


Fundação Grupo Boticário de 
Proteção à Natureza 

Criada em 1990 como uma fundação de direito privado; 

 

Missão: Promover e realizar ações de conservação da natureza; 

 

Visão: A sociedade brasileira sensibilizada para a conservação da natureza, 

reconhecendo-a como uma das causas mais relevantes para o mundo. 

 

Ações nacionais:  Foco na proteção de áreas naturais, no apoio a projetos de 

outras organizações, na disseminação de conhecimento e em ações de 

mobilização da sociedade.  

 

Prioridades: Áreas naturais mais ameaçadas, efetividade em conservação e 

iniciativas que possam ser disseminadas e replicadas por organizações, 

empresas e pessoas.  



Projeto Oásis 
Introdução 

Contribuindo com os esforços públicos para conservação de áreas de 

mananciais, inspirando-se em experiências de outros países, a Fundação 

Grupo Boticário começou a buscar estratégias inovadoras de conservação de 

terras privadas, o que resultou no Projeto Oásis. 

 
O que é? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

É um projeto de Pagamento por 

Serviços Ambientais (PSA), destinado 

a proprietários que se comprometam 

a conservar áreas naturais, por meio 

de contratos de  premiação 

financeira. 

 
 
 



Projeto Oásis 

:: Situação 

Três projetos implantados com diferentes modelos de PSA                   

- Oásis SP 

- Oásis Apucarana 

-Oásis São Bento do Sul 

:: Grande demanda de diversas regiões do Brasil 

:: Desafio 

Como atender a demanda, 

otimizando equipe, facilitando o 

processo de implantação e gestão 

do projeto, sem perder a qualidade 

do processo e dos resultados? 

Introdução 



Projeto Oásis 
Metodologia - Arranjo Institucional 

PROPRIETÁRIOS DE 
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Projeto Oásis 

Metodologia – Valoração Oásis Brasil  

Valor PSA = X * [ 1 + ( ∑ N )] * Z  

Onde: 
 
X= percentual do custo de oportunidade  

N= Notas de qualidade hídrica; 
qualidade de conservação; 
qualidade agrícola; qualidade de 
gestão da propriedade. 

Z= Total de área natural da propriedade 
contratada 

• Padronização do método 
 

• Proporcionalidade 
 

• Flexibilidade 
 
 
 
 Compensação pelo custo de 

oportunidade da terra  
+  

Premiação pelos serviços 
ambientais 

 +  
Bonificação para proprietários 

com práticas agrícolas 
adequadas.  



Projeto Oásis 
Metodologia - Ferramenta informatizada: SisOASIS 

:: Suporte tecnológico para organização, otimização e padronização dos fluxos e atividades 

necessárias à gestão técnica e administrativa do Projeto 

:: SisOasis permite de maneira geral: 
 

-  Realizar cadastro das propriedades, instituições, e outros contatos 

- Configurar parâmetros das tábuas de cálculo de valoração ambiental das 
propriedades, efetuar o cálculo de valoração ambiental das propriedades, e 
elaborar um ranking de priorização para contratação  

-  Disponibilizar conteúdos (artigos, fotos, notícias) no portal de acesso para os 
parceiros locais 

- Dar suporte técnico aos usuários, possibilitando a manutenção das 
funcionalidades do sistema 

- Extrair resultados e estatísticas dos projetos em andamento para divulgação em 
reuniões, eventos e congressos 

- Gerar, imprimir e salvar os contratos das propriedades contratadas e formulários 
de campo 



Projeto Oásis  
Resultados (2006 – 2012) 

:: Prêmios recebidos: 

- Prêmio von Martius de Sustentabilidade 

- Prêmio Brasil Ambiental 

- PLACA Prize 

- Expressão Ecologia 

- Prêmio LIF – Câmara Comércio Brasil/França 

PROJETO OÁSIS 

Proprietário contratados 226 

Área natural protegida 2.088 ha 

Nascentes protegidas 714* 

Áreas em restauração 64 ha** 

Maior pagamento anual R$ 90.000,00 (São Paulo) 

Menor pagamento anual R$ 336,00 (São Bento do Sul) 

*   Faltam dados atualizados de São Bento do Sul 2012 

** Faltam dados de Apucarana 2012 



Obrigado! 

