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RESUMO 

Serviço ecossistêmico é a capacidade da natureza em fornecer qualidade de vida 
garantindo efetivamente aos seres que nela vive. Entretanto com a evolução do 
estágio da degradação ambiental, torna-se cada vez mais difícil ter acesso a esses 
serviços e com isso eles começam a ser mais valorizados. Esta pesquisa busca 
trazer contribuições no âmbito do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) como 
instrumento de políticas públicas sistematizadas na gestão ambiental, considerando 
os principais desafios, princípios e aspectos que cruza o PSA através de 
considerações técnicas e teóricas. Os resultados da pesquisa remetem que os 
instrumentos econômicos são ferramentas essências, para instituir de forma perene 
as atividades dos agentes econômicos do PSA. Observa-se também o equilíbrio dos 
comitês de bacias com ênfase na cobrança pelo uso dos recursos hídricos, uma vez 
que a cobrança seria a fonte legitima de financiamento do PSA. 
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Instrumentos Econômicos. 

 

PAYMENTS FOR ENVIRONMENTAL SERVICES AS A SYSTEMIC INSTRUMENT 
FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

Abstract: Ecosystemic services is the capacity of nature in provide quality of life for 
the ones who lives in it. However, with the evolution of degradation environment 
stage, become every time more difficult to have access to those services and with it, 
they begin to be more valued. This research seeks to bring contributions in Payment 
for Environmental Services (PES) like instrument of public politcs systemized on 
environmental management, considering the others challenges, principles and 
aspects that cross the PES through the technique and theorical considerations. The 
results this research send is the powerful tool of economic set up like a form of 
activities to the economic agents of PES. It can be observed with the balance of 
basis committees that emphasis the charge to use the water resourses, that is the 
legitimate source of PES financing. 

Key words: Payment for environmental services, environmental management, 
economics instruments. 
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1. INTRODUÇÃO 

 No modelo de desenvolvimento econômico contemporâneo, os recursos 
naturais são explorados de maneira insustentável (extração, produção, consumo e 
resíduo) estabelecendo alta pressão sobre os ecossistemas. A apropriação do valor 
econômico da natureza pela ação humana tem ocasionado num desequilíbrio 
ambiental que se configura um empecilho, pois as bases legais para a manutenção 
do meio ambiente são desprezadas em detrimento de interesses econômicos. 

 Toda essa complicação tem criado um cenário de valorização de ações que 
visem à conservação dos recursos naturais objetivando a manutenção dos serviços 
ambientais. 

 A conservação e proteção dos recursos naturais tem forte relação com os 
serviços de suporte, são elementos essenciais para regulação do clima, ciclagem de 
nutrientes, a formação do solo, manutenção do ciclo de chuvas e provimento de 
recursos hídricos em qualidade e quantidade os quais a sociedade depende. 
Segundo Mota (2009, p. 7) “o meio ambiente é um sistema aberto e 
interdependente, requer que se dê a devida atenção à valoração econômica dos 
recursos naturais como estratégia de defesa da natureza”. 

 Assim procede-se a importância de incorporar instrumentos apropriados de 
gestão ambiental para dar eficácia às políticas púbicas vigentes. Dentre os vários 
caminhos para desenvolver uma nova racionalidade ambiental, seria compreender e 
respeitar as dinâmicas próprias do meio natural. 

 Os mecanismos de pagamento por serviços ambientais (PSA) precisamente 
são feitos a fornecedores de serviços ambientais, através de práticas e manejos 
conservacionistas, que contribuam para a melhoria das condições dos recursos 
naturais, segundo o conceito “provedor-recebedor”, onde o beneficiário dos serviços 
ecossistêmicos paga e o conservacionista recebem. Atualmente grande parcela dos 
esquemas de PSA trabalha com proteção da biodiversidade, bacias hidrográficas, 
mercado de carbono e proteção para beleza cênica.  

