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Resumo
A preservação dos ecossistemas e, consequentemente, dos serviços ambientais por eles
prestados é fundamental à existência humana. No entanto, economicamente, a preservação
por muito tempo não foi vista como atraente. A mudança deste cenário através da valoração
ambiental surge o conceito de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), que tem como
objetivo ser mais um instrumento na busca de tentar solucionar os problemas ambientais,
dentro da lógica do mercado, que demonstra uma mudança de paradigma, antes ligada à ideia
de que desenvolver atividades em detrimento do meio ambiente seria sempre viável. Com o
recebimento dos incentivos propiciados pelo PSA, que tem como mercadoria os processos e
produtos fornecidos pela própria natureza, vem-se comprovando que manter preservado o
meio ambiente não é somente benéfico, mas também rentável.
O objetivo desta revisão foi analisar os dados e produções científicas existentes no que se
refere ao Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), enfocando iniciativas encontradas na
prática e mercado, no Brasil e no mundo. O quadro atual mostra que apesar da existência de
diversas iniciativas públicas e privadas em todo o mundo, ainda assim, se faz necessário
maiores estudos e implantação de políticas que assegure o real benefício do recebedor do
serviço ambiental, e principalmente no que se refere a assegurar a sustentabilidade sócio
econômica para quem preserva, ou seja, do provedor do serviço ambiental, alavancando
assim, este mercado que figura como bastante promissor como uma ferramenta de gestão
ambiental.
Palavras-chave: Ecossistemas. Serviços. Pagamentos. Mercado. Iniciativas.
1. Introdução
A preservação dos ecossistemas e, consequentemente, dos serviços ambientais por eles
prestados, ofertados gratuitamente pela natureza, é fundamental para qualidade de vida e à
existência humana. No entanto, economicamente, a preservação ambiental por muito tempo
não foi vista como atraente, uma vez que atividades com ciclo de exploração curta, como a
agropecuária, destacando a criação bovina e de grãos, são mais lucrativas, porém quando não
exploradas devidamente degradam o meio ambiente e alguns casos de forma irreversíveis.
Neste sentido, nota-se que a apropriação da natureza pela ação humana é visível e tem
ocasionado à degradação ambiental do planeta. O descaso com a necessidade de conservar o
equilíbrio ambiental também se configura um empecilho, pois as bases legais para a
manutenção do meio ambiente, quando não são desconhecidas, são ignoradas em detrimento
de interesses econômicos. Toda essa problemática tem criado um cenário favorável para que
sejam valorizadas as ações que visem à conservação dos recursos naturais e da paisagem
natural, objetivando a manutenção dos serviços ambientais que são oferecidos pela natureza
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gratuitamente e abundante, porém o homem nunca atribuiu o devido valor a esses préstimos,
ainda que sejam vitais para nossa sobrevivência.
A exploração desordenada dos recursos naturais em atividades agroindustrial ganhou
destaque nos meios de comunicação e também em meio à comunidade, passando a ser
discutidos e divulgados através de relatórios e conferências, que deliberaram e sugeriram
ações para minimizar esses problemas ambientais.
Entre inúmeras discussões, surge a proposta do Pagamento pelo Serviço Ambiental (PSA) que
na prática estabelece o conceito como sendo 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 (MMA 2009).
3. Metodologia
Este artigo foi elaborado como resultado da sistematização de informações obtidas através de
consultas bibliográficas e através da internet, tendo como objetivo pesquisar conceitos e
exemplos de propostas e aplicabilidade de PSA, adotadas no Brasil e no mundo. A revisão
teórica constou de artigos, livros, estudos de caso que abordam a temática de Serviços
Ambientais e metodologias, as quais estão sendo desenvolvidas sob a perspectiva do PSA, e
serviu de base para a estruturação e para algumas reflexões teóricas.
3. Serviço ambiental e pagamento por serviços ambientais
Os ecossistemas naturais proporcionam vários benefícios, citando-se a proteção dos ciclos
hidrológicos, a regulação climática, a conservação dos solos, entre outros, estes chamados
serviços ambientais são responsáveis por proporcionar condições e processos que dão suporte
à vida (COSTA, 2008).
Serviços ambientais são as atividades, produtos e processos que a natureza nos fornece e que
possibilitam que a vida como conhecemos possa ocorrer sem maiores custos para a
humanidade. (PALÁCIOS, 2009).
Para Novion (2014), os serviços ambientais são prestados pela natureza em favor da
manutenção da vida e de seus processos e se revelam na capacidade da natureza de “garantir
que a vida, como conhecemos, exista para todos e com qualidade”.
