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1 INTRODUÇÃO AO PSA
Diariamente, os seres humanos se utilizam de serviços que provém de
empresas, governo, família, amigos e comunidades, os quais são úteis as suas
necessidades primárias (fisiológicas e segurança) e necessidades secundárias
(sociais, estima e autorrealização). Além disso, para nossa sobrevivência
necessitamos também dos serviços proporcionados pelos ecossistemas ao nosso
redor. Porém, com frequência, esses serviços não ganham o devido
reconhecimento até o momento em que deixam de existir.

Vamos refletir?
Observe a figura a seguir e tente se imaginar vivendo em uma
região em que a natureza não oferecesse tais serviços.
Fonte: www.florespi.org.br

Para você, não deve ser novidade que a vida humana depende
diretamente da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos que a natureza
oferece. É ela que fornece alimentos, água, medicamentos, além de ser a fonte
de muitas outras facilidades para a vida nas sociedades contemporâneas.
O bem-estar da sociedade depende significativamente dos serviços
ecossistêmicos que são fornecidos pela natureza, os quais incluem a regulação
do clima na Terra, a formação dos solos, o controle contra erosão, o
armazenamento de carbono, a ciclagem de nutrientes, o provimento de recursos
hídricos em quantidade e qualidade, a manutenção do ciclo de chuvas, a proteção
da biodiversidade, a proteção contra desastres naturais, elementos culturais, a
beleza cênica, a manutenção de recursos genéticos, entre muitos outros (MMA,
2011).
Entretanto, nos últimos anos, o aumento populacional, processos de
urbanização desordenada e um padrão de consumo desenfreado aliado a

4

diversos outros fatores como alterações nas dietas alimentares, destruição de
hábitats e mudanças climáticas, trouxeram um complexo desafio para a
manutenção da biodiversidade e dos ecossistemas, o que pode causar graves
consequências ao provimento de serviços ambientais.
Só para você ter uma ideia, em 2009, a humanidade usou 40% mais
recursos do que a natureza é capaz de regenerar em um ano, o que tem sido
agravado desde a década de 1960 (Figura 1). Esse problema, ou seja, o uso de
recursos em velocidade superior a sua capacidade de regeneração associado à
produção de resíduos em velocidade superior a sua capacidade de absorção
recebe o nome de descompasso ecológico (WWF, 2014).
Figura 1 - Pegada Ecológica global por componente, 1961-2008

Fonte: Global Footprint Network (2010, apud WWF, 2014)
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Em nível global, necessitamos atualmente cerca de
1,5 planeta para mantermos o padrão de consumo que
seja possível de suprir as necessidades dos nossos
estilos de vida (WWF, 2014). Esta é a atual Pegada
Ecológica da humanidade, isto é, a demanda das
pessoas imposta ao mundo natural.
Atualmente, a média mundial da Pegada Ecológica é de 2,7 hectares
globais por pessoa, enquanto a biocapacidade disponível para cada ser humano é
de apenas 1,8 hectares global. Tal situação coloca a população do planeta em
grave déficit ecológico, colocando com isso, a biocapacidade planetária em
grande risco.
Projeções para o ano de 2050 apontam que, se continuarmos com esse
padrão, necessitaremos de mais de dois planetas para mantermos nosso
consumo (Figura 2). É necessário um esforço mundial para reverter essa
tendência, fazendo com que passemos a viver dentro da biocapacidade
planetária.
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Figura 2 - Projeções tendenciais de Pegada Ecológica global por componente

Fonte: Global Footprint Network (2011, apud WWF, 2014)

Outro grave efeito da excessiva exploração da natureza é a perda
acelerada da biodiversidade, ou seja, o desaparecimento ou declínio do número
de populações de espécies de plantas e animais. Em 30 anos, correspondente ao
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período de 1970 a 2000, o planeta teve uma perda de biodiversidade de
aproximadamente 35%.

Vamos refletir?
Você já pensou como a perda da biodiversidade nos afeta? Leia a
tirinha a seguir e reflita.

Como a biodiversidade é a base da saúde do planeta, esta tem um impacto
direto sobre a vida de todos nós. Quer dizer que a redução da biodiversidade vai
impactar a vida de milhões de pessoas que estão diante de um futuro em que os
estoques de alimentos serão mais vulneráveis a pragas e doenças e a oferta de
água doce será irregular ou escassa. Se o planeta, que é nossa casa, está doente
como mostra a tirinha acima, isso nos afetará diretamente, impactando na
qualidade de vida das comunidades e em pior caso na sua sobrevivência.

PRINCIPAIS CAUSAS DA PERDA DE BIODIVERSIDADE

-

Destruição e diminuição dos hábitats naturais;
- Introdução de espécies exóticas e invasoras;

Pesquisas atuais indicam que as perdas no provimento de serviços
ambientais afetarão certos grupos mais do que outros, com impactos negativos
principalmente para as populações mais pobres. Dessa forma, a decisão de
proteger os ecossistemas e garantir o provimento de serviços ambientais é
também uma escolha ética e de justiça social.
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A partir dessa introdução você pode estar pensando: se os serviços que a
natureza nos oferece são tão importantes e as previsões futuras não são
favoráveis para o nosso planeta, como podemos frear a utilização dos recursos
naturais de forma que possamos mantê-los para gerações futuras? Como
podemos preservar os ecossistemas e ao mesmo tempo promover melhores
condições de vida por meio do desenvolvimento econômico? Há algum
instrumento ou ferramenta que apoie a proteção e o uso sustentável, mas ao
mesmo tempo permita melhorar a qualidade de vida de pequenos produtores
rurais?
Atualmente, um instrumento que tem sido utilizado e que ganha cada vez
mais adeptos é o emprego da política de Pagamentos por Serviços Ambientais
(PSA), o qual pode ser considerado como um mecanismo de estímulo à
conservação e à manutenção da provisão de recursos naturais, que trabalha com
o

mesmo

princípio

usuário-pagador

usuário

quando

a

pagador,
ação

previsto

produz

na

legislação,

externalidades

ou

seja,

negativas

e

provedor-recebedor quando produz externalidades positivas. O PSA é um
mecanismo de estímulo, por meio do pagamento ao responsável por áreas de
provisão, ou seja, não se espera sofrer o dano, antes se estimula a conservação.
Assim, estabelece-se o princípio do provedor-recebedor.
Uma das definições mais utilizadas considera PSA como “uma transação
voluntária, na qual um serviço ambiental bem definido, ou um uso da terra que
possa assegurar este serviço, é adquirido por, pelo menos, um comprador de no
mínimo, um provedor, sob a condição de que ele garanta a provisão do serviço
(condicionalidade)” (WUNDER, 2005).
Nesta unidade você terá a oportunidade de se aprofundar um pouco no
conceito de serviços ambientais, sua importância e por que são necessários
instrumentos de gestão para lidar com eles. Ainda, entenderá o que são sistemas
de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA), por que e como surgiram e qual
seu papel na conservação, recuperação e uso sustentável da biodiversidade e
dos recursos naturais. Poderá compreender também como os serviços ambientais
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são vistos no ponto de vista econômico e do direito, e conhecerá aspectos
essenciais para implementação e monitoramento de sistemas PSA.
2 SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS
Para entendermos o significado de serviços ecossistêmicos e serviços
ambientais precisamos conhecer o significado de ecossistema. A Convenção das
Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica (CDB) define ecossistema como um
“complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e de microrganismos e o
seu meio inorgânico que interagem como uma unidade funcional” (MMA, 2000).
Em outras palavras, pode ser considerado o local em que ocorre
complexas interações entre os componentes bióticos (seres vivos) e abióticos
(componentes físicos e químicos) por meio das forças de matéria e energia.
Basicamente, existem dois tipos de ecossistemas: marinhos, como oceanos
abertos e costas; e terrestres como florestas, campos, manguezais, lagos e rios,
desertos, áreas de cultivo, tundras, ambientes rochosos e glaciares.
Os

processos

de

interação

entre

os

ecossistemas

permitem

a

sobrevivência das espécies no planeta, garantindo bens e serviços que
satisfazem as necessidades humanas de forma direta ou indiretamente. Essas
constantes interações existentes entre os elementos estruturais de um
ecossistema, incluindo transferência de energia, ciclagem de nutrientes,
regulação de gás, regulação climática e do ciclo da água podem ser definidas
como funções dos ecossistemas (DALY; FARLEY, 2004).
O conceito de funções ecossistêmicas é relevante no sentido de que por
meio delas se dá a geração dos chamados serviços ecossistêmicos, que são os
benefícios diretos e indiretos obtidos pelo homem a partir dos ecossistemas.
Dentre eles podemos citar a provisão de alimentos, a regulação climática, a
formação do solo, etc.
Existem diferentes tipos de serviços ecossistêmicos que são divididos,
segundo a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MA), em quatro categorias:
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Serviços de provisão, Serviços reguladores, Serviços culturais e Serviços de
suporte (MA, 2005) (Tabela 1).
Tabela 1 - Tipos de serviços ecossistêmicos