 Diante disso, o presente artigo pretende analisar e reunir sistematicamente 
elementos principais das características do PSA e tecer algumas contribuições a 
respeito. A preocupação maior, portanto, consiste em desenvolver o tema 
considerando o contexto econômico e as limitações necessárias às condutas 
humanas em face da natureza, além dos problemas sociais envolvidos. 

2. PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA): CONCEITOS E 
IMPORTÂNCIA. 

 Na literatura existem diversas definições para o conceito de Pagamento por 
Serviços Ambientais (PSA) 2 ou Ecossistêmicos (PSE). Parte-se do princípio 
retribuição monetária ou não, referente às atividades humanas de preservação, 
conservação, manutenção, proteção, restabelecimento, recuperação e melhoraria 
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dos ecossistemas que geram serviços ambientais ou amparados por programas 
específicos. (SANTA CATARINA, 2010). 

 Conforme expõe Peralta (in LAVRATTI e TEJEIRO, 2014 apud IRIGARAY, 
2010): 

[...] independentemente da abordagem, existe um consenso no sentido de 
que o pagamento por serviços ecológicos é um tipo de instrumento 
econômico que pretende fomentar práticas de conservação ambiental, 
outorgando um valor à manutenção dos bens ambientais que se pretende 
proteger, em função dos relevantes serviços ecológicos associados à 
manutenção dos mesmos. 

Trata-se de uma ferramenta que incentiva uma consciência ambiental que 
influencia nas decisões individuais e coletivas valorizando os benefícios produzidos 
pelos serviços ambientais. 

 Os recursos naturais cooperam direta e indiretamente para o bem-estar 
humano, geração de renda econômica, alimentação dentre outro. De fato, são 
serviços difíceis de serem reconhecidos no dia a dia, mas que são essenciais para o 
bem-estar humano, que provêm da complexa interação entre os componentes 
bióticos (organismos vivos) e abióticos (componentes físicos e químicos), dos 
ecossistemas. 

 2.1 Pelo que se paga em um esquema de PSA? 

Segundo, o Millennium Ecosystem Assessment (2005) fez uma proposta de 
tipos de serviços ambientais que poderiam estar associados a projetos de PSA: 

 Serviços de suporte: ciclagem de nutrientes, formação do solo, produção 
primária etc.; 

 Serviços de provisão: alimentos, água doce, combustível, madeira e fibra etc.; 

 Serviços de regulação: clima, fluxo hídrico, doenças etc.; 

 Serviços culturais: estético, espiritual, educacional, recreativo etc. 

 Peralta expõe novamente (in LAVRATTI e TEJEIRO, 2014 apud FGEROA et 
al. 2009): 

[...] o sistema de pagamento por serviços ambientais é o resultado de um 
acordo voluntário, condicionado, realizado entre o protetor de um 
determinado serviço ambiental e um comprador/beneficiário. Por regra, a 
transferência de recursos é feita através de um intermediário. A compra dos 
serviços poderá ser feita através de pagamentos em dinheiro, certificados 
ou pagamentos em espécie (FIGUEROA et al., 2009). O acordo deverá ter 
um prazo previamente definido, e deverá ser feito um monitoramento 
rigoroso que permita determinar os níveis de sucesso do sistema de PSA e 
o cumprimento das obrigações do provedor. 

 De acordo com Wunder (2005), um sistema de PSA deve seguir cinco 
critérios: haver de um serviço ambiental bem definido; existência pelo menos um 
vendedor de serviços ambientais; existência de pelo menos um comprador para o 
serviço oferecido; transações voluntárias entre ambos os vendedores/compradores, 
e por ultimo, os pagamentos estão condicionados a um contrato sobre os serviços 
ambientais que realmente podem ser fornecidos. 

 Dentre a ampla aplicabilidade do PSA, regiões com escassez de água, 
degradação de solo e minimização de áreas de florestais dispõe de alto potencial 
para implementação de sistemas de PSA. 



