano. O valor máximo registrado foi de US $ 1.562, o valor mínimo foi
de US $ 112 e o desvio padrão foi de 293. Na Figura 3, os benefícios de gado estão
relacionados.
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Figura 3. Beneficio da atividade pecuária
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Benefícios líquidos do gado.
Esta variável é calculada subtraindo-se os custos de produção para os benefícios, ou
seja, a rentabilidade é o ganho ou a pecuária. Para a população do inquérito (n = 34),
a média foi de US $ 115, este valor refere-se ao lucro ou ganho com a venda de
produtos de origem animal (leite, carne e bezerros) na região em média por hectare
ano. O valor máximo registrado foi de US $ 365, o valor mínimo foi de US $ 15 e o
desvio padrão de 88. Na Figura 4 os benefícios líquidos de gado, são ilustrados.

BENEFÍCIOS LÍQUIDOS (US$ x hectare x año)
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Figura 4. Benefícios líquidos de gado

Benefício / Custo da pecuária.
Esta relação benefício / custo é a relação entre o lucro e o custo de produção de gado,
que deve ser mais do que uma atividade para ser rentável. Para a população do
inquérito (n = 34) a média foi de 1,66, este valor refere-se à criação de gado em termos
de geração de lucro que é muito boa, quando a relação custo / benefício é maior que
1, é assim que é considerado um bom investimento; mas se os impactos ambientais
e outros custos que não têm preços fossem incluídos nos custos de produção, a
relação custo / benefício seria muito menor. O valor máximo registrado foi de 4,04, o
valor mínimo foi de 1,07 e o desvio padrão foi de 0,60. Na Figura 5, o custo benefício
do gado é ilustrado.
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Figura 5. Relação benefício / custo da pecuária

9.1.2 Agricultura

"A agricultura na bacia do rio Chorroso Fragua é incipiente comparada com a indústria
do gado, que dedica a maior parte do território envolvido no lugar. Em primeiro lugar,
o modelo tradicional de preparação do terreno em que se limpa completamente uma
área para posterior queima, iniciou um ciclo de degradação gradual do solo em que
foram inicialmente estabelecidas as culturas anuais como milho, arroz, etc. ( ... ) a
percentagem de culturas como a cana de açúcar e abacaxi (7% e 8 % do
departamento de produção, respectivamente) reflete a importância que foram
adquirindo estes dois produtos nesta parte do departamento, principalmente devido à
configuração território geográfico, especialmente na bacia média e baixa, o que
favorece o desenvolvimento dessas atividades" (CORPOAMAZONIA, 2008).
Embora a agricultura tenha fatores agronômicos favoráveis para a consolidação, os
agricultores não têm a necessária assistência técnica na produção e comercialização,
que apresenta problemas fitossanitários, adubação, plantas daninhas, entre outros.
No entanto, a produção do município tem culturas permanentes significativas como a
banana, o cacau e a cana de açúcar; entre os mais importantes dos cultivos de
sustento transitórios estão milho e a mandioca (Alcaldía de San José del Fragua.
2012).
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Custos de produção
Estes custos referem-se a despesas incorridas com o desenvolvimento do cultivo de
cana de açúcar. Este valor é dado em pesos por hectare por ano. Para a população
do inquérito (n = 25), a média foi de US $ 802, este valor refere-se aos custos médios
para a produção de cana-de-açúcar na região por hectare por ano. O valor máximo
registrado foi de US $ 933, o valor mínimo foi de US $ 696 e o desvio padrão foi de
72. Na Figura 6 se mostram os custos de cultivo de cana.
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Figura 6. Custos de produção da cana

Benefícios do cultivo da cana.
Esta variável refere-se à soma dos rendimentos brutos recebidos pelos produtores de
venderem os seus produtos, neste caso rapadura. Para a população do inquérito (n =
25), a média foi de US $ 2.658, esse valor se refere ao rendimento médio auferido
pela venda de panela na região por hectare por ano. O valor máximo registrado foi de
US $ 3.462, o valor mínimo foi de US $ 1.904 e o desvio padrão foi de 531. Na Figura
7 se mostram os benefícios do cultivo da cana.