Serviços Ecossistêmicos
Serviços de provisão
São aqueles relacionados com a capacidade dos ecossistemas em prover
bens, sejam eles alimentos (frutos, raízes, pescado, caça, mel);
matéria-prima para a geração de energia (lenha, carvão, resíduos, óleos);
fibras (madeiras, cordas, têxteis); fitofármacos; recursos genéticos e
bioquímicos; plantas ornamentais e água.Serviços reguladores
Serviços reguladores
São os benefícios obtidos a partir de processos naturais que regulam as
condições ambientais que sustentam a vida humana, como a purificação do ar,
regulação do clima, purificação e regulação dos ciclos das águas, controle de
enchentes e de erosão, tratamento de resíduos, desintoxicação e controle de
pragas e doenças.
Serviços culturais
Estão relacionados com a importância dos ecossistemas em oferecer
benefícios recreacionais, educacionais, estéticos e espirituais.
Serviços de suporte
São os processos naturais necessários para que os outros serviços existam,
como a ciclagem de nutrientes, a produção primária, a formação de solos, a
polinização e a dispersão de sementes.
Fonte: (MA, 2005)

Os principais serviços ecossistêmicos são listados a seguir, elencados no
estudo "A economia dos ecossistemas e da Biodiversidade (TEEB em inglês)".
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Fonte: TEEB (2010)
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Há

inúmeras

definições

para

serviços

ecossistêmicos

e

serviços

ambientais. O termo "serviços ambientais" é definido de diversas formas na
literatura especializada, podendo também ser identificado como serviços
ecossistêmicos ou serviços ecológicos. Alguns autores, no entanto, apontam
diferenças entre essas definições. Os serviços ambientais estariam mais focados
nos benefícios percebidos pelo homem, enquanto os serviços ecossistêmicos
estariam mais focados nos processos que os produzem (RUDOLF, 2002). Para o
Programa Produtor de Água, serviços ambientais são os resultados alcançados
pelas ações humanas desenvolvidas com vista a recuperar, manter ou melhorar a
produção de serviços ecossistêmicos.
Simplificando, os serviços ambientais estariam condicionados às atividades
e benefícios humanos, enquanto que os serviços ecossistêmicos representariam
os processos pelos quais o meio ambiente produz recursos que usualmente
tomamos como presentes, tais como água limpa, madeira, hábitat para peixes e
polinização de plantas nativas ou agrícolas.
Há, ainda, quem entenda que o termo “serviços ambientais” se refira a um
dos muitos serviços prestados pelos ecossistemas, enquanto que o termo
“serviços ecossistêmicos” seria utilizado por aqueles que alegam que não é
possível separar em partes esses diversos serviços, os quais deveriam, portanto,
serem vistos de forma integrada. Embora existam diferenças conceituais, os três
termos mencionados são normalmente utilizados para designar os mesmos
processos.
Neste material, optou-se por utilizar a terminologia de serviços ambientais,
considerando que esses englobam tanto os serviços proporcionados ao ser
humano por ecossistemas naturais (os serviços ecossistêmicos), quanto os
providos por ecossistemas manejados ativamente pelo homem. Este pode
influenciar positivamente, por exemplo, a oferta de serviços ambientais a partir da
sua escolha em adotar práticas agrícolas diversificadas e sustentáveis em uma
área (Sistemas Agroflorestais, SAFs; agricultura orgânica etc.) em detrimento de
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atividades potencialmente degradantes (como pecuária mal manejada ou
agricultura comercial com alto emprego de pesticidas) (MURADIAN et al., 2010).

Outras informações sobre serviços ecossistêmicos e sua relação com
a
biodiversidade você poderá ler no material complementar disponível:
" A economia dos ecossistemas e da Biodiversidade: Integrando a economia
da natureza. Uma síntese da abordagem, conclusões e recomendações do
TEEB"

Para saber mais:
Acesse: Relatório - Síntese da Avaliação Ecossistêmica do Milênio - Minuta
Final (2005), disponível em:
http://www.millenniumassessment.org/documents/document.446.aspx.pdf.

3 IMPORTÂNCIA DOS SERVIÇOS AMBIENTAIS PARA O PLANEJAMENTO DO
DESENVOLVIMENTO
"Utilizar os recursos de forma a satisfazer as
necessidades

da

geração

presente,

sem

comprometer a capacidade das gerações futuras de
satisfazer suas próprias necessidades". Esta é a
máxima do desenvolvimento sustentável. Um dos
objetivos

do

desenvolvimento

sustentável

que

deverão ser implementados pelos países a partir de
2015,

será

“assegurar

serviços

ambientais,

biodiversidade e bom gerenciamento dos recursos
naturais do planeta”.
A

manutenção

ecossistêmica

está

diretamente ligada ao planejamento do desenvolvimento sustentável, pois diante
de uma crise ambiental que se agrava a cada dia, se faz necessário abordar, no
planejamento das atividades do desenvolvimento econômico, a segurança da
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manutenção dos ecossistemas. Conciliar a preservação ambiental com o
desenvolvimento econômico e social devem ser metas a serem alcançadas em
cada região.
Como vimos anteriormente, o desenvolvimento da sociedade e a
manutenção de qualidade de vida estão baseadas nos serviços ecossistêmicos
que a natureza nos propicia. Planejar o futuro de uma cidade sem considerar
critérios ambientais é ir contra uma política de desenvolvimento sustentável, uma
vez que é da natureza que retiramos nosso sustento.
4 PROBLEMÁTICA ECONÔMICA RELACIONADA A SERVIÇOS AMBIENTAIS
Para entendermos a problemática econômica relacionada a serviços
ambientais comece analisando a seguinte situação:
Imagine que você saiu para jantar com o pessoal do escritório, todas as
100 pessoas do seu departamento. Você está em uma fase complicada de
dinheiro, mas como a conta vai ser dividida por igual, por que não pedir lagosta?
Se todo o resto do departamento pedir filé com fritas que custa 10 reais e você
pedir a lagosta de 40 reais, todos pagarão R$ 10,30. Sua vantagem então será de
R$ 29,70, contra um acréscimo de módicos R$ 0,30 para cada um dos outros
colegas.
Genial, não?
Sim, se não fosse pelo fato de todos os outros pensarem de maneira
análoga e todo mundo pedir os pratos mais caros do cardápio – até quem
realmente gostaria de comer um simples filé com fritas pediria um prato caro para
não ficar em desvantagem frente aos demais. No final, todo mundo vai pagar uma
conta salgada.
O que aconteceu nesse jantar hipotético ficou conhecido como a Tragédia
dos Comuns. Situações como essa ocorrem quando a busca do ótimo do ponto
de vista individual resulta em uma situação ruim do ponto de vista coletivo.
Segundo a perspectiva econômica, o objetivo principal das pessoas é
otimizar sua satisfação, seu prazer - o que os economistas chamam de utilidade 15

sob restrições de renda, bem-estar, tempo, suprimento de recursos, conhecimento
e tecnologias. A satisfação é uma função das preferências, que dependem da
educação, da propaganda, de pressupostos culturais, da abundância ou escassez
etc., ou seja, dos sistemas de valores considerados por cada agente (FARBER et
al., 2002).
No momento que um bem ou serviço contribui para que o agente
econômico atinja seu objetivo e aumente sua satisfação ele passa a ganhar valor.
Os valores atribuídos aos ecossistemas podem ser de dois tipos: valor intrínseco
e valor econômico total (GUEDES; SEEHUSEN, 2012). Os valores intrínsecos
são de difícil mensuração, pois estão associados à contribuição dos ecossistemas
na manutenção da saúde e integridade das espécies, independentes da
satisfação humana.
Já o valor econômico total é composto por valores de uso e de não uso. Os
valores de uso podem ser diferenciados entre valores de uso direto, de uso
indireto e de opção. Os de uso direto são aqueles dos quais os agentes se
beneficiam diretamente, tais como dos bens como a madeira, os produtos não
madeireiros ou os serviços de beleza cênica para atividades turísticas e
recreacionais. Valores de uso indireto estão relacionados às funções dos
ecossistemas que beneficiam as pessoas indiretamente, por exemplo, a
regulação do clima, o armazenamento de carbono e a manutenção dos ciclos
hidrológicos. Valores de opção estão relacionados ao ato de deixar uma
alternativa aberta para ser usada posteriormente. Um exemplo são os
componentes da biodiversidade que são protegidos para que possam ser usados
para fins medicinais no futuro (GUEDES; SEEHUSEN, 2012).
Os valores de não uso são aqueles atribuídos independente do agente se
beneficiar do seu uso. Eles são divididos em duas categorias: de existência e de
legado. Os valores de existência são aqueles atribuídos a algo para que exista
independente do seu uso direto. Um exemplo é a importância e consequente
disposição de um agente a pagar para que uma espécie, como o urso polar, seja
protegida em seu hábitat natural, mesmo que o agente saiba que nunca irá de
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fato ver um animal desses na natureza. O valor de legado é atribuído a algo para
ser conservado, permitindo que próximas gerações dele se beneficiem, seja
através do uso ou não uso (GUEDES; SEEHUSEN, 2012).
A Tabela 2 sistematiza os componentes do conceito de valor econômico
total.
Tabela 2 - Valor econômico total dos ecossistemas e da biodiversidade
Valor Econômico Total
Valores de Uso
Valores de
Uso Direto
(VUD)
Alimento
Madeira
Recreação
Medicamentos