Segundo Oliveira (2002), existe diversos tipos de Serviços Ambientais prestados pelos
Ecossistemas naturais como a regulação de distúrbios, em que a função do sistema é uma
resposta às flutuações ambientais. Essa regulação se dá na forma de proteção contra
tormentas, controle de cheias, recuperação de secas e outras respostas dos habitats às
variabilidades ambientais controladas principalmente pela vegetação.
De forma básica, os serviços ambientais podem ser categorizados tanto como “de valor
econômico direto”, que são àqueles relacionados à capacidade dos ecossistemas em prover
bens, como a água, alimentos, fibras, fitofármacos, recursos genéticos, entre outros, como “de
valor de uso indireto”, necessários para que os outros serviços existam, os quais se referem
àqueles relativos ao suporte da natureza, compreendendo a manutenção do volume e da
qualidade dos recursos hídricos, a ciclagem de nutrientes, a formação de solos, o fluxo de
genes, entre outros (BENJAMIN, 2001).
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A continuidade ou manutenção desses serviços, essenciais à sobrevivência de todas as
espécies, depende, diretamente, de conservação e preservação ambiental, bem como de
práticas que minimizem os impactos das ações humanas sobre o ambiente.
A Avaliação Ecossistêmica do Milênio da ONU, publicada em 2005, elaborada por 1.360
pesquisadores, de 95 países, avaliou que metade dos serviços ambientais do mundo está em
processo de degradação ou sendo explorada de forma insustentável. A partir desta avaliação
criou-se uma classificação para os serviços ambientais, dividindo-os da seguinte forma:
Serviços de Provisão: os produtos obtidos dos ecossistemas. Exemplos: alimentos, água
doce, fibras, produtos químicos, madeira.
Serviços de Regulação: benefícios obtidos a partir de processos naturais que regulam as
condições ambientais. Exemplos: absorção de CO² pela fotossíntese das florestas; controle do
clima, polinização de plantas, controle de doenças e pragas.
Serviços Culturais: São os benefícios intangíveis obtidos, de natureza recreativa,
educacional, religiosa ou estético-paisagística.
Serviços de Suporte: Contribuem para a produção de outros serviços ecossistêmicos:
Ciclagem de nutrientes, formação do solo, dispersão de sementes (DICIONÁRIO
AMBIENTAL, 2014).
A relação de serviços ambientais estará sempre sujeita a mudanças, pela possibilidade do
surgimento de novos problemas ambientais, e, em consequência, de novas demandas por serviços
ambientais relacionados a tais problemas.
Para Monteiro (2014), os serviços ambientais, até então, embora essenciais, jamais foram
incluídos nos cálculos de precificação de uma floresta nativa. Isto porque nunca, na história
da humanidade, chegou-se a um nível de degradação ambiental tão significativo quanto aos
dias de hoje, ou seja, os serviços prestados pela natureza nunca foram notados porque sempre
estiveram lá. Segundo este mesmo autor, o Pagamento por Serviço Ambiental (PSA) corrige
esta omissão e viabiliza a preservação do meio ambiente enquanto opção econômica.
O PSA é um mecanismo criado para fomentar a criação de um novo mercado, que tem como
mercadoria os processos e produtos fornecidos pela natureza, como a purificação da água e do
ar, a geração de nutrientes do solo para a agricultura, a polinização, o fornecimento de
insumos para a biotecnologia, etc. (PACKER, 2011).
O PSA tem por reconhecimento econômico das funções ambientais, como valiosas e escassas
ao bem-estar humano, conduzindo assim, esforços para valorizar os serviços ambientais por
meio de esquemas que visem à sua remuneração, consoante Wertz-Kanounnikoff (apud
ALTMANN, 2008).
Segundo Pagiola et al. (2005) o PSA surge, portanto, como um instrumento elaborado para
tentar solucionar os problemas ambientais dentro da lógica do mercado, sendo baseado no
princípio do “provedor-recebedor”, onde o usuário paga e o conservacionista recebe.
Pagamentos por Serviços Ambientais são transferências financeiras de beneficiário de
serviços ambientais para os que, por causa de práticas que conservam a natureza, fornecem
esses serviços. Os PSA podem promover a conservação por meio de incentivos financeiros
para os fornecedores de serviços ambientais. Esse modelo complementa o princípio do
usuário – pagador, dando foco ao fornecimento do serviço: é o principio do “provedorrecebedor”, em que os usuários pagam e os conservacionistas recebem (ZAPPAROLI, 2011).