31

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Rómulo Vargas
Sain Vaquiro
Oscar Bahamon
Cielo Joven
William Giraldo
Miriam Giraldo
Helibert Peña
William Gómez
Blanca Giraldo
Clara Helena…
Alejandro…
Javier Pico
Gilberto Gómez
Álvaro Chavez
Alejandro Mora
Abelardo Rojas
Juvenal Macías
Mayerly Cuenca
Julio Corrales
Porfidio Mora
María Dely…
Pedro Pinzón
William Jeménez
Alirio Lozada
Jacinto Peña

BENEFÍCIOS DO CULTIVO DA CANA (US$ x
hectare x ano)

Figura 7. Benefício da cana

Benefícios líquidos de cultivo da cana.
Esta variável é calculada subtraindo-se os custos de produção de benefícios, ou seja,
é a rentabilidade ou ganho do cultivo da cana. Esta variável refere-se à soma dos
rendimentos brutos recebidos pelos produtores de venderem os seus produtos, neste
caso rapadura. Para a população do inquérito (n = 25), a média foi de US $ 1.857,
este valor refere-se a média dos rendimentos ou lucros obtidos com a venda de
rapadura na região por hectare por ano. O valor máximo registrado foi de US $ 2.629,
o valor mínimo foi de US $ 1,121 e o desvio padrão foi de 528. Na Figura 8, os
benefícios líquidos do cultivo da cana são ilustrados.
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Figura 8. Benefícios líquidos do cultivo da cana
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Custo / Benefício de cultivo da cana.
Esta relação custo / benefício é a relação entre o custo e o lucro de cultivo de cana de
açúcar, que deve ser superior a um, de modo que a atividade seja rentável. Para a
população do inquérito (n = 25) a média foi de 3,33, este valor refere-se ao cultivo da
cana em termos de geração de lucro que é muito bom, quando a relação custo /
benefício é maior que 1, pelo que é considerado um bom investimento, mas se os
impactos ambientais e outros custos que não têm os preços marcados a relação
benefício / custo fossem incluídos no custo de produção, seria muito menor. O valor
máximo registrado foi de 4,48, o valor mínimo foi de 2,43 e o desvio padrão foi de
0,70. Na Figura 9, o custo-benefício do cultivo da cana é ilustrado.
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Figura 9. Beneficio/Costo de la canicultura

9.2 Avaliação da mudança do uso da terra
9.2.1 Pecuária

Para a população do inquérito (n = 34), a média foi de US $ 67, o valor máximo
registrado foi de US $ 192, o valor mínimo foi de US $ 15 e desvio padrão de 50. Na
Figura 10, os custos são relacionados pelos que os produtores estariam dispostos
para desistir do gado.
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Custo por desistir da atividade de gado
(US$ x hectárea x año)
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Figura 10. Custo pelo qual os produtores estariam dispostos a desistir do gado.
9.2.2 Agricultura

Para a população do inquérito (n = 25) , a média foi de US $ 3.123 , este valor referese ao custo médio de que produtores de cana estariam dispostos a renunciar ao cultivo
da cana na região por hectare por ano. O valor máximo registrado foi de US $ 4.615,
o valor mínimo foi de US $ 1,923 e o desvio padrão foi de 687. Na Figura 11, o custo
pelo qual os produtores estariam dispostos a desistir de cultura da cana é relacionado.
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Custo desistir do cultura da cana
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Figura 11. Custo pelo qual os produtores estariam dispostos a desistir da cultura da
cana.
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10.

DISCUSSÃO

O preço da terra não está incluído nos custos de produção, uma vez que esta
informação é muito subjetiva, porque os produtores atribuem um valor para a terra de
acordo com suas percepções, que em muitos casos, inclui o valor sentimental, que
não é um critério válido de valorização da terra.
Quando foram perguntados os entrevistados sobre o preço da terra para os
agricultores, se considerarem atribuir um valor maior para o custo do terreno, ao
implementar um esquema tipo PES, eles consideraram que o pagamento seria maior,
e isso é distorcido porque o aumento o custo da terra aumenta os custos de produção,
de modo que o gado será menos rentável.
A agricultura geral na região é realizada de forma desorganizada, ou seja, os
produtores não têm uma metodologia de fluxo de caixa, isto é uma prova de que as
contas não carregam fluxos de caixa estritamente. Esta situação faz com que seja
difícil quantificar os custos de produção, incluindo tanto as receitas cobradas a partir
da venda de leite e carne, as quais são mais fáceis de calcular com quaisquer contas
ou receitas geradas pelos compradores de seus produtos.
Os produtores recebem mais renda da atividade pecuária, como era esperado, e são
os que menos disponibilidade tem de desistir da pecuária, de modo que a
disponibilidade e o custo de se demitir são maiores.
Para todos os produtores de gado a relação custo / benefício é maior que um, mas
isso está longe da realidade, uma vez que não foram tidos em conta os custos da
terra, ou as externalidades negativas geradas pela pecuária como eles são o
desmatamento, a poluição das fontes de água, e as emissões de metano para a
atmosfera, valores difíceis de quantificar e não foi o objetivo do presente estudo.
A pecuária da região é ineficiente e tecnicamente, é evidente que, para apoiar uma
cabeça de gado exigem-se dois a três hectares de terra, ou seja, é feita
extensivamente. Neste contexto, o desenvolvimento de programas de conversão para
explorações pecuárias silvipastoris combinados com sistemas agroflorestais é
importante, como é proposto para o pé de monte Caqueteño (Ramirez, 2004).