Valor de Uso
Indireto (VUI)
Armazenamento
de Carbono
Controle contra
cheias
Proteção contra o
vento
Manutenção dos
ciclos hídricos

Valores de Não Uso
Valor de
Opção
Biodiversidade
Preservação
de
Hábitats

Valores de Legado
Hábitats
Valores culturais
Espécies ameaçadas

Valores de
Existência
Hábitats
Espécies em
extinção
Biodiversidade

(Fonte: PARKER, 2010)

Com exceção dos bens de uso direto, a mensuração dos benefícios
providos pelos ecossistemas e pela biodiversidade são de difícil precificação, e
não há mercados de transações comerciais. Dessa forma, para conhecermos a
contribuição econômica desses serviços ambientais foram desenvolvidos métodos
de valoração que você conhecerá no próximo tópico. Ao mensurar os valores
econômicos dos serviços ambientais, é possível compararmos estes com outros
bens produzidos ou com recursos financeiros, trazendo mais clareza sobre os
ganhos e as perdas que cada alternativa envolve, os chamados conflitos de
escolha (trade-offs) (GUEDES; SEEHUSEN, 2012).
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Qual é o valor dos serviços dos ecossistemas em nível global?
Segundo a União Mundial para a Natureza (IUCN, em inglês), o valor monetário
dos bens e serviços prestados pelos ecossistemas está estimado na ordem de
US$ 33 trilhões ao ano.
Vamos colocar os zeros para que você possa ver com exatidão o que estamos
falando:
33.000.000.000.000 de dólares, ou cerca de 70.000.000.000.000 de reais.
Para se ter uma ideia do quanto de riqueza está abrigada nos ecossistemas, basta
apenas compararmos com o PIB das maiores economias mundiais e veremos que
este ultrapassa a soma das duas maiores economias.

Outros estudos apresentam os seguintes valores dos serviços ambientais,
separados por tipologia como apresenta a Tabela 3.
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Tabela 3 - Estimativas de valores econômicos de serviços ambientais de florestas
tropicais
Serviço Ambiental
Alimentos, fibra e
combustível

Regulação climática
Regulação hidrológica

Reposição de aquíferos
Polinização

Valores de existência

Valor
Lescuyer (2007) valorou os serviços de provisão das
florestas em Camarões em até US$ 560 para madeira,
US$ 61 para combustíveis e entre US$ 41 e 70 para
produtos florestais não madeireiros (todos os valores por
hectare e ano).
Lescuyer (2007) valorou os benefícios da regulação
climática das florestas tropicais em Camarões em até
US$ 842 – 2.265 por hectare por ano.
Yaron (2001) valorou a proteção contra inundações
provida pelas florestas tropicais em Camarões em até
US$ 24 por hectare por ano. Van Beukering e outros
autores (2003) estimam o valor presente líquido (VPL) do
suprimento de água provido pelo ecossistema
Leuser, composto por aproximadamente 25.000 km² de
florestas tropicais, em até US$ 2,42 bilhões.
Kaiser e Rumassat (2002) valoraram os benefícios
indiretos dos 40.000 ha da Bacia Hidrográfica Ko‘olau, no
Havaí, em até US$ 1,42 - 2,63 bilhões.
Priess e outros autores (2007) valoraram os serviços de
polinização providos pelas florestas em Sulawesi, na
Indonésia, em até 46 Euros por hectare. A continuidade
da conversão de florestas incorre na redução dos serviços
de polinização, impactando as colheitas de café em até
18% e os retornos por hectare em até 14% nas próximas
duas décadas.
Horton e outros autores (2003) usaram a valoração
contingente para estimar a disposição a pagar de
domicílios da Grã-Bretanha e Itália para proteger áreas na
Amazônia Brasileira em até US$ 46 por hectare por ano.

Fonte: TEEB (2010)

Um estudo do Ministério do Meio Ambiente em parceria com o Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e o Centro de Monitoramento
da Conservação Mundial (WCMC) mostra o quanto as áreas protegidas
contribuem para a economia nacional (MEDEIROS et al., 2011). O estudo
demonstra que 38,4% dos empreendimentos de geração de energia hidrelétrica
no Brasil (responsáveis por 80,3% do total da energia provenientes de fontes
hidrelétricas em operação) ficam a jusante de áreas protegidas. Essas áreas são
extremamente relevantes, pois provém água em quantidade e proporcionam a
contenção da erosão e do aumento da carga sedimentária dos rios, evitando a
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sedimentação desse material nas represas, influenciado também na melhoria da
qualidade da água (MEDEIROS et al., 2011).
Mas, se os serviços ambientais são tão importantes e valiosos para o
bem-estar da sociedade, por que os ecossistemas e a biodiversidade, que
garantem seu provimento, são destruídos e degradados? Se a proteção, o manejo
e o uso sustentável dos ecossistemas e da biodiversidade são necessários para
garantir

o

suprimento

de

serviços

ambientais,

por

que

as

atividades

ecologicamente insustentáveis conseguem se impor?

ATENÇÃO
“Nem tudo que é muito útil custa caro (água, por exemplo) e
nem tudo que custa caro é muito útil (como o diamante). Este
exemplo expressa não um, mas dois dos principais desafios de
aprendizagem que a sociedade enfrenta na atualidade.
A natureza é fonte de muito valor no nosso dia a dia apesar de
estar fora do mercado e ser difícil atribuir-lhe um preço. Essa
ausência de valoração está na raiz da degradação dos
ecossistemas e da perda de biodiversidade” (TEEB, 2010).

Isto está associado a outros dois conceitos econômicos que vamos
conhecer agora.
Embora os serviços ambientais sejam essenciais à vida humana, esses
não são considerados nas questões econômicas e como resultado vemos o
aumento da degradação ambiental e da redução drástica da biodiversidade.
Do ponto de vista econômico esse problema ocorre, pois os serviços
ambientais são considerados externalidades e têm características de bem público.
Externalidades são efeitos não intencionais da decisão de produção ou consumo
de um agente econômico, que causam uma perda (ou um ganho) de bem-estar a
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outro agente. Esses efeitos não são compensados e geralmente são excluídos
dos cálculos econômicos.
Além disso, muitos serviços ambientais possuem em certo grau a natureza
de bens públicos, sendo caracterizados por suas propriedades de não
exclusividade e de não rivalidade.
Um bem/serviço diz-se “rival” se o seu consumo por um “agente” reduz a
quantidade disponível desse bem ou serviço, para ser também consumido por
outro agente. O vestuário, o calçado, os bens alimentares etc. tendem a
evidenciar um elevado grau de rivalidade.
Inversamente, a “não rivalidade” significa que o “uso“ que um agente faz
desse bem/serviço não reduz a quantidade disponível desse bem ou serviço para
ser usado por outra pessoa ou instituição.
O conhecimento, a pesquisa e o desenvolvimento, a inovação, a defesa
nacional, a segurança, a luz, o oceano, as paisagens, etc. são exemplos de bens
cuja “rivalidade” é extraordinariamente baixa, senão mesmo inexistente. Por
exemplo,

o

prazer

de

apreciar

uma

catarata

por

uma

pessoa

não

necessariamente diminui se uma outra também a está admirando.
Por outro lado, a característica da não exclusividade denota a
impossibilidade de excluir alguém do consumo dos serviços ambientais. Por
exemplo, é tecnicamente difícil impedir que as pessoas se beneficiem do ar, da
água ou da beleza cênica. Sem a exclusão, preços não se formam e não atuam
para racionar o uso ou gerar receitas para a conservação dos serviços, podendo
resultar em sua degradação ou exaustão (SEROA DA MOTTA et al., 1998).
Conforme o mesmo autor, devido às características de não rivalidade e não
exclusividade, os direitos de propriedades aos serviços ecossistêmicos não são
completamente definidos.
Como consequência, surge o dilema do carona (free rider): como os
agentes não podem ser excluídos do consumo dos serviços ambientais e o
consumo dos serviços por terceiros não reduz os seus benefícios, os agentes não
têm incentivos a pagar por eles. Eles esperam que outros paguem pelos serviços
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para que possam consumi-los de qualquer maneira. Ao passo que se todos
agentes adotam estratégias de carona, no agregado, a disposição a pagar por
esses serviços tende a zero (LANDELL- MILLS e PORRAS, 2002; COSTANZA et
al., 1997).

O PROBLEMA DO CARONA (FREE-RIDER)
O Problema do Carona (free-rider) é um dilema social discutido por Platão, o qual
surge quando as pessoas se beneficiam de um recurso da comunidade sem
contribuir para isso.