O princípio do protetor-recebedor busca o pagamento por serviços ambientais, como uma
forma mais eficaz de multiplicar agentes motivados a preservar a natureza, para que ela
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continue prestando serviços indispensáveis à preservação da biodiversidade e da própria
dignidade humana.
Segundo Fagnello (2007), de acordo com o princípio protetor-recebedor, o agente público ou
privado que protege um bem natural em benefício da comunidade, devido a práticas que
conservam a natureza, deve receber os benefícios como incentivo pelo serviço de proteção
ambiental prestado. São exemplos de tais benefícios: a compensação – a transferência de
recursos financeiros dos beneficiados de serviços ambientais para os que, devido a práticas
que conservam a natureza, fornecem esses serviços; o favorecimento na obtenção de crédito; a
garantia de acesso a mercados e programas especiais; a isenção de taxas e impostos e a
disponibilização de tecnologia e capacitação, entre outros.
A possibilidade de transações sobre serviços ambientais, portanto, exige o surgimento de
provedores e compradores identificados, dispostos a estabelecer a relação de fornecimento e
pagamento, respectivamente. Tal relação consiste na remuneração, em dinheiro ou por outros
meios, aos provedores responsáveis pela prestação de um determinado serviço ambiental,
como forma de internalização. Sendo assim, um sistema de PSA depende: de um comprador
que demanda o serviço, podendo ser por interesse voluntário, por governos e por
regulamentações ambientais; de um provedor que oferte o seu comprometimento em manter
os serviços ambientais; e da transação, que consiste em todo o processo de gestão necessário à
execução da compensação financeira, mediante contratação e definição de compromissos
entre as partes (BRASIL, 2011).
A relação proposta pelo PSA é, na maioria dos casos, voluntária, e permite possibilidades de
negociação para que atividades de uso da terra se tornem mais competitivas que as
tradicionalmente dominantes, que provém menos serviços ou até mesmo causam danos ao
meio ambiente. Logo, o objetivo do PSA é influenciar a adoção de atividades que
proporcionam serviços ambientais, se tornando economicamente mais atrativas que as
alternativas dominantes (PAGIOLA e PLATAIS, 2007).
Wunder (2005) esclarece que haverá condições para uma negociação caso o custo de prover o
serviço somado aos custos de transação em realizar o negócio, forem menores do que o
benefício socioambiental obtido conjuntamente pelos compradores (sejam locais ou globais).
Além disso, o ganho econômico deve compensar o custo de oportunidades ao provedor. Desta
forma, esses pagamentos estabelecem uma forma de renda confiável e igual ao rendimento
estimado da terra, com a minimização dos riscos e incertezas que o proprietário da terra teria
incorrido caso fizesse uso de suas terras para outras finalidades econômicas. Wunder ainda
identifica os elementos principais dos sistemas de PSA da seguinte forma: (i) transação
voluntária; (ii) serviço ecossistêmico bem definido; (iii) comprador; (iv) fornecedor; (v)
pagamentos condicionados. Segundo o autor, essas características são da essência dos
sistemas de PSA.
Diante das definições apresentadas pode-se afirmar que em um processo produtivo de bens ou
serviços ambientais, o custo de oportunidade corresponde ao melhor ganho que se poderia
obter utilizando determinado recurso ambiental em vez de outra atividade que não seja a
produção, ou seja, é o valor atribuído à melhor alternativa econômica que o proprietário do
recurso terá que “abrir mão” para fins de proteção ao meio ambiente (MORAES, 2012).
Para que o PSA tenha sentido, evidentemente, a preservação do meio ambiente tem de ser
mais lucrativa do que sua destruição. Ou seja, os ganhos auferidos pelo prestador de serviços
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ecológicos têm de ser mais significativos do que o seria potencialmente obtido com outras
atividades econômicas.

4. Mercado de pagamento por serviços ambientais
A ideia de compensar os serviços ambientais decorre, por um lado, do reconhecimento de que
os ecossistemas prestam serviços importantes que devem ser conservados e, por outro lado,
do entendimento de que enquanto tais serviços não fizerem parte do mercado, isto é, não
possuírem um valor monetário, não fará parte da tomada de decisões dos agentes que se
relacionam com tais serviços e, consequentemente, correrão o risco de se extinguirem em
benefício de outras atividades rentáveis (WHATELY; HERCOWITZ, 2008).