Contato: 

projetooasis@fundacaogrupoboticario.org.br 

http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/projetooasis 

+55 (41) 3340-2648/3340-2646 



 

PROJETO OÁSIS 

A experiência da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza com PSA - 
Pagamento por Serviços Ambientais 

 
  

A FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO 

A Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza é uma instituição sem fins 

lucrativos, com sede em Curitiba, Paraná, e atuação em todo o Brasil. Criada em 

setembro de 1990, é fruto da inspiração de Miguel Krigsner, fundador do Boticário 

e atual presidente do Conselho de Administração do Grupo Boticário. 

A instituição tem como missão promover e realizar ações para a conservação da 

natureza em todo o Brasil, um dos países mais ricos do mundo no que diz respeito 

à biodiversidade. A Fundação Grupo Boticário apóia projetos de outras 

organizações, protege áreas naturais próprias, dissemina conhecimento e 

sensibiliza a sociedade para que a conservação da natureza seja reconhecida 

como uma das causas mais relevantes para o mundo, já que por meio dela é que 

se manterão os ciclos ecológicos fundamentais para a vida no planeta. 

Desde a sua criação, apoiou 1.266 projetos de conservação da natureza 

desenvolvidos por quase 400 instituições em todo o Brasil. A instituição também 

protege cerca de 11 mil hectares de Mata Atlântica e de Cerrado, dois dos biomas 

mais ameaçados do país, por meio de duas Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural (RPPNs), a Reserva Natural Salto Morato localizada, em Guaraqueçaba 

(PR), e a Reserva Natural Serra do Tombador, em Cavalcante (GO).  

 

PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA 

O mecanismo de Pagamento por Serviços Ambientais é uma ferramenta muito 

eficiente para conservação de áreas naturais e recuperação das áreas degradadas. 

A metodologia de valoração das propriedades é simples e resulta em pagamentos 

justos, que incentivam os agricultores a conservarem suas áreas naturais e a 

adotarem práticas conservacionistas de uso do solo. Pequenos e médios 

proprietários de terras recebem pelos serviços ambientais que suas propriedades 

geram à sociedade. Para que um programa de PSA seja colocado em prática, é 

necessário que exista um consumidor do serviço ambiental disposto a pagar pela 

sua produção.  

 

PROJETO OÁSIS 

O Projeto Oásis é uma iniciativa pioneira da Fundação Grupo Boticário de 

Pagamento por Serviços Ambientais no Brasil. A metodologia adotada no projeto 

foi inédita no país e foi desenvolvida pela própria Fundação Grupo Boticário, que 

iniciou os trabalhos com o tema em 2003, quando ainda não existia nenhum 

projeto implantado no Brasil com esse mecanismo e focado em recursos hídricos. 



 

 

Lançado em 2006 na cidade de São Paulo, o projeto piloto foi concebido para 

premiar financeiramente proprietários de terras que, historicamente, preservaram 

suas áreas naturais e de mananciais. O projeto visa à conservação de áreas 

naturais e sua biodiversidade, à produção de água e ao incremento de renda aos 

proprietários de terra envolvidos, em diferentes regiões do país. Tem o propósito 

de, também, estimular a criação de leis municipais e estaduais de pagamento por 

serviços ambientais, regulamentando o mecanismo e possibilitando ações de longo 

prazo. 