Cabe destacar que não são todos os bens e serviços ambientais que
possuem características de bens públicos puros. Existem graus diferentes de não
exclusividade e não rivalidade para os diferentes serviços ambientais e é a sua
intensidade que determinará o nível da falha de mercado, assim como a melhor
forma de lidar com ela (LANDELL-MILLS E PORRAS, 2002; ENGEL et al., 2008).

Outras informações sobre conceitos associados aos serviços ambientais.
você poderá obter no material complementar intitulado: Pagamentos por
Serviços Ambientais na Mata Atlântica: Lições Aprendidas e Desafios.
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5 MÉTODOS DE VALORAÇÃO DOS SERVIÇOS AMBIENTAIS
A preservação dos ecossistemas e, consequentemente, dos serviços
ambientais por eles prestados nem sempre é um caminho economicamente
atrativo à primeira vista. Em curto prazo, outras atividades são mais lucrativas:
criação de gado e produção de grãos, por exemplo. Tais atividades exigem a
derrubada de vegetação de grandes áreas, o que interrompe a criação dos
serviços ambientais prestados pela mata que precisaria ser derrubada. No
entanto, se pensarmos nos custos para recuperar uma área degradada, despoluir
um rio ou recuperar a perda de uma produção causada por incêndios florestais,
vale mais a pena investir na manutenção dos serviços ambientais que a natureza
presta (IPAM, 2014).

Por isso, o grande desafio que estamos enfrentando atualmente é criar
estratégias para a valoração de serviços ambientais. A valoração ambiental
consiste em conferir valor monetário a bens e serviços ambientais não
reconhecidos nos mercados. Motta (1998) define valoração ambiental como a
determinação do valor econômico de um recurso ambiental, estimando o valor

23

monetário deste em relação aos outros bens e serviços disponíveis na economia.
O exercício de valorar os ecossistemas significa, portanto, captar o valor dos
serviços por ele gerados.
Existem diversos métodos para estimar o valor econômico de serviços
ambientais. Dependendo do serviço que se queira valorar e do contexto local,
deve-se utilizar um método diferente de valoração ou combinar vários métodos.
Os principais métodos são apresentados na Figura 3.

Figura 3 - Métodos de valoração ambiental

Fonte: Maia et al. (2004)

Conforme Maia et al. (2004), cada método de valoração apresenta suas
limitações na captação dos diferentes tipos de valores do recurso ambiental
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(Figura 4). Não há como comprovar a eficiência de um em relação a outro,
mesmo porque não há como precisar o real valor de um recurso ambiental.

Figura 4 - Tipos de valores captados pelos métodos de valoração (*)

Fonte: Maia et al. (2004)

A seguir você poderá conhecer um resumo sobre cada um dos métodos de
valoração ambiental.
Produtividade Marginal: O método de produtividade marginal atribui um valor ao
uso da biodiversidade relacionando a quantidade, ou qualidade, de um recurso
ambiental diretamente à produção de outro produto com preço definido no
mercado. O papel do recurso ambiental no processo produtivo será representado
por uma função dose resposta, que relaciona o nível de provisão do recurso
ambiental ao nível de produção respectivo do produto no mercado. Essa função
irá mensurar o impacto no sistema produtivo dada uma variação marginal na
provisão do bem ou serviço ambiental, e, a partir dessa variação, estimar o valor
econômico de uso do recurso ambiental (MAIA et al, 2004).
Custos Evitados: O método estima o valor de um recurso ambiental por meio
dos gastos com atividades defensivas substitutas ou complementares, que podem
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ser consideradas uma aproximação monetária sobre as mudanças destes
atributos ambientais. Por exemplo, quando uma pessoa paga para ter acesso à
água encanada ou compra água mineral em supermercados, supõe-se que esteja
avaliando todos os possíveis males da água poluída, e indiretamente valorando
sua disposição a pagar pela água descontaminada (MAIA et al, 2004).
Custos de Controle: Custos de controle representam os gastos necessários para
evitar a variação do bem ambiental e garantir a qualidade dos benefícios gerados
à população. Um exemplo é o tratamento de esgoto para evitar a poluição dos
rios e um sistema de controle de emissão de poluentes de uma indústria para
evitar a contaminação da atmosfera (MAIA et al, 2004).
Custos de Reposição: No custo de reposição a estimativa dos benefícios
gerados por um recurso ambiental será dada pelos gastos necessários para
reposição ou reparação após o mesmo ser danificado. Como exemplo, podemos
citar o reflorestamento em áreas desmatadas e da fertilização para manutenção
da produtividade agrícola em áreas onde o solo foi degradado (MAIA et al, 2004).
Custos de Oportunidade: Embora desejável do ponto de vista ambiental, a
preservação gera um custo social e econômico que deve ser compartido entre os
diversos

agentes

que

usufruem

dos

benefícios

da

conservação. Toda

conservação traz consigo um custo de oportunidade das atividades econômicas
que poderiam ser desenvolvidas na área de proteção, representando, portanto,
as perdas econômicas da população em virtude das restrições de uso dos
recursos ambientais. No caso de um parque ou reserva florestal com exploração
restringida o custo de oportunidade de sua preservação seria dado pelos
benefícios de uma possível atividade de exploração de madeira. Por outro lado,
os benefícios ecológicos da preservação poderiam ser expressos pela renda
gerada em atividades sustentáveis como o ecoturismo e a exploração de ervas
medicinais (MAIA et al, 2004).
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Custo de Viagem: O método de custo de viagem estima o valor de uso por meio
da análise dos gastos incorridos pelos visitantes desse lugar. É um método de
pesquisa que, em geral, utiliza questionários aplicados a uma amostra de
visitantes do lugar de recreação para levantar dados como o lugar de origem do
visitante, seus hábitos e gastos associados à viagem. Desses dados, pode-se
calcular custos de viagem e relacioná-los (junto com outros fatores) a uma
frequência de visitas, de modo que uma relação de demanda seja estabelecida.
Essa função de demanda por visitas ao lugar de recreação é, então, utilizada para
estimar o valor de uso desse lugar (FERNANDES, 2009).
Preços hedônicos: O método de preços hedônicos pretende estimar um preço
implícito por atributos ambientais característicos de bens comercializados em
mercado, por meio da observação desses mercados reais nos quais os bens são
efetivamente comercializados. Os dois principais mercados hedônicos são o
mercado imobiliário e o mercado de trabalho (FERNANDES, 2009).
Valoração Contigente: Procura mensurar monetariamente o impacto no nível de
bem-estar percebido pelos indivíduos decorrente de uma variação quantitativa ou
qualitativa dos bens ambientais. Possui dois indicadores de valor: disposição a
pagar, ou seja, quanto os indivíduos estariam dispostos a pagar para ter uma
melhoria de bem-estar; e disposição a aceitar: quanto os indivíduos estariam
dispostos a receber como compensação para uma perda de bem-estar (MAIA et
al, 2004). Especificamente na valoração ambiental, perguntamos às pessoas o
quanto elas avaliam situações hipotéticas envolvendo uma mudança em
quantidade ou qualidade de um recurso ambiental. São criados mercados
hipotéticos do recurso ambiental – ou cenários envolvendo mudanças no recurso
– e as pessoas expressam suas preferências por meio da disposição a pagar
(DAP) para evitar a alteração na qualidade ou quantidade do recurso ambiental
(FERNANDES, 2009).
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A Tabela 4 abaixo, retirada de De Groot et al. (2002) e baseada nas
informações suplementares do estudo de Costanza, apresenta os intervalos de
valores encontrados para cada serviço ecossistêmico, bem como as técnicas de
valoração mais utilizadas e sobre as quais se basearam as estimativas.
Tabela 4 - Técnicas de valoração de cada serviço ambiental

a Os serviços listados são aqueles cujos valores foram calculados por Costanza et al. (1997).
b Os valores são dados em dólares de 1994 por hectare-ano e se aplicam a diferentes tipos de
ecossistemas.
c Refere-se à técnica mais utilizada e sobre a qual se baseou o cálculo dos valores apresentados.
Preço de mercado refere-se aos preços diretamente observáveis no mercado. Este último
refere-se apenas aos valores adicionados (preço de mercado menos custos de capital e trabalho).
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Nota: AC = avaliação contingente.

Fonte: adaptada de De Groot et al. (2002, p. 405-406).