O PSA tem perante a sociedade civil e pode público o reconhecimento como instrumento de
preservação e conservação do meio ambiente e de valor econômico. No entanto, necessário se
faz consolidar instrumentos legais existentes, bem como aperfeiçoá-los e criação de novos,
quando demandar, para que viabilize seu valor no mercado e torne possível seu pagamento, o
que incentivará e tornará mais abundante a sua prestação.
Para Packer (2011), a demanda por serviços ambientais será gerada por aqueles que não têm
como (ou não querem) cumprir as obrigações de não poluir ou não degradar o meio ambiente,
mas que podem “comprar” ou “recompensar” aqueles que contribuem para a preservação.
Esse mecanismo é chamado de “limite e comércio” (em inglês “cap and trade”), que permite
que, por meio de compensações, os poluidores não sejam obrigados a modificar seus padrões
de produção.
Neste sentido, o mercado de pagamentos por serviços ambientais foi pensado no intuito de
gerar recursos para custear o cumprimento dos tetos de emissão ou limites de conservação
impostos por lei, financiando agentes degradadores do meio ambiente, assim como para
autorizar a continuidade das emissões e desmatamentos através do mercado das
compensações.
A compra de títulos “verdes”, como a Cota de Reserva Ambiental, ou a compra de serviços
ambientais compensariam as emissões e degradações das grandes corporações dos países
desenvolvidos, transferindo a dívida ambiental e climática para os países e povos e
comunidades em desenvolvimento. Os valores obtidos no mercado financeiro “verde”, não
apenas paga a conta da indústria e do agronegócio como alavanca o sistema financeiro com
um gigantesco mercado de produtos, tecnologias, serviços, assessorias e ativos sob o rótulo de
verdes. Neste contexto, a “Economia Verde” ou a “Economia dos Ecossistemas e da
Biodiversidade” apresenta-se como a grande solução para a crise ambiental e também uma
excelente oportunidade de criação de “novos negócios” para as empresas e um novo fluxo de
recursos financeiros, muito convenientes no contexto das sucessivas crises econômicas
(PACKER, 2011).
De acordo com Neto (2008) um dos estudos que teve grande impacto no debate sobre a
valoração ambiental foi o trabalho realizado por Costanza et al. (1997), publicado pela revista
Nature, em que os autores encontraram o valor médio anual de US$ 33 trilhões, caso todos os
serviços prestados pela natureza fossem contabilizados, equivalente a (1,8 vezes o valor
corrente do Produto Nacional Bruto global).
Powell e White (2001, apud NETO, 2008) lembram que, se esses serviços fosse considerados
em seu conjunto, teriam um valor infinito, posto que a vida não poderia ser possível sem eles.
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Segundo estudo de 2003 da Conferência das Nações Unidas para Comércio e
Desenvolvimento – UNCTAD (sigla em inglês), o tamanho do mercado atual do PSA (EGs,
na sigla em inglês) é de aproximadamente US$ 550 bilhões (AGROAMBIENTE, 2014).
Diante da possibilidade de realizar transações sobre serviços ambientais, necessário se faz o
surgimento de provedores e compradores identificados, dispostos a estabelecer a relação de
fornecimento e pagamento, respectivamente. Tal relação consiste na remuneração, em
dinheiro ou por outros meios, aos provedores responsáveis pela prestação de um determinado
serviço ambiental, como forma de internalização. Sendo assim, um sistema de PSA depende:
de um comprador que demanda o serviço, podendo ser por interesse voluntário, por governos
e por regulamentações ambientais; de um provedor que oferte o seu comprometimento em
manter os serviços ambientais; e da transação, que consiste em todo o processo de gestão
necessário à execução da compensação financeira, mediante contratação e definição de
compromissos entre as partes (BRASIL, 2011).
Um dos desafios a serem enfrentados é quanto à questão econômica para a formação de oferta
e demanda ao PSA, é que muitos serviços ambientais ainda são entendidos como bens
públicos, que são caracterizados pela “não exclusividade” e “não rivalidade”. O primeiro
implica em altos custos, ou até mesmo na impossibilidade, de excluir alguém do uso ou dos
benefícios de um externalidade positiva, ao passo que o segundo significa a falta de
competitividade, ou seja, “o montante fornecido do bem para um indivíduo não reduz o
montante disponível para o outro”. O problema desta questão é que os benefícios dos serviços
ambientais são obtidos por muitos, alguns podendo pegar carona nos esforços dos outros,
instigando, assim, pouco incentivo em contribuir para projetos de PSA (BRASIL, 2011).
