
PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

Eduardo de Araujo Rodrigues



Nos últimos 50 anos, os ecossistemas do mundo foram 
agredidos e modificados pela ação do homem, mais rápido e 
profundamente que em qualquer outro intervalo de tempo 

semelhante na história da humanidade o que contribuiu com 
ganhos substanciais para o bem-estar humano e o 

desenvolvimento econômico tendo como consequências uma 
perda substancial para a biodiversidade do planeta (JARDIM, 

2010). 

Segundo a Organização das Nações Unidas (2005), a população 
do planeta é totalmente dependente de seus ecossistemas e dos 

serviços por eles oferecidos (serviços ambientais ou 
ecossistêmicos), visando garantir a sobrevivência e o bem-estar 

das atuais e futuras gerações. 



Fonte: adaptado daAssociação TerceiraVia- Projeto CantareiraemRede (2012) e AMORIM (2012).

SERVIÇOS AMBIENTAIS ESSENCIAIS 
PARA A SOBREVIVÊNCIA HUMANA 



Até pouco tempo, o modelo adotado nas políticas ambientais para 
proteger os ecossistemas e seus serviços, utilizavam instrumentos de 
controle que exigem conhecimento técnico para a fiscalização, com 

altos custos para os órgãos responsáveis.

Abordagem mais recente no Brasil e no mundo é a adoção de 
instrumentos econômicos para a conservação dos recursos naturais.

O interesse em PSA no Brasil tem gerado um crescente número de 
políticas públicas instituindo programas para o setor, bem como 

outras que, embora não os instituam diretamente,
contemplam a possibilidade de se cobrar e pagar por serviços 

ambientais.



Na região da Mata Atlântica, são exemplos dessa situação o Programa 
de Pagamento por Serviços Ambientais do Espírito Santo, instituído 

pela Lei 8.995/2008; o Programa Bolsa Verde, em Minas Gerais,
instituído pela Lei 17.727/2008; o Projeto Mina D’Água, em São Paulo, 

instituído pelo Decreto 55.947/2010; o Projeto Conservador das 
Águas, do município de Extrema (MG), instituído pela Lei municipal 

2.100/2005, ou ainda, o Programa Produtor de Água, da Agência 
Nacional de Águas  (ANA).

São exemplos de políticas públicas que contemplam pagamentos por 
serviços ambientais sem  criar programas específicos para isso, o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), instituído pela 
Lei 9.985/2000, e a Lei de Proteção à Vegetação Nativa, instituída por

meio da Lei 12.651/2012, 



O SNUC prevê que empresas de água ou energia beneficiadas pela 
proteção oferecida por unidade de conservação devem contribuir 
financeiramente para a proteção e implementação dessa unidade.

A Lei 12.651, prevê que proprietários de terra que possuam vegetação 
conservada em áreas maiores que as exigidas na lei poderão, por 

exemplo, solicitar a emissão de Créditos de Reserva Ambiental (CRA) e 
comercializá-los com possuidores de passivos ambientais.

Tramita, ainda, no Congresso Nacional um projeto de lei (substitutivo 
ao PL 792/2007) que visa instituir a Política Nacional dos Serviços 

Ambientais, o Programa Federal de Pagamento por Serviços 
Ambientais e o Fundo Federal de Pagamento por Serviços Ambientais.



Nesta nova abordagem, uma floresta em pé é muito mais do que 
madeira para ser extraída e vendida. Ela é também a fonte do 

oxigênio que respiramos, sumidouro de gás carbônico, protetora do 
solo e das águas, e mantenedora da diversidade biológica, 

fundamental à manutenção de um ecossistema equilibrado.

Estes serviços prestados pela floresta deveriam ser levados em 
consideração pelos proprietários de terras antes de optarem pela 

derrubada de áreas de floresta para dar espaço às atividades 
comerciais, teoricamente, mais rentáveis.

Para isso, é necessário transformar a preservação dessas áreas em 
algo financeiramente mais atrativo do que sua exploração. É aí que 

entram os Pagamentos por Serviços Ambientais.



Mas quem irá pagar por estes serviços? 

Todos nós que usufruímos deles, é claro. 

No Brasil, existem recursos gerados pela cobrança pelo uso da 
água com destinação para projetos que visem à proteção de bacias 

hidrográficas, ou pelo ICMS Ecológico, que é destinada a projetos de 
conservação ambiental.

Existem projetos de lei que visam aplicar parte do Imposto de 
Renda em projetos ambientais, além de Fundos específicos como o 

Fundo Amazônia, o Fundo de Recursos Hídricos e o Fundo Clima, em 
aprovação, que prevê a geração de R$900 milhões de reais por ano 

para o combate à desertificação na região nordeste. 



PORÉM....

Se as Reservas Legais e APP´s  previstas em lei tiverem uma área
total de 100 milhões de hectares e os donos receberem R$ 200 

por hectare por ano para não desmatar essas áreas,
o total anual seria R$ 20 bilhões. 

O Programa Bolsa Família custa R$ 15 bilhões por ano. 
Seria possível o governo gastar mais com pagamentos por serviços 

ambientais do que com Bolsa Família? 

O Banco Mundial estima que o Brasil precisaria de R$ 34,2 bilhões 
por ano para reduzir as emissões de carbono

(Agência Brasil, 2010; World Bank, 2010). 
Outros estimam R$ 20 bilhões (EFE, 2010). 