6 O MERCADO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS NO BRASIL – DIFICULDADES E
OPORTUNIDADES
Na última década, o mercado de serviços ambientais tem ganhado
relevância no mundo todo, sendo apontado como instrumento promissor para a
gestão ambiental em diferentes escalas e complementar aos tradicionais
mecanismos de comando e controle, revertendo benefícios diretos para pessoas
ou instituições privadas e governamentais que proveem esses serviços (SANTOS
e VIVAN, 2012).
Conforme a Environmental Business International o mercado ambiental
mundial movimentou US$ 772 bilhões em 2009 e está concentrado nos países
desenvolvidos (PDs) – sendo os Estados Unidos da América (EUA) responsáveis
por 37% deste mercado, seguidos da Europa ocidental, com 27%, e do Japão,
com 12%. A participação da América Latina corresponde a 4%, com valor similar
ao da China. O Brasil domina o mercado latino-americano de bens e serviços
ambientais, uma vez que responde por 47% (o correspondente a US$ 15,9
bilhões). O México encontra-se em segundo lugar, com 20% do mercado
ambiental da América Latina.
Pesquisas na área indicam que o mercado de serviços ambientais é um
setor

promissor,

com

elevados

investimentos

e

recursos

disponíveis

especialmente para financiamento dos sistemas de pagamentos ambientais.
Os Fundos Ambientais vêm provendo recursos a programas e projetos de
preservação e conservação e à promoção do desenvolvimento sustentável, que
beneficiem o ambiente. Tais fundos usualmente recebem doações de governos,
empresas, agências de cooperação e ONG. Entretanto, atualmente os fundos
ambientais

são

compreendidos

como

complexas

instituições

de
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gestão ambiental com funções que vão além da canalização de fundos (TITO,
ORTIZ, 2012).
Atualmente existem 3 Fundos Ambientais Nacionais que podem beneficiar
o mercado de bens e serviços ambientais: Fundo Nacional do Meio Ambiente
(FNMA), Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e o Fundo Nacional
sobre Mudança do Clima (Fundo Clima).
Apesar da existência de fundos e incentivos financeiros para o mercado
ambiental, ainda existem alguns entraves para o avanço deste setor: i) carga
tributária elevada; ii) licenciamento ambiental e fiscalização; iii) acesso a linhas de
créditos específicas para a área ambiental; iv) desconhecimento sobre o tema, tal
como conceitos e classificação em conformidade com os códigos nacionais de
atividades econômicas; v) falta de organização do setor; vi) acesso a tecnologias;
e vii) aspectos culturais e de mercado em geral, como a dificuldade das empresas
investirem em tecnologias limpas ou em eficiência energética relacionadas a
mudança climática ou preservação ambiental (HASNER, ROMERO, 2010).
Tito e Ortiz (2012) ainda citam outros aspectos:
(1) O entendimento sobre o mercado de serviços ambientais ainda é muito
superficial, o que dificulta agregar valor aos serviços e aos produtos.
(2) O setor de pagamentos por serviços ambientais não deve ser visto como
alternativa única, mas como uma em um universo de incentivos possíveis: atuar
somente sobre PSA, sem tratar de regularização fundiária ou fortalecimento de
cadeias produtivas, pode não alterar uma situação potencialmente mais
complexa.
(3) Falta de agilidade na aplicação de recursos, mesmo onde existe fundo
específico para aquela modalidade de PSA – a desburocratização é fundamental
para dar escala a iniciativas.
No Brasil, foram levantados diversos casos e iniciativas relevantes de
pagamentos por serviços ambientais, os quais foram apresentados por Santos e
Vivan (2012) e podem ser resumidos nos seguintes números apresentados na
Tabela 5.
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Tabela 5 - Número de casos e iniciativas em PSA

Mercado de PSA
Carbono na Amazônia e no Cerrado
Carbono na Caatinga
Carbono na Mata Atlântica
Água
Certificação de produtos florestais e agropecuários
Certificação de indústrias de cerâmica

Casos
19
11
38
33
61
43

Fonte: Santos e Vivan (2012)

Maiores informações sobre o mercado de serviços ambientais no Brasil
veremos na Unidade 2.
Outras informações sobre as perspectivas em relação a serviços
ecossistêmicos você poderá obter em material completo intitulado
"Pagamento por Serviços Ecossistêmicos em Perspectiva Comparada:
Recomendações para tomada de decisão”, disponível em nosso
material complementar

7 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS
Uma estratégia de convencimento para a implementação de medidas
conservacionistas é estabelecer o custo ambiental da degradação ou valorar os
serviços ecossistêmicos. Por exemplo, partindo-se da hipótese de que a cobertura
florestal é o principal responsável por manter a quantidade e a qualidade da água
e do solo na bacia e que existem áreas com diferentes tipos de uso e cobertura
vegetal, pode-se estabelecer uma relação de causa-efeito entre uso e qualidade
da água e do solo, e dessa forma, valorar o serviço ambiental das áreas de
florestas e/ou custo de oportunidade (FERNANDES, 2009).
Nas situações em que é fácil identificar os beneficiários diretos desses
serviços, surge o potencial de se estabelecer um sistema de Pagamentos por
Serviços Ambientais (PSA): os beneficiários (demandantes) pagam para os
fornecedores (ofertantes) o custo de oportunidade dos serviços, sendo estes
agentes que atuam na conservação ambiental (GELUDA E YOUNG, 2005).
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A base teórica de esquemas de Pagamentos por Serviços Ambientais PSA não é recente, sendo que os conceitos chave de externalidades e bens
públicos datam, pelo menos, do início do século XX. No entanto, somente nas
últimas décadas o PSA vem ganhando espaço em publicações em todo mundo,
assim como têm servido de base para diversas experiências práticas de políticas
públicas.
Esquemas de PSA são derivados do Teorema de Coase, criado em 1960, o
qual afirma que por meio de negociações os agentes internalizam as
externalidades e atingem eficiência, independentemente da dotação inicial dos
direitos de propriedade e na ausência de custos de transação (KOSOY et al,
2006). As externalidades ocorrem quando uma pessoa age provocando efeitos a
outras pessoas, sem o consentimento destas, podendo o efeito ser benéfico
(externalidade positiva) ou prejudicial (externalidade negativa).
Os sistemas de PSA têm princípio básico no reconhecimento de que o
meio ambiente fornece gratuitamente uma gama de bens e serviços que são de
interesse direto ou indireto do ser humano, permitindo sua sobrevivência e seu
bem-estar. A adoção do PSA é, portanto, justificável por ser o modelo
socioeconômico vigente predominantemente degradante ao meio ambiente,
enfraquecendo o potencial da natureza de oferecer esses serviços (ANA, 2012).
Desmatamentos causados por conversão do solo para agricultura e
pecuária, extração predatória de madeira, caça ilegal, poluição do ar e da água,
disposição inadequada de resíduos sólidos e outras formas de uso não
sustentáveis de recursos naturais estão entre os fatores antrópicos que vêm
contribuindo para essa degradação. A deficiente gestão do patrimônio natural e a
carência de incentivos econômicos relacionados com a conservação ambiental
são as causas determinantes para essa realidade (PAGIOLA E PLATAIS, 2003).
O desafio recente está na busca por soluções inovadoras para esse
problema, e entre elas temos os sistemas de pagamento por serviços ambientais
como uma das principais opções.
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O esquema de PSA que aqui se apresenta considera que aqueles que se
beneficiam de algum serviço ambiental gerado por certa área devem realizar
pagamentos para o proprietário ou gestor da área em questão. Ou seja, o
beneficiário faz uma contrapartida visando o fluxo contínuo e a melhoria do
serviço demandado.

CONCEITO DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS
“Uma transação voluntária, na qual, um serviço ambiental bem
definido ou um uso da terra que possa assegurar este serviço é
comprado por, pelo menos, um comprador de, pelo menos, um
provedor, sob a condição de que o provedor garanta a provisão
deste serviço (condicionalidade)”. (WUNDER, 2005)