Além disso, tal condição implica, inclusive, na ausência de incentivos para que o mercado
privado proveja os serviços ambientais, uma vez indivíduos e empresa “relutam em pagar por
um serviço que será usufruído no mesmo montante por aqueles que não pagaram por eles”
(NUSDEO, 2012).
Para composição de uma estrutura de pagamento por serviços ambientais, Queiroz (2008)
afirma que por este não ser um mercado espontâneo, ocorre à necessidade de se identificar
primeiro qual é a externalidade gerada, quem a produz e quem se beneficia com ela, neste
caso, os beneficiários podem ser agentes públicos e/ou privados que são favorecidos por tais
práticas de conservação da natureza e os fornecedores são as áreas naturais protegidas.
Este mesmo autor relata que uma vez ocorrida essa definição, deve-se buscar a disposição dos
beneficiários em efetuar pagamento, e como os serviços ambientais não possuem preço de
mercado, o valor é calculado ou definido levando-se em consideração o real benefício de
quem é favorecido juntamente com o custo do fornecedor, o que vai variar nas diferentes
regiões do país, sendo que a credibilidade do sistema é dada através de um monitoramento
eficaz e garantia da qualidade do serviço prestado.
Segundo Costa (2008), cinco critérios são utilizados para definir os pagamentos por serviços
ambientais, sendo eles:
1 – Ser uma transação voluntária;
2 – Ter um serviço ambiental bem definido ou um uso da terra que possa assegurar o
fornecimento de um serviço ambiental;
3 – Existir pelo menos um comprador (demandante/recebedor), ou usuário, do serviço
ambiental;
4 – Existir pelo menos um vendedor (provedor), ou fornecedor, do serviço ambiental;
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5 – Haver condicionalidade, ou seja, se o fornecedor do serviço ambiental assegurar o seu
fornecimento.
Para Powell & White (2001), os mercados de serviços ambientais podem ser classificados em
três categorias de acordo com o nível de intervenção governamental: A primeira delas, onde o
grau de intervenção governamental é menor, é aquela em que predominam os acordos
privados entre os produtores de serviços e os beneficiários e acontece prioritariamente quando
existe a percepção por parte dos usuários que o custo de tratamento ou a redução da renda
decorrente da perda do serviço excede o pagamento pelo serviço ambiental. A segunda
categoria seria aquela onde predominam os mecanismos de troca entre os agentes,
normalmente utilizados a partir da fixação pela autoridade reguladora de um determinado
padrão a ser alcançado via negociação entre os atores. Por fim, a última categoria proposta
seria aquela onde estão situados os pagamentos realizados pelo setor público, assim
considerado quando algum nível de Governo ou uma instituição pública (não necessariamente
estatal) paga pelo serviço ambiental. Os pagamentos podem ser destinados a produtores
privados ou instituições públicas gerenciadoras de recursos naturais.
Para Bracer et al. (2007), por conta das preocupações crescentes com a deterioração dos
serviços ambientais, transações e novos mercados destes serviços estão surgindo em todo o
mundo. Estes novos mercados podem estar atrelados a mecanismos regulatórios ou
voluntários, podem fazer parte de mercados formais ou ainda focados em negócios
específicos, mas todos eles relacionados à restauração ou manutenção de um determinado
serviço ambiental.
Algumas das principais categorias de pagamento por serviços ambientais praticadas
atualmente pelo mercado em funcionamento são:
a) conservação de recursos hídricos: paga pela produção de água potável;
b) impostos ecológicos: pagam pela implantação e manutenção de áreas de conservação;
c) compensação ambiental: remunera a população do entorno de gasodutos, hidrelétricas e
grandes projetos rodoviários pelas perdas ambientais;
d) subsídios a reservas extrativistas: renumera o uso sustentável dos recursos naturais;
e) sobrepreço de alimentos orgânicos: remunera adicionalmente os produtores pelo uso
sustentável de recursos naturais na agricultura;
f) geração de créditos de carbono: remunera pelo sequestro ou pela redução de emissão de
gases de efeito estufa.
O mercado de Créditos de Carbono é, atualmente, o projeto de PSA mais difundido no
mundo, tendo sido o Brasil o primeiro país a praticá-lo. Foi implementado pelo Protocolo de
Kyoto (1997) e têm impactos diretos na mitigação do aquecimento global, o maior problema
ambiental enfrentado pela sociedade nos dias de hoje (AGROAMBIENTE, 2014).