3. PSA, NO BRASIL E NO MUNDO. 

 Em vista progressiva pressão sobre os ecossistemas, instituições e governos 
têm buscado desenvolver melhorias na gestão dos recursos naturais. Assim, 
políticas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) têm indicado pelo mundo 
como uma opção viável para alcançar êxito no âmbito das políticas ambientais. 

 Em nível internacional ressalta-se a iniciativa pioneira da Costa Rica onde o 
governo criou instrumentos de financiamento baseado em um Fundo Nacional de 
Financiamento Florestal (FANAFIFO), captando recursos através de taxas sobre o 
consumo de gasolina e água, repassando aos proprietários que preservam as 
florestas. Também se destaca o México, Equador e Nova York (USA) por programas 
de PSA com ênfase em credito de carbono e conservação de recursos hídricos. 

 No Brasil, PSA vem sendo discutido com mais atenção desde o lançamento 
do Programa de Desenvolvimento Social da Produção Familiar (Proambiente), que 
consistiu em uma experiência inicial de PSA no país, mas demonstrou vários 
desafios a serem superados (SANTOS et al. 2012 apud Wunder, S. et al. 2008). 
Deste então Projeto de Lei (PL) reacionado a este assunto passaram a ser a ser 
pautado no Congresso Nacional. Vale ressaltar a experiência do projeto “Produtor de 
Água” promovido pela Agência Nacional de Águas (ANA), considerado um sucesso 
no âmbito de projetos de PSA. 

 Além disso, alguns estados brasileiros desenvolveram leis tratando sobre 
esse assunto (Figura 1) e incluindo ICMS Ecológico, cujo recuso vem recitas 
tributarias, Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+) que objetiva a 
conservação, manejo e aumento de estoque florestal. Sabe-se que REDD+ possui 
diversas particularidade relacionados às discussões sobre mudanças do clima. No 
entanto não é objetivo desse trabalho correlacionar ou compara com PSA. 

Figura 1 - Estados que possuem leis sobre mudança do clima e sua relação com pagamento por 

serviços ambientais e REDD+. 

 

Fonte: (SANTOS et al. org. 2012) 



4. INSTRUMENTOS DE GESTÃO COOPERATIVOS DO PSA 

 Uma perspectiva relevante relacionada aos sistemas de PSA coresponde a 
aplicação de ferramentas que contribuam para o analise e valoração dos serviços 
ambientais realmente gerados. 

 Conforme citado anteriormente umas das ferramentas de alta relevância para 
o PSA é o ICMS Ecológico que compensa o município pela criação ou conservação 
de áreas de alto valor ambiental. Segundo Hampel (et al. 2006 apud BENSUAN, 
2002) “são atribuídas duas funções primordiais: a compensatória e a incentivadora”. 

 A função compensatória favorece no sentido de suprir limitações quanto à 
gestão ambiental. Já na função incentivadora opera com despertador de interesse 
em criar ou ampliar áreas de conservação. 

 Todavia é importante ressaltar que, de maneira geral, o critério ambiental 
referente ao ICMS Ecológico é mais amplo e que são deliberados de acordo com 
cada estado, por exemplo, incentivos fiscais para o tratamento de esgoto, a gestão 
de resíduos sólidos e outros. 

 Camelo e Sanches (2014) expõem que: 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC prevê 
pagamentos de serviços ambientais oriundos das unidades de conservação 
como pagamentos de empresas de abastecimento de água ou distribuição 
energia elétrica beneficiadas pela proteção proporcionada por uma unidade 
de conservação, pagamentos pela exploração comercial de produtos, 
subprodutos ou serviços obtidos ou desenvolvidos a partir dos recursos 
naturais ou da exploração da imagem de unidade de conservação, e, 
também as compensações ambientais. 

 Cabe enfatizar o Novo Código Florestal – Lei 12.651/12 –, conforme disposto 
em seu Artigo 413. 