Os pagamentos podem ser vistos como uma fonte adicional de renda,
sendo

uma

forma

conservacionistas

de

do

ressarcir

solo

que

os

custos

permitem

o

encarados

pelas

práticas

fornecimento

dos

serviços

ecossistêmicos. Esse modelo se coaduna – e, de certa forma, complementa –,
com o consagrado princípio do “usuário-pagador”, dando foco ao fornecimento do
serviço: é o princípio do “provedor-recebedor”, em que o usuário paga e o
conservacionista recebe.
8 LEGISLAÇÃO DE PSA
Como vimos anteriormente, diante da crescente pressão sobre os
ecossistemas, as Políticas de PSA têm sido desenvolvidas com o objetivo de criar
incentivos para a melhoria do patrimônio ambiental. Essas políticas podem
complementar instrumentos de comando e controle, colaborando com a
valorização dos ativos ambientais, além de trazer benefícios aos provedores
desses serviços, proporcionando-lhes melhoria na qualidade de vida.
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A maior parte dos projetos de pagamentos por serviços ambientais (PSA)
existentes atualmente no Brasil envolve pagamentos no âmbito de políticas
públicas de incentivo à manutenção dos serviços ambientais. Fundamentais para
o processo de implementação em escala de esquemas de PSA em todo o país,
normas legais específicas vêm sendo desenvolvidas e propostas em todos os
níveis de governo.
No Brasil, historicamente, a discussão sobre o tema PSA mereceu mais
atenção no momento do lançamento do Programa Proambiente, no ano de 2000,
que constituiu uma experiência inicial do PSA no país, entretanto, demonstrou
vários desafios a serem superados. Na mesma época, a partir de 2001, a Agência
Nacional das Águas (ANA) desenvolveu o Programa Produtor de Água, a primeira
iniciativa de PSA Hídrico no Brasil.
A partir daí, diversos Projetos de Lei (PL) sobre o assunto passaram a ser
propostos no Congresso Nacional e algumas leis federais já o mencionaram,
apesar de não ter sido criado um regime nacional especial de PSA. Além disso,
podemos observar que alguns estados já publicaram suas leis tratando do tema,
porém não inferindo diretamente sobre o mesmo, sendo encontrado o assunto
também, em leis sobre recursos hídricos e mudanças do clima.
Em nível federal, está sendo discutido o Projeto de Lei 5487/2009
substitutivo ao Projeto de Lei (PL) 792/2007 e seus apensos, que visa instituir a
Política Nacional dos Serviços Ambientais (PNPSA), o Programa Federal de
Pagamento por Serviços Ambientais (ProPSA), o Fundo Federal de Pagamentos
por Serviços Ambientais (FunPSA), o Cadastro Nacional de Pagamentos por
Serviços Ambientais, além de dispor sobre contratos de PSA.
O ProPSA será operacionalizado por meio de três subprogramas: Floresta,
Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) e Água. Conheça um pouco
mais sobre cada um desses subprogramas a seguir:
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Subprograma Floresta
• Visa gerir ações de pagamento aos povos e comunidades tradicionais, povos
indígenas, assentados de reforma agrária e agricultores familiares (PL
5.487/2009, Art. 7º) e tem as seguintes diretrizes:
• I - reflorestamento de áreas degradadas;
• II - conservação da biodiversidade em áreas prioritárias;
• III - preservação da beleza cênica relacionada ao desenvolvimento da cultura e
do turismo;
• IV - formação e melhoria de corredores ecológicos entre áreas prioritárias para
conservação da biodiversidade;
• V - vedação à conversão das áreas florestais incluídas no Subprograma Floresta
para uso agrícola ou pecuário.
Subprograma Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN)
• Incentiva proprietários a criarem UCs;
• Manutenção ou recuperação de área de extrema relevância para fins de
conservação da biodiversidade e a formação e melhoria de corredores
ecológicos entre UCs de proteção integral.
• São previstos pagamentos para serviços ambientais de propriedades com até
quatro módulos fiscais que sejam reconhecidas pelo órgão ambiental federal
competente, excluídas as áreas de Reserva Legal (RL), de Área de Proteção
Permanente (APP), bem como as áreas destinadas para servidão florestal (PL
5.487/2009, Art. 8º).
Subprograma Água
• Trata da questão da segurança hídrica, visando ações de pagamento aos
ocupantes regulares de áreas de até quatro módulos fiscais, situadas em bacias
hidrográficas de baixa disponibilidade e qualidade hídrica (PL 5.487/2009, Art.
9º)
• O Subprograma Água poderá receber recursos oriundos da cobrança pelo uso
dos recursos hídricos, de que trata a Lei 9.433/97, para garantir a autonomia
financeira dos projetos de PSA. Constituem prioridades do subprograma:
• I - as bacias ou sub-bacias abastecedoras de sistemas públicos de fornecimento
de água para consumo humano ou contribuintes de reservatórios;
• II - a diminuição de processos erosivos, redução de sedimentação, aumento da
infiltração de água no solo, melhoria da qualidade e quantidade de água,
constância do regime de vazão e diminuição da poluição;
• III - as bacias com déficit de cobertura vegetal em áreas de preservação
permanentes;
• IV - as bacias hidrográficas onde estejam implementados os instrumentos de
gestão previstos na Lei 9.433/1997.
Fonte: Guedes e Seehusen (2011)

Em especial, sobre o tema água, é importante destacarmos a Política
Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9433/1997), a qual pode ser considerada
como um dos pilares centrais para o estabelecimento de sistemas de pagamento
por serviços ambientais de proteção de recursos hídricos no Brasil. Essa política
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instituiu a figura dos Comitês de Bacias Hidrográficas e Agências de Bacias, aos
quais compete o desafio da implementação de esquemas de PSA, demonstrando
que a proteção e a recuperação de florestas nativas têm importância para
assegurar essa missão. Dessa forma, busca-se garantir que dentro de cada
comitê haja recursos para a implantação de programas permanentes de PSA, em
nível de bacia, gerados pela cobrança, por meio da implantação do princípio do
provedor-recebedor (VEIGA NETO, 2008).
Existem ainda, leis e PLs que abordam o tema de Redução de Emissões
por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+) e o papel da conservação,
manejo e aumento de estoque florestal. Entende-se que a REDD+ possui várias
especificidades associadas às discussões sobre mudanças de clima, e que de
certa maneira, ações de PSA nem sempre, podem ser aplicadas diretamente à
REDD+, e vice-versa. No entanto, existem aspectos comuns entre os dois temas
que podem enriquecer os debates e implantação de iniciativas de PSA, como por
exemplo, a necessidade de definir beneficiários de pagamentos ou indicar regras
de acesso aos benefícios.
Na Figura 5, apresentam-se os nove componentes utilizados para a análise
das leis ou PL, para a legitimidade do regime de PSA nas legislações (SANTOS et
al., 2012).
Na análise de legislação, foram identificadas iniciativas legislativas como
decretos, leis e projetos de lei nos âmbitos federal e estadual. No entanto, dos PL
identificados, foram selecionados os principais, ou seja, os que não se
apresentam como anexos a outros, resultados dessa forma, nos diversos
instrumentos caracterizados nas Tabela 6 e 7.
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Figura 5 - Componentes para análise de regimes legais de PSA.

Fonte: SANTOS et al. (2012).

Como algumas dessas iniciativas eram complementares entre si, criamos
blocos de análise por iniciativa de PSA para facilitar a avaliação, conforme
organizado nas Tabelas que seguem.
Tabela 6 - Leis, decretos e projetos de lei sobre PSA na esfera federal.
Bloco de análise
Política Nacional de PSA
Programa de Recuperação e
Conservação da Cobertura Vegetal

Lei, Decreto ou PL
Projeto de Lei 792/2007
Projeto de Lei
5487/2009
Projeto de Lei
3.134/2008
Lei 12.114/2009

Fundo Clima
Decreto 7.343/2010
Sistema Nacional de REDD+

Projeto de Lei do
Senado 212/2011
Projeto de Lei da
Câmara 195/2011

Tema
Política Nacional de
Pagamentos por Serviços
Ambientais
Programa Nacional de
Recuperação e Conservação da
Cobertura Vegetal
Fundo Nacional sobre Mudança
do Clima
Fundo Nacional sobre Mudança
do Clima (Regulamento)
Sistema Nacional de REDD+
Sistema Nacional de REDD+
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Tabela 7 - Leis e decretos sobre PSA na esfera estadual.
Bloco de Análise /
Estado de Aplicação
Acre
(Programa de
Certificação)
Acre
(Sisa)
Amazonas

Lei ou Decreto
Lei 2.025/2008
Lei 2.308/2010
Lei Complementar
53/2007
Lei 3.135/2007
Lei 8.995/2008

Espírito Santo
(Programa de PSA)

Decreto
2168-R/2008
Lei 9.607/2010
Lei 14.309/2002

Minas Gerais
Lei 17.727/2008
Decreto 45.113/2009
Decreto 4.381/2012
Paraná
(Bioclima)
Lei 17.137/2012

Pernambuco

PL 1.527/2010
Lei 3.239/1999

Rio de Janeiro
(PRO-PSA)

Decreto 42.029/2011

Rio Grande do Sul

PL 449/2007

Santa Catarina
(Pepsa)

Lei 14.975/2009
Lei 15.133/2010

Tema
Programa Estadual de Certificação de
Unidades Produtivas Familiares do Estado
do Acre
Sistema e Incentivo a Serviços Ambientais
do Acre
Sistema Estadual de Unidades de
Conservação do Amazonas
Política Estadual sobre Mudanças
Climáticas, Conservação Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas
Programa de Pagamento por Serviços
Ambientais
Programa de Pagamento por Serviços
Ambientais (Regulamento)
Altera e acrescenta dispositivos na Lei
8.995/2008
Política Florestal e de Proteção à
Biodiversidade no Estado
Concessão de incentivo financeiro a
proprietários e posseiros rurais (Bolsa
Verde) e altera as Leis 13.199/1999
(Política Estadual de Recursos Hídricos) e
14.309/2002
Normas para concessão da Bolsa Verde
Programa Bioclima Paraná de conservação
e recuperação da biodiversidade, mitigação
e adaptação às mudanças climáticas no
Estado do Paraná e dá outras providências
Pagamento por Serviços Ambientais (em
especial os prestados pela Conservação da
Biodiversidade) integrantes do Programa
Bioclima Paraná, bem como sobre o
Biocrédito
Política Estadual de Enfrentamento
às Mudanças Climáticas de Pernambuco
Política Estadual de Recursos Hídricos
Programa Estadual de Conservação e
Revitalização de Recursos Hídricos
(Prohidro), que estabelece o Programa
Estadual de Pagamento por Serviços
Ambientais (PRO-PSA) com previsão para
florestas
Política Estadual de Serviços Ambientais
do Estado do Rio Grande do Sul
Código Estadual do Meio Ambiente e outras
providências
Política Estadual de Serviços Ambientais e
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Lei 13.798/2009
São Paulo
(Projetos de PSA)