Com o desenvolvimento do modelo e bases conceituais do projeto em São Paulo, 

somado aos bons resultados alcançados, a Fundação Grupo Boticário começou a 

ser procurada por outros municípios interessados no mecanismo, sendo Apucarana 

(PR) o primeiro a replicar o projeto. Hoje, o modelo desenvolvido pela Fundação 

Grupo Boticário, está em implantado ou em processo de implantação em 6 

iniciativas localizadas em diferentes estados do Brasil (mapa abaixo). 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa com as regiões de atuação da Fundação Grupo Boticário com o Projeto Oásis 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS DO PROJETO OÁSIS  

• Conservar áreas naturais e nascentes, principalmente em áreas de mananciais 

de abastecimento. 

• Estimular práticas sustentáveis de uso do solo. 

• Promover o aumento da área e da qualidade da cobertura vegetal por meio 

da restauração ecológica. 

• Contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população da região 

envolvida. 

• Implantar ações de saneamento ambiental. 

• Mobilizar empresários e o poder público em uma iniciativa inovadora de 

responsabilidade ambiental. 

 

O QUE A FUNDAÇÃO OFERECE? 

A Fundação Grupo Boticário desenvolve há anos o PROJETO OÁSIS. Por isso, já 

adquiriu conhecimento, experiência e oferece um apoio importante para a 

implantação do PSA em sua região: 

• Materiais de capacitação em PSA. 

• Ferramenta para cálculo de valoração ambiental. 

• Manual contendo o passo a passo de como implantar e gerenciar o projeto. 

• Formulários e toda documentação necessária para a execução do projeto. 

• Sistema informatizado para gerenciamento de projeto. 

• Divulgação do projeto em todo território nacional. 

 

COMO IMPLANTAR? 

Para implantar o projeto, a Fundação Grupo Boticário busca parceiros locais para 

iniciar o processo de construção do ARRANJO INSTITUCIONAL, que é o conjunto de 

instituições participantes do projeto e que assumem oficialmente compromissos 

para sua execução. Assim, a Fundação assume o papel de orientação técnica, 

repassando a metodologia de valoração ambiental, modelos de contratos, 

formulários de campo, leis, decretos e demais documentos necessários para a 

implantação do projeto (figura 2). Nesse momento também é identificado o 

beneficiário dos serviços ambientais, para que o mesmo assuma papel de 

comprador dos serviços e financiador do projeto. 

 

 



 

 

No Projeto Oásis - São Paulo, por exemplo, as premiações financeiras são pagas 

com apoio da Mitsubishi International Corporation Foundation. Já no Projeto Oásis 

de Apucarana (PR), o financiador é a própria empresa de abastecimento do 

estado, a Sanepar, que repassa mensalmente 1% do seu faturamento na cidade 

para o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Cada projeto a ser implantado deve 

respeitar as características locais, identificar os fornecedores de serviços 

ambientais e, principalmente, quem está disposto a pagar por eles. A Fundação 

Grupo Boticário tem todo o expertise técnico para auxiliar neste processo. 

 

 

Figura 2: Arranjo Institucional para implementação do Projeto Oásis 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

Após superar os desafios iniciais, replicar o projeto em Apucarana e criar um novo 

modelo de PSA que atenda as novas demandas de todo o país, a Fundação Grupo 

Boticário juntamente com seus parceiros, apresenta os seguintes resultados nas 

três experiências já implantadas, ou seja, nas experiências onde as premiações já 

estão acontecendo: 

 

 



 

 

PROJETO OÁSIS 

Proprietário contratados 158 

Área natural protegida 1700 ha 

Nascentes protegidas 486 

Áreas em restauração 64 ha 

Maior pagamento anual R$ 90.000,00 

Menor pagamento anual R$ 924,00 

 

 

A Fundação Grupo Boticário está à disposição de entidades públicas, privadas, 

governamentais e não-governamentais para apoiar iniciativas de PSA no Brasil. 

Para saber mais acesse: www.fundacaogrupoboticario.org.br 

 

 

 

 

Contato: (41) 3340-2646 e (41) 3340-2648  

email: projetooasis@fundacaogrupoboticario.org.br 

http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/
mailto:projetooasis@fundacaogrupoboticario.org.br
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