 Destaca-se também a lei 9.433/97, relacionada aos recursos hídricos que 
possibilita a arrecadação contínua de financiamento e permite à alocação destes 
recursos, esta lei estabelece como instrumentos de gestão, uso, cobraça e outorga 
de recursos hídricos. Possibilitando assim uma fonte de incentivo e possível 
financiamento de projetos de PSA, visto que necessário à efetividade e equilíbrio 
dos comitês de bacia hidrográfica. 

 Vale ressaltar que as bacias hidrográficas são responsáveis por uma gama de 
serviços ambientais, incluindo o fornecimento e purificação de água doce, o 
provimento de habitats que salvaguarda a pesca e a diversidade biológica, além de 
recreação e turismo. 

 É importante salientar o uso da tecnologia sistematizada ao meio ambiente, 
tais como a utilização dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Rocha (2003) 
argumenta que a integração entre modelos ambientais e SIG é um amplo e 
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crescente campo para cientistas ligados ao geoprocessamento e meio ambiente, e 
que após a expansão de pesquisas baseadas em SIG no final da década de 80, vem 
se mostrando o progresso de uma corrente de interesse em SIG pelas ciências do 
meio ambiente, como Ecologia, Biologia e a Hidrologia. 

 4.1 DESAFIOS DO PSA 

 Perante todos os benefícios e instrumento legais, tecnológico e de gestão que 
permeia o PSA ressalta-se a conscientização e disposição dos detentores de bens 
naturais. Conforme Teixeira (2011), muitas vezes, os serviços ambientais não são 
oferecidos porque os agricultores familiares não têm renda suficiente para bancarem 
sozinhos os custos de implantação, manutenção ou oportunidade, necessários para 
prover esse tipo de serviço. 

 Desse modo se políticas publicas de PSA demandam de criação e regulação 
para contribuir para preservação ambiental, culminando em externalidade positivas 
atrelada ao desenvolvimento e meio ambiente onde a coletividade possa usufruir. 

 Uns dos questionamentos pertinentes a esse assunto vêm do novo código 
florestal em vigor pela contradição entre obrigatoriedade legal de proteção das 
matas ciliares junto a córregos e rios. Exposto isso começa a matura a ideia de 
utilizar o mecanismo de PSA como instrumento incentivador à proteção ambiental. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Perante o que foi apresentado é importante deixar claro que o PSA não se 
objetiva a mera instituição de um mercado: a finalidade é a preservação dos serviços 
ecológicos e a melhoria da qualidade ambiental, um benefício público. O PSA 
também não objetiva-se a substituição dos atuais mecanismos de comando-e-
controle, mas sim complementá-los nas suas deficiências. Assim o PSA pode ser 
uma importante ferramenta para a conservação da biodiversidade uma eficiente 
estratégia de gestão ambiental. 

 É urgente e necessário partir para uma nova abordagem, uma nova 
racionalidade nas questões ambientais e sem sombra de duvidada a cooperação é 
peça chave nisso. Apesar de parecer óbvia essa proposição a cooperação é dos 
maiores desafios em se tratando de meio ambiente. 

 O PSA tem um potencial de trabalhar com soluções locais. Atualmente 
instrumentos de amparo ambiental possuem sérias deficiências para trabalhar com 
problemas locais. Mas se agregados a adequação à economia fazem o diferencial 
do sistema em relação aos atuais instrumentos de direito ambiental. 

 Não se deve apontar o PSA, mesmo perante de sua flexibilidade, como 
mercantilizarão do meio ambiente afinal o pagamento é norteado às condutas 
sustentáveis desejáveis. Portanto, não se mencionar em alienação da natureza visto 
que se esta pagando por uma conduta que beneficia a coletividade dessa forma, 
deve ser compensada e estimulada. 

 Para finalizar, diante da evidente interdependência entre o bem-estar humano 
com os componentes ecossistêmicos, não ha sentido ou justificativa plausível em 
ausências de esquemas de Pagamentos por Serviços Ambientais que podem 
disciplinar ou racionalizar o uso dos recursos naturais. 
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