Essa

análise

Decreto
55.947/2010

revela

uma

Programa Estadual de Pagamento por
Serviços Ambientais (Pepsa)
(Regulamento)
Política Estadual de Mudanças Climáticas
Política Estadual de Mudanças Climáticas
(Regulamento) e Programa de
Remanescentes Florestais, que inclui o
Pagamento por Serviços Ambientais

diversidade

de

leis,

decretos

e

PLs,

principalmente referente à esfera estadual. Dentre os instrumentos legais
analisados, observamos que as regras nem sempre estão tratando diretamente
sobre o PSA. Por exemplo, existem leis sobre mudanças do clima que instituem
programa de PSA, no caso do estado de São Paulo. Por outro lado, no caso do
estado do Rio de Janeiro, existe uma lei sobre recursos hídricos que trás
regulamentação sobre o tema. A distribuição espacial dessas características está
ilustrada na Figura 6.
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Figura 6 - Estados que possuem leis que instituem o PSA.

Fonte: SANTOS et al.(2012).

Conforme Santos et al. (2012), apesar da ausência de um marco
regulatório federal mais abrangente para pagamento de serviços ambientais, o
Brasil já possui uma diversidade de leis sobre o tema, principalmente nos
estados. Em sua pesquisa, os autores identificaram que a maioria dos
instrumentos analisados prevê apoio a serviços ambientais de forma ampla, com
algumas exceções mais direcionadas a sequestro ou conservação de estoque de
carbono.
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A pesquisa dos autores também revelou as diferentes abordagens
adotadas nos instrumentos legais avaliados sobre PSA e a ausência de uma lei
mais ampla sobre o tema na esfera federal. A elaboração dessa lei é importante
para compatibilizar essa diversidade de normas estaduais, além de estruturar um
sistema de PSA robusto, aumentando, assim, a segurança jurídica de ações
nesse tema no país.
Para a definição dessa regulação nacional é importante considerar todo o
processo de aprendizado no tema desenvolvido pelos estados que já possuem
leis sobre PSA. Os autores sugerem que o governo federal e o Congresso
Nacional promovam consultas públicas sobre o tema, convidando representantes
desses estados para apresentarem suas experiências. Dessa forma, essa nova lei
poderá aproveitar e reforçar os aspectos positivos das leis de PSA existentes no
Brasil.

Para maiores informações sobre os aspectos legais associados ao
PSA, leia
os seguinte materiais disponíveis em Materiais Complementares:
"Marco Regulatório sobre Pagamento por Serviços Ambientais no
Brasil" e "Pagamentos por Serviços Ambientais na Mata Atlântica"
"Projeto de Lei 5487/2009"

9 CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE PSA
Podemos afirmar, sem dúvida, que o PSA é uma interessante ferramenta
voltada à valoração econômica e consequente manutenção dos serviços
ecossistêmicos, os quais, por sua vez, são muito importantes para a sustentação
da vida na Terra.
Agora que permeamos alguns dos aspectos teóricos relacionados a esse
tema, que tal abordarmos a sua aplicação?
A próxima ilustração apresenta algumas das perguntas que devem ser
respondidas para a elaboração de um PSA. Avalie as informações presentes na
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ilustração de forma genérica, buscando se familiarizar com as questões que serão
abordadas a partir de agora.
Figura 7 – Perguntas para Elaboração de um PSA

Fonte: Adaptado de MMA (2011).

Antes de apresentarmos a você sugestões de metodologias para
elaboração de um PSA, é importante avaliarmos em quais casos podemos (e
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devemos) utilizá-los, uma vez que nem todos os problemas ambientais podem (e
devem) ser solucionados por meio da sua implementação.
Este deve ser aplicado, preferencialmente, em ecossistemas cujos
problemas de manejo são originários da externalidade de seus benefícios.
Aconselha-se a sua utilização quando os benefícios gerados por meio da sua
implementação – a melhoria dos sistemas ambientais – são maiores do que os
seus custos de implantação. Por fim, o PSA é uma ótima opção quando o seu
custo de implantação for menor do que o de outras opções de gestão.
Para que um PSA atinja os seus objetivos, é importante sempre termos em
mente que as questões sociais não podem ser deixadas de lado. A criação de
espaços voltados à sensibilização e participação social, bem como educação
ambiental são fundamentais para que se atinjam os objetivos almejados.
Avaliados esses aspectos iniciais, parte-se para a elaboração do PSA
propriamente dito. É muito importante que tenhamos em mente que cada situação
possui suas peculiaridades, o que garante

que cada PSA seja único. Assim

sendo, não existe uma fórmula mágica ou uma receita de bolo para sua
elaboração.
Considerando essa situação, é compreensível que existam várias
metodologias existentes, e que estas sejam função das peculiaridades de cada
situação. A seguir vamos apresentar uma metodologia sugestiva, que foi
elaborada com base no Programa Produtor de Água da ANA (2012) e MMA (2011
apud Peru. Minan et al., 2010). É importante salientarmos que, devido às
realidades locais, outras etapas poderão ser inseridas à necessidade do executor.
Antes de iniciarmos nossa reflexão, que tal conhecermos um pouco mais
sobre o Programa Produtor de Água da ANA?
Conheça mais sobre o Programa Produtor da Água da
ANA:
<https://www.youtube.com/watch?
v=ATy335tjlIM&list=UULLjIf0AjdwQAtp3hDmrhZQ>
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Figura 8 – Implantação de um PSA

Fonte: adaptado de MMA (2011) apud Peru. Minam et al. (2010) e ANA (2012).

A elaboração de um Programa para PSA compreende três fases distintas: o
diagnóstico da situação, o desenho do programa e a implementação deste. A
primeira fase – diagnóstico – tem por objetivo avaliar a atual condição do
ecossistema-alvo, comparando-a com uma situação hipotético-ideal, quanto
analisar as tendências relacionadas ao uso da terra e ao manejo dos
ecossistemas, identificando possíveis fatores críticos. Sugere-se que nessa fase o
interessado na elaboração do Programa contate a ANA, que poderá ofertar ou
suporte financeiro ou suporte técnico, na forma de assistência. Salienta-se que a
ANA não disponibiliza recursos financeiros para o pagamento pelos serviços
ambientais propriamente ditos, mas sim para a elaboração do Programa.
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Conforme você pode visualizar por meio do esquema conceitual, a fase de
diagnóstico é subdividida em três etapas. A primeira etapa, ou passo 1,
relaciona-se aos aspectos mais amplos da elaboração do PSA e do próprio
diagnóstico. Tem por objetivo caracterizar o ecossistema-alvo, identificando os
serviços ambientais vinculados a este e delimitando a problemática ambiental que
permeia a questão.
A execução dessa etapa deverá, minimamente, responder as seguintes
questões:
1. Quais são os principais problemas ambientais em questão?
2. Quais são as principais causas dos problemas ambientais em questão?
3. Quais são os serviços ambientais que se pretende manter ou recuperar?
4. Quais são as atividades que estão degradando ou minimizando o
provimento dos serviços ambientais identificados?
Para auxiliar o interessado a identificar se a implementação do Programa
de PSA é relevante para o seu caso, ANA (2012) elaborou um check-list que deve
levado em consideração. Quanto mais itens forem atendidos pela sub-bacia
hidrográfica em questão, mais prioritária é a aplicação do PSA.
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Check-list
- ser um manancial de abastecimento de água para uso urbano ou
industrial.
- ser um manancial de fornecimento de água para a geração de energia
elétrica.
- estar inserida em bacias hidrográficas que já tenham os instrumentos
de gestão, previstos na Lei Federal 9.443/97, implementados.
- estar inserida em uma bacia hidrográfica cujo Plano de Recursos
Hídricos identifiquem problemas de poluição difusa de origem rural,
erosão e déficit de cobertura vegetal em áreas legalmente protegidas.
- ter um número mínimo de produtores rurais interessados que possa
viabilizar a aplicação do Programa.
- estar em situação de conflito de uso de recursos hídricos.
- estar sujeita aos eventos hidrológicos críticos recorrentes.