5. Iniciativas de PSA no Brasil e no mundo
No Brasil e em vários países existem em práticas várias iniciativas referente ao PSA no
intuito de viabilizar ações de uso sustentável dos recursos naturais, consequente à preservação
do meio ambiente. Segundo Kawaichi (2008) oito países adotam o PSA, sendo eles:
“Austrália, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, Estados Unidos, França e México, com
destaque como referência mundial para a Costa Rica”. Apenas Costa Rica, México, El
Salvador e Equador possuem políticas consolidadas relacionadas ao pagamento por serviços
ambientais (BATISTA, 2010).
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Costa Rica é um país que tem sido referência e destacado mundialmente na proteção ao meio
ambiente e aos recursos naturais, cujo conceito de PSA é baseado no princípio de que os
proprietários de florestas e plantações florestais devem receber compensação financeira pela
prestação de serviços que esses ecossistemas prestam para a sociedade da Costa Rica em
particular e da comunidade internacional em geral. Neste sentido, adota um mecanismo de
gestão inovador em que remunera em US$ 64,00 o hectare protegido, pelo reconhecimento
dos seguintes serviços ambientais: diminuição de emissão de gases poluentes; proteção da
água para uso urbano, rural ou hidrelétrico; proteção da biodiversidade para sua conservação e
uso sustentado, científico e farmacêutico, de investigação e melhoramento genético; a
proteção de ecossistemas e de formas de vida; também a beleza natural para fins turísticos e
científicos (MACIEL et al., 2010).
No Equador, para uma área de 638 ha, são pagos até US$ 1/ha/mês para proteção de floresta e
gramíneas e de US$ 0,75/ha/mês para áreas com capoeira. As áreas com cultivo não são
valoradas, consequente não há pagamento. Em El Salvador, objetivando desburocratizar as
ações referentes ao meio ambiente, as empresas que engarrafam água pagam aos proprietários
pela conservação de suas áreas nas bacias (BATISTA, 2010).
Nos Estados Unidos desde 1985, vigora o programa denominado Conservation Reserve
Program (CRP), que visa promover incentivo econômico para práticas de conservação do solo
em propriedades rurais. Foram identificadas reduções significativas em despesas no processo
de tratamento da água proveniente dos mananciais inseridos em parte das áreas contempladas
pelo programa CRP, devido ao controle da poluição difusa (POSTEL e THOMPSON, 2005).
O programa CRP utiliza a Universal Soil Loss Equation (USLE) para cálculo da estimativa da
perda de solo e prioriza sua aplicação nas áreas classificadas como altamente erodíveis, este
modelo é o mais praticado no mundo (LANT et al., 2005).
No Brasil, várias iniciativas foram implementadas no que concerne ao Pagamento por
Serviços Ambientais, dentre as quais citamos alguns exemplos:
O Programa de Desenvolvimento Socioambiental da Produção Familiar Rural PROAMBIENTE é um programa que surgiu no ano de 2000 pelo Ministério do Meio
Ambiente - MMA com o foco para o desenvolvimento socioambiental da produção familiar
rural na Amazônia. Seu objetivo é compatibilizar a conservação do meio ambiente aos
processos de desenvolvimento rural, com aproveitamento social e econômico da terra, sob
baixo risco de degradação ambiental. Em 2004, o PROAMBIENTE tornou-se uma política
pública federal, tendo como atores, agricultores familiares, extrativistas, pescadores
artesanais, indígenas, remanescentes de quilombos e populações tradicionais, distribuídas em
11 Polos Pioneiros na Amazônia Legal. Estes atores são beneficiados por compensação de
serviços ambientais (PSA) desde que pratiquem: o uso controlado do fogo; diminuam o
desmatamento; o extrativismo sustentável; sistemas agroflorestais; a recuperação de nascentes
e de áreas degradadas; a pesca em açudes; a redução das caçadas; etc. (PROAMBIENTE,
2014).