35

Os benefícios líquidos médios de gado são de US $ 115 por hectare por ano; a
disponibilidade para dar é de US $ 67 por hectare ao ano e valor de uso é US $ 99
por hectare por ano. Isto significa que o valor médio máximo em um processo de
negociação para a eventual aplicação de um regime de compensação por serviços
ambientais, seria de US $ 115, com base no lucro médio da população inquirida (n =
34); no entanto, o valor médio de disponibilidade para dar é de US $ 67, o que significa
que é muito menos do que os lucros líquidos e servem como referência para não
abandonar a atividade pecuária, mas para implementar processos de "conversão de
gado", que além de ser mais rentável em termos econômicos, são mais amigáveis ao
meio ambiente.
Para o cultivo de cana o lucro líquido semestral foi de US $ 1.857 por ano por hectare
e a disponibilidade média foi a demitir-se US $ 3.123 por ano por hectare, que é muito
maior do que o lucro líquido, isso ocorre porque os produtores sabem que o cultivo da
cana é muito rentável e não exige grandes extensões de terra. Neste caso, seria mais
difícil a negociação com os agricultores, ou pelo menos a referência para a faixa de
negociação entre US $ 1.857 e US $ 3.123 por ano por hectare; o positivo neste caso
é que o cultivo da cana não gera impactos graves o ambiente, no entanto, pode ser
implementado como uma atividade de melhores técnicas de cultivo produtivas
sustentáveis, por isso é mais rentável e ambientalmente amigável.
Com este estudo pode-se mostrar que o cultivo da cana é muito mais rentável do que
a pecuária, também requer menos os custos de produção, que gera menos impactos
ambientais, por isso é adequado para promover estas culturas, utilizando boas
práticas ambientais. No entanto a limitação para isso é que há uma cultura muito forte
na região para o desenvolvimento desta atividade, uma vez que os produtores de cana
são de outras regiões. A alta desigualdade na posse da terra está associada a uma
maior expansão da pecuária ecologicamente frágil e inadequada para áreas agrícolas,
e a subutilização das terras agrícolas, fato que impede a Colômbia exercer a sua
vantagem competitiva em culturas perenes e de alto valor agregado, e reduz a
contribuição da agricultura para o crescimento econômico (Deininger e Lavandez,
2004).
Outro constrangimento para o desenvolvimento da cultura da cana na região é a falta
de canais de comercialização dos produtos, por isso, é necessário reforçar os
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processos organizacionais dos plantadores e buscar alianças para melhorar e
promover esta atividade produtiva.
Na maioria dos casos, os produtores camponeses entendem a importância da
conservação dos recursos naturais, supondo que essa atividade produtiva afetará a
oferta ambiental da região, e estariam dispostos a implementar medidas para uma
gestão mais eficiente de gado em termos econômicos e ambientais, mas o fator
limitante para a execução da reestruturação da pecuária, é a falta de recursos
econômicos, razão pela qual uma compensação de incentivo para os serviços dos
ecossistemas, contribue para a conservação dos recursos naturais. "Compensação
por serviços ambientais (CSE) é um dos mecanismos para financiar a conservação
da biodiversidade e assegurar a prestação de serviços de ecossistemas que permitam
o desenvolvimento de atividades econômicas e melhorar a qualidade de vida da
população nas áreas local, regional e nacional "(Ministério do Meio Ambiente de 2010.
(a). Neste sentido, espera-se que este estudo vai servir como entrada para a base de
cálculo, implementado no caso de um regime de compensação por serviços
ambientais, para que tanto o território como a população da região seja beneficiada,
gerando processos contra conservação sustentável dos recursos naturais e a sua
exploração.
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11.