Já a segunda etapa, ou passo 2, busca tanto identificar quem são os
potenciais compradores e provedores de serviços ambientais quanto o contexto
econômico da região. Para que haja sucesso, é de suma importância que se
entenda a água como um bem dotado de valor econômico e que existam nessa
cadeia pessoas dispostas a realizar o serviço da conservação, bem como
pessoas dispostas a pagar por esse serviço. Veja a lista de perguntas a seguir e
avalie sua importância antes de passar para a próxima etapa.
1. Quem são os principais potenciais provedores dos serviços ambientais em
questão? Quais são seus interesses e necessidades?
2. Quais são as práticas de manejo da terra que geram e afetam o fluxo dos
serviços ambientais em questão?
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3. Os principais potenciais provedores dos serviços ambientais em questão
conhecem a relação que existe entre o manejo da terra e o fluxo de
serviços ambientais?
4. Quem são os principais potenciais demandantes dos serviços ambientais
em questão? Quais são seus interesses e necessidades?
5. Os principais potenciais demandantes dos serviços ambientais em questão
conhecem a relação que existe entre o manejo da terra e o fluxo de
serviços ambientais?
Por fim a terceira etapa, ou passo 3, deve conduzir à identificação das
alternativas, tanto de manejo da terra quanto de valoração econômica dos
serviços ambientais, bem como dos instrumentos financeiros a serem
implementados por meio do PSA. Atenção para as perguntas a seguir:
1. Quais são as principais áreas críticas relacionadas à provisão dos serviços
ambientais em questão?
2. Quais atividades precisam ser implementadas para que os serviços
ambientais em questão sejam recuperados ou mantidos?
3. Qual é a diferença entre os ganhos das atuais atividades econômicas e das
atividades econômicas almejadas?
4. Quais são os benefícios econômicos vinculados ao provimento dos
serviços ambientais em questão?
5. Quais métodos devem ser utilizados para se medir esses benefícios
econômicos?
É nessa etapa que se deve avaliar quais fontes de recursos financeiros
estão disponíveis, tanto para a execução do Programa quanto para o pagamento
pelos serviços ambientais propriamente ditos. O check-list abaixo, elaborado por
ANA (2012) apresenta algumas das fontes disponíveis, passíveis de utilização:
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Check-list
- Orçamento Geral da União, Estados e Municípios
- Fundos Estaduais de Recursos Hídricos e de Meio Ambiente.
- Fundo Nacional de Meio Ambiente.
- Outros Fundos (Clima, Amazônia).
- Bancos (setores de apoio, carteira de crédito).
- Organismos Internacionais (BIRD, BID).
- Organizações Não Governamentais.
- Fundações.
- Empresas de saneamento.
- Empresas de geração de energia elétrica.
- Comitês de bacia (recursos da cobrança pelo uso da água).
- Termos de Ajuste de Conduta, Compensação Financeira e Multas.
- Compensação ambiental.
- Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.
- Empresas públicas e privadas.
.

A combinação das informações levantadas na fase de diagnóstico, por
meio de suas três etapas, resulta na avaliação de viabilidade da implantação do
PSA como opção de gestão em um determinado contexto, considerando os
aspectos técnicos, financeiros, institucionais, legais, culturais e políticos
envolvidos. Caso as informações coletadas indiquem que o PSA não é a melhor
alternativa para uma dada situação, deve-se buscar outra opção de gestão.
Contudo, caso as informações coletadas apontem no sentido da viabilidade
do PSA, deve-se avançar para a etapa subsequente – desenho – na qual se
busca identificar quem serão os pagadores pelos serviços ambientais, quais serão
os instrumentos financeiros utilizados, qual será o arranjo institucional adotado e
quais serão os aspectos de governança a serem considerados.
Nessa etapa é essencial que se realize a identificação e mobilização dos
principais atores/parceiros que estarão envolvidos com o Programa. Segundo
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ANA (2012), esses podem ser associação(ões) local(is) e/ou regional(is),
municipalidade(s), comitê(s) de bacia(s) hidrográfica(s), agência(s) reguladora(s)
e produtor(es) rural(is). Geralmente estas parcerias são regulamentadas por meio
da celebração de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT), o qual comtempla a
organização de uma Unidade de Gestão do Projeto (UGP).
Para saber mais sobre as atribuições de todos os
parceiros do Programa Produtor de Água, acesse:
<http://produtordeagua.ana.gov.br>

Para a continuidade da elaboração do Programa, é essencial que você
busque responder as seguintes perguntas:

1. Qual é o arranjo institucional do PSA, incluindo seus atores?
2. Quais organizações devem ser criadas para a implementação do PSA? Há
alguma instituição já estabelecida que possa ser aproveitada para esse
processo?
3. Quais instâncias governamentais devem estar envolvidas com o PSA,
incluindo seus papéis?
4. Quais os possíveis conflitos pode-se esperar quando da implementação do
PSA?
5. Qual é o horizonte temporal do PSA?
Por fim, a terceira e última etapa – implementação – tem por objetivo a
aplicação propriamente dita do PSA. Ela é composta por três atividades distintas:
a execução, o monitoramento e a avaliação. As etapas de monitoramento e
avaliação serão tratadass posteriormente. No que concerne à etapa e execução,
segundo ANA (2012), estas devem ser composta pelos seguintes passos:
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1. Lançamento do Edital com vistas à seleção de propriedades que desejem
participar do Programa (Programa Produto de Água, por exemplo);
2. Identificação dos produtores interessados;
3. Elaboração dos projetos individuais de propriedades (PIPs);
4. Análise das propostas submetidas;
5. Seleção das propriedades contempladas a participar do Programa.
Para maiores informações sobre como elaborar um
Programa voltado ao Pagamento por Serviços
Ambientais, que tal dar uma olhada no Programa Produtor
de Água, da ANA?
<http://produtordeagua.ana.gov.br>
Na Unidade 3, mais à frente, estudaremos detalhadamente todos os
aspectos que envolvem o Programa Produtor de Água da ANA, desde o marco
conceitual, passando pela metodologia de execução do programa, buscando
entender de forma aprofundada as etapas de implantação dos projetos.
10 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO
Avaliar e monitorar um programa de PSA é tão importante quanto
implementá-lo. Não conduzir e não acompanhar é fadá-lo ao fracasso. Embora
esses dois passos da fase 3 – implementação – sejam de grande importância,
eles muitas vezes não são considerados.
Um dos fatores que conduz a essa situação é o fato de que os resultados
do PSA são, muitas vezes, de difícil mensuração, avaliação e monitoramento,
devido a sua natureza. Outro fator envolvido na questão é o fato de que esses
resultados são variáveis em função de fatores bióticos – fauna e flora, de fatores
abióticos – clima, solo, relevo etc. – e de fatores socioeconômicos – atividades
desenvolvidas, aspectos educacionais e culturais, dentre outros. Ainda, essas
ações são dificultadas devido à falta de instrumentos e métodos precisos.
Fique atento para o fato de que os indicadores financeiros são diferentes
dos indicadores de monitoramento. O primeiro tem por objetivo avaliar a
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viabilidade econômica do PSA como um todo, enquanto que o segundo avalia a
eficácia do PSA, em termos de programa em execução.
Mesmo com essas situações, é imprescindível que sejam elaborados
indicadores para qualquer PSA, os quais são variáveis utilizadas para a avaliação
da recuperação/manutenção dos serviços ambientais que são o foco do
programa. Cada PSA terá indicadores diferentes. Eles devem ser pensados como
forma de avaliação, sem os quais não há a possibilidade de mensuração dos
ganhos advindos do programa.
O não acompanhamento do PSA implementado pode levá-lo a descrença
– como programa – e, nesta situação, cria-se uma cultura de que ele é facilmente
burlável e que não funciona como deveria. Se chegar a esse ponto, torna-se
bastante difícil, inclusive em termos econômicos, de reverter essa situação.
Uma das possibilidades para evitar essa situação é a criação de
mecanismos – como um contrato, por exemplo – que condicione o pagamento
pelos serviços ambientais à performance de todos os provedores. Isso obriga
que o grupo se organize, de acordo com suas tradições e costumes, e que cada
membro exerça o papel de fiscalização das atividades do outro, sob pena de ter
seu resultado prejudicado.
Contudo, para que esse método funcione de forma plena, sugere-se a
criação de um espaço social para participação, discussão e resolução de
possíveis divergências existentes, o qual deve ser composto por todas as partes
envolvidas.
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RESUMINDO...
Nessa unidade você pode tomar conhecimento de alguns
conceitos importantes que estão associados ao sistema de
Pagamentos por Serviços Ambientais. Pode ainda entender um
pouco da atual situação do mercado de bens e serviços
ambientais no Brasil. Além disso, você aprendeu que os serviços
ambientais, apesar de não possuírem rivalidade e muitas vezes
serem considerados como serviços públicos, sua valoração é
imprescindível para que se tenha mais clareza sobre os ganhos
e as perdas que cada alternativa envolve. Dessa forma você
pode identificar os principais métodos de valoração dos serviços
ambientais, conhecendo ainda os aspectos legais referentes aos
PSA e o andamento para a busca de uma política que seja a
força motriz a impulsionar esse sistema. Por fim, esteve a par
das principais questões orientadoras referentes à concepção,
avaliação e monitoramento de PSA. Na próxima unidade nos
concentraremos em estudar de forma detalhada o atual
panorama do pagamento por serviços ambientais no Brasil.
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