Projeto Oásis da Fundação o Boticário de Proteção a Natureza, uma iniciativa lançada em
2006, tem como objetivo estimular à conservação de áreas naturais e sua biodiversidade, a
produção de água, a adoção de boas práticas de conservação e uso do solo, e o incremento de
renda de proprietários de terra de diferentes regiões do país, por meio da implantação de um
mecanismo de Pagamento por Serviços Ambientais. Este projeto tem o propósito também de
disseminar o mecanismo pelo país, estimulando governos e outras instituições a investir em
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iniciativas similares, como, por exemplo, o estímulo à criação de Reservas Particulares do
Patrimônio Natural (FGB, 2014). Os pagamentos a proprietários rurais, proveniente deste
projeto variam entre R$ 850,00 e R$ 7.000,00, por ano. Para efeitos de comparação, em
média, os produtores da região percebem renda mensal de aproximadamente R$ 500,00 e,
dados fornecidos do Projeto Oásis, registra que os pagamentos mensais realizados em 2011
variaram entre R$ 89,00 e R$ 568,00. Estes valores representam incrementos de renda de
18% e mais de 100%, respectivamente, para as famílias integrantes do projeto na região
(FGB, 2011). O projeto Oásis foi expandido a outros estados brasileiros, em 2009 chegou ao
sul do país, em Apucarana (PR), em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo
(SEMATUR). Em 2011 foi a vez de Santa Catarina fazer parte do Oásis, com a cidade de São
Bento do Sul. No ano seguinte, 2012, iniciou uma parceria com o Ministério Público de
Minas Gerais e a Associação Mineira de Defesa Ambiental (AMDA) em Brumadinho (MG).
A escolha da região justificou-se pela importância na proteção de mananciais de
abastecimento público, que beneficiam cerca de 4 milhões de habitantes na região
metropolitana de Belo Horizonte (FGB, 2014).
Outra prática de compensação (pagamento) por serviços ambientais é a Lei Chico Mendes
(Lei Estadual n° 1.277/99) vigente no Estado do Acre, que remunera os produtores de
borracha com um subsídio pelos serviços ambientais prestados no valor de R$ 0,70 por quilo
de borracha comercializada. No Estado do Amazonas foi instituída a Bolsa Floresta, benefício
pago mensalmente às famílias que vivem nas Unidades de Conservação do Estado com
objetivo de incentivar os produtores a protegerem os recursos florestais promovendo assim, a
redução de práticas predatórias ao meio ambiente (MACIEL, et al., 2010).
O Programa Município VerdeAzul - PMVA, lançado em 2007 pelo Governo do Estado de
São Paulo visa estimular e capacitar as prefeituras a implementarem e desenvolverem uma
Agenda ambiental estratégica. A adesão do Município a este programa é pré-requisito para a
liberação de recursos do Fundo Estadual de Controle da Poluição-FECOP, controlado pela
Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Ressalta-se que todos os 645 municípios do Estado
de São Paulo aderiram ao programa através de assinatura de um Protocolo de Intenções onde,
estão propostas 10 Diretivas, que abordam questões ambientais prioritárias a serem
desenvolvidas, quais sejam: Esgoto Tratado, Resíduos Sólidos, Biodiversidade, Arborização
Urbana, Educação Ambiental, Cidade Sustentável, Gestão das Águas, Qualidade do Ar,
Estrutura Ambiental e Conselho Ambiental. Em novembro de 2008, o primeiro ranking foi
divulgado e 44 municipalidades foram certificadas. Em 2012, este número alcançou 133
municípios, demonstrando que o Estado está cada vez mais “VerdeAzul” (MUNICÍPIO
VERDE/AZUL, 2014).
O Programa Bolsa Verde em Minas Gerais (Lei 17.727/2008) e o Programa de Pagamento por
Serviços Ambientais e o FUNDÁGUA no Espírito Santo (Leis 8.995/2008 e Lei 8.960/2008)
são legislações estaduais que estabelecem pagamentos aos prestadores de serviços ambientais
pela conservação de cobertura florestal para melhoria da qualidade e disponibilidade hídrica.
A bolsa verde em MG também se destina a ações de recuperação e conservação da
biodiversidade e de ecossistemas especialmente sensíveis, regulamentando o PSA
biodiversidade. Os governos de São Paulo (por meio da Lei Estadual de Mudanças Climáticas
n. 13.798/2009 e do Programa Mina D’água), do Paraná (Lei do Prestador de Serviços
Ambientais n. 16.436/2010), de Santa Catarina (Política Estadual de Serviços Ambientais) e o
do Acre (Lei 2.308/2010 Sistema Estadual de incentivos a Serviços Ambientais, que
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regulamenta inclusive a negociação dos créditos oriundos dos PSA, na bolsa de mercados e de
futuros) também regulamentaram o mercado de PSA. Todos são viabilizados através de
fundos estaduais que contam com a cobrança de compensação financeira pela geração de
energia hidrelétrica, cobranças pelo uso da água e do fundo especial de petróleo (PACKER,
2011).