CONCLUSÕES

Este estudo mostra que há falta de conhecimento e gestão da agricultura em relação
à preservação dos ecossistemas, ainda a renda gerada, para realizá-la de uma forma
mais organizada e fazer um uso mais eficiente da terra e da água, através de
processos de conversão de gado ou inclusão de boas práticas agrícolas imersos no
planejamento agrícola, que contribuiria para a redução das pressões ambientais.
Para a implementação de um regime de Pagamentos por Serviços Ambientais (PES)
ou Compensação por Serviços Ambientais (CSE), é preciso haver incentivos
econômicos e de entidade de controle ambiental para evitar que produtores
(agricultores

ou

pecuaristas)

recebam

os

incentivos

se

prosseguem

o

desenvolvimento de suas atividades produtivas de maneira convencional, gerando
impactos ambientais significativos.
Nas pesquisas foram criados dois cenários – produtores: i) se eles estavam dispostos
a desistir de suas atividades produtivas, ii) Seu desejo de melhorar suas atividades
produtivas; neste sentido, o melhor cenário é melhorar as atividades produtivas,
melhorando sua atividade produtiva; os agricultores são autossustentáveis com suas
atividades, ou seja, requer um investimento inicial em assistência técnica e materiais
para a conversão pecuária e a inclusão de práticas agrícolas melhoradas, sendo esta
uma Compensação por Serviços Ambientais.
Com os proprietários que estão dispostos a abrir mão de atividades produtivas em
troca de incentivos econômicos, não é aconselhável para o trabalho, uma vez que eles
estariam dispostos a renunciar ao desenvolvimento de suas atividades em uma
determinada área, mas continuar desmatando outras áreas, pelo que é necessário
definir regras claras para evitar que um esquema de pagamento por serviços
ambientais torne-se num mecanismo perverso. Além disso, ele tem que ter um fundo
infinito para o pagamento de tais incentivos, por isso torna-se insustentável.
É importante esclarecer que a implementação de um regime de compensação dos
Serviços de Ecossistemas (CSE), é vital que os produtores se comprometam
voluntariamente, de forma a contribuir para melhorar seus sistemas de produção.
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É importante ver que a implementação de um regime de compensação dos Serviços
de Ecossistemas (CSE) para ser viável a implementação com as comunidades, deve
ser acompanhado de um outro tipo de propostas produtivas e incentivos para permitir
que o esquema seja parte de um meio de processo e de longo prazo. Isto é,
considerando que não há temor por parte dos agricultores a mudanças bruscas de
suas práticas de produção que põem em causa a implementação da proposta.
Se implementar um regime de compensação dos Serviços de Ecossistemas (CSE), é
importante começar com um processo de formação sobre os benefícios econômicos
e ambientais para os produtores e para os habitantes da região. Além disso, a
assinatura de acordos que incluem funções punitivas, para que cumpram a
conservação acordos / preservação é necessária.
Dada a construção iminente do aqueduto regional que irá fornecer água potável para
as cidades de San José del Fragua, Albânia e Currillo, é essencial para implementar
um regime de compensação dos Serviços de Ecossistemas (CSE) para evitar a
poluição do rio Chorroso Fragua nas partes altas e o desmatamento causado por
atividades agrícolas. Assim, se evitam os custos de tratamento de água e cumpremse os objetivos de conservação da bacia hidrográfica e subsequente abastecimento
de água e serviços de ecossistemas associados.
Os elementos do estudo fornecidos inerentes às idiossincrasias e cultura da região no
desenvolvimento de suas práticas produtivas, que geram impactos ambientais
negativos, contribuem para propor alternativas para a gestão de áreas protegidas, em
conformidade com as condições reais da área em que o conhecimento adquirido no
Mestrado em Gestão de Áreas Protegidas da Amazônia será reforçado.
O regime de compensação para Serviços de Ecossistemas (CSE) requer apoio
institucional para a sua implementação e assistência técnica; acordos de conservação
de subscrição; implementação de processos de reestruturação ou de boas práticas
agrícolas e pecuárias, conforme apropriado, monitoramento e controle. Neste sentido,
seria importante o desenvolvimento de políticas públicas para sua implementação.

O Decreto 953, de 17 de maio de 2013, inclui a implementação de tais pagamentos
de incentivos para serviços ambientais relacionados aos recursos hídricos, no entanto,
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eles não têm metodologias claras, ou um valor de referência para o cálculo do
montante a pagar. Neste sentido, espera-se que esta pesquisa servirá de referência
para a implementação de um regime de PES tipo que possa contribuir para a
conservação dos recursos hídricos.
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