Programa Estadual de Conservação e Revitalização de Recursos Hídricos (Prohidro) - Rio de
Janeiro - foi criado através da lei estadual nº 3239/99 e regulamentado pelo Decreto estadual
nº 42.029/2011. Este programa estabelece um mecanismo de PSA a ser coordenado como um
subprograma denominado Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais (PROPSA). Os tipos de serviços ambientais abrangidos por este programa são os relacionados à: i)
conservação e recuperação da qualidade e da disponibilidade das águas; ii) conservação e
recuperação da biodiversidade; iii) conservação e recuperação das faixas marginais de
proteção; e iv) sequestro de carbono originado de reflorestamento das matas ciliares,
nascentes e olhos d'água para fins de minimização dos efeitos das mudanças climáticas
globais. Figuram como beneficiários deste programa possuidores, a qualquer título, de área
rural situada no Estado do Rio de Janeiro, que favoreçam a conservação, manutenção,
ampliação ou a restauração de benefícios propiciados aos ecossistemas. Requisitos de
acesso. A adesão a qualquer iniciativa do PRO-PSA será voluntária e poderá ser formalizado
mediante a celebração de contrato, convênio ou outro instrumento jurídico, a ser firmado
entre o prestador do serviço ambiental e o órgão competente (IMAZON, 2014).
O projeto Produtor de Água é uma iniciativa da Agência Nacional de Águas - ANA que tem
como objetivo a redução da erosão e assoreamento dos mananciais nas áreas rurais. O
programa, de adesão voluntária, prevê o apoio técnico e financeiro à execução de ações de
conservação da água e do solo, como, por exemplo, a construção de terraços e bacias de
infiltração, a readequação de estradas vicinais, a recuperação e proteção de nascentes, o
reflorestamento de áreas de proteção permanente e reserva legal, o saneamento ambiental, etc.
Prevê também o pagamento de incentivos (ou uma espécie de compensação financeira) aos
produtores rurais que, comprovadamente contribuem para a proteção e recuperação de
mananciais, gerando benefícios para a bacia e a população. A concessão dos incentivos ocorre
somente após a implantação, parcial ou total, das ações e práticas conservacionistas
previamente contratadas e os valores a serem pagos são calculados de acordo com os
resultados: abatimento da erosão e da sedimentação, redução da poluição difusa e aumento da
infiltração de água no solo (ANA 2014).
6. Conclusão
Os serviços ambientais prestados pela natureza são indispensáveis para o homem. A prestação
desses serviços, passa pela preservação de áreas territoriais definidas, de ecossistemas e
biodiversidades vitais, que depende de ações humanas. Neste sentido, o PSA apresenta como
instrumento em potencial em prol de um desenvolvimento sustentável proporcionando através
deste sistema a preservação da natureza, bem como a manutenção pelos serviços ambientais
por ela prestados. Ao se discutir aspecto referente ao Pagamento por Serviços Ambientais
(PSA) é imprescindível levar em consideração a sustentabilidade do sistema, verifica-se
várias iniciativas no Brasil e no mundo, no entanto, existem poucas leis regulamentadas
acerca do tema, e em especial no Brasil, ficando restrita a algumas regiões e estados. A
ausência de um marco regulatório federal mais abrangente para o PSA tem provocado uma
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diversidade de leis sobre o tema, principalmente nos estados brasileiros cuja prática deste
sistema já é realidade. É evidente a necessidade da definição de marco regulatório federal que
estabeleça de forma clara e objetiva quanto ao arranjo institucional que será montado para o
programa de PSA, definindo quais os tipos de serviços ambientais abrangidos pelo mesmo, as
fontes de recursos e beneficiários. Cabe ressaltar que para que possam ser implementadas
políticas públicas e privadas que propicie uma melhor gestão dos serviços ligados à natureza,
ainda, ocorre à necessidade de se estimar o real benefício do recebedor do serviço ambiental,
e principalmente no que se refere a assegurar a sustentabilidade sócio econômica para quem
preserva, ou seja, do provedor do serviço ambiental, bem como definição e aplicação de
sistemas de verificação (monitoramento) das ações desenvolvidas através do PSA.
Ademais, o programa Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) no Brasil, apesar da ausência de
marco regulatório, tem se caracterizado como recurso alternativo e moderno de gestão ambiental,
que na lógica consiste em valorizar os serviços constantemente prestados pela natureza, e tem se
demonstrado como uma ferramenta efetiva adotada por distintas regiões brasileiras, fruto da
atuação conjunta entre a sociedade civil e o Poder Público proporcionando meios eficazes de
preservação dos ecossistemas do país.
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