Custo de Oportunidade 

Valor do benefício previsto que se deixa de ganhar quando se opta 
por um caminho em detrimento de outro, em um processo decisório, 
ou seja: o custo de oportunidade da alternativa escolhida é o custo da 

alternativa renunciada (BEUREN, 1993; PACCEZ et al., 1997).

Atualmente quatro serviços ambientais são mais comercializados no 
mundo:  carbono, água, biodiversidade e beleza cênica.

O PSA -Carbono paga por tonelada de CO2 não emitida ou 
sequestrada, o PSA - água paga pela manutenção ou aumento da 
quantidade e qualidade de água, o PSA - biodiversidade paga por 

espécie ou por hectare de habitat protegido e o PSA - beleza cênica 
paga por serviços de turismo e permissões de fotografia (WUNDER, 

BÖRNER, et al., 2009). 



O mercado de carbono se encontra bem diverso, tanto pela oferta 
quanto pela demanda. Há mercados regulamentados (vinculados as 

ao Protocolo de Kioto) e mercados voluntários (não vinculados). 

Dos mercados regulamentados, cada tonelada de dióxido de carbono 
(tCO2) removida da atmosfera ou de emissões evitadas, equivalem a 
uma unidade emitida pelo Conselho executivo do MDL, denominado 
de Redução Certificada de Emissões (RCE), que poderia ser negociada 
entres os países desenvolvidos e os em desenvolvimento no mercado 

mundial através de Certificados de Emissões Reduzidas (CER). 
Através do Acordo de Marrakech , os investimentos florestais no MDL 
foram limitados a projetos de florestamento ou reflorestamento (A/R 

- Afforestation / Reforestation). 



Existem também discussões em curso sobre a Redução de 
Desmatamento e Redução da Degradação (REDD) , (GUEDES e 

SEEHUSEN, 2011).que durante as COP-15, em Compenhague e COP-
16, em Cancun registraram bons avanços. 

Os sistemas de PSA-Água visão os proprietários rurais, que adotam de 
práticas de conservação do solo e conservação e restauração florestal, 
proporcionando o abatimento da erosão e incremento da infiltração 

d’água, resultando no aumento de quantidade e qualidade . De 
maneira geral, os sistemas de pagamentos por serviços ambientais 

remuneram os produtores rurais pela conservação e restauração de 
ecossistemas em áreas estratégicas para a produção de água como 

nascentes, mata ciliares e áreas de captação. 



Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo são os estados 
da federação que se encontram mais desenvolvidos no assunto, já 

possuindo legislação aprovada e programas em andamento.

Em Minas Gerais, inspirado em iniciativas de Extrema, tem 
implementado o programa Bolsa Verde que conta com 10% dos 

recursos do FHIDRO, derivado de compensações do setor hidrelétrico.

Os PSA Biodiversidade e Beleza Cênica podem ser negociados 
individualmente ou através de um agrupamento de serviços 

(bundling), já que a preservação de uma área que sofre pressão de 
desmatamento não evita apensas a emissões de carbono, mas 

também protege a biodiversidade, por exemplo.  



BOLSA VERDE

O Programa de Apoio à Conservação Ambiental Bolsa Verde, lançado 
em setembro de 2011, pelo governo federal, concede, a cada 

trimestre, um benefício de R$ 300 às famílias em situação de extrema 
pobreza que vivem em áreas consideradas prioritárias para 

conservação ambiental. O benefício é concedido por dois anos, 
podendo ser renovado. Como 47% das 16,2 milhões de pessoas que 

vivem em situação de extrema pobreza estão na área rural, a 
proposta é aliar o aumento na renda dessa população à conservação 

dos ecossistemas e ao uso sustentável dos recursos naturais.

O Bolsa Verde - instituído pela Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 
2011, e regulamentado pelo Decreto nº 7.572 , de 28 de setembro de 

2011 .



Em Minas Gerais, a concessão de incentivo financeiro aos 
proprietários e posseiros, denominada Bolsa Verde, foi instituída pela 
Lei 17.727, de 13 de agosto de 2008, e regulamentada pelo Decreto 

45.113, de 05 de junho de 2009.

O Bolsa Verde tem por objetivo apoiar a conservação da cobertura 
vegetal nativa em Minas Gerais, mediante pagamento por serviços 
ambientais aos proprietários e posseiros que já preservam ou se 

comprometem a recuperar a vegetação nativa em suas propriedades.

A prioridade é para agricultores familiares e pequenos produtores 
rurais, mas também serão contemplados produtores cujas 

propriedades estejam localizadas no interior de unidades de 
conservação e sujeitos à desapropriação.



CRÉDITO DE CARBONO

Aparentemente a crise nos mercados de carbono atingiu o fundo do 
poço em 2013, ano em que foi registrada uma queda de 38% no valor 

dos mercados, e agora esse tipo de mecanismo para controlar as 
emissões de gases do efeito retornará a crescer.



O valor dos mercados caiu seguidamente por  fatores que incluem: 
baixa demanda por causa das fracas metas de redução de emissão 

dos países, recessão econômica na Europa, e falhas nas regras 
internas dos próprios mecanismos, que permitiram distorções e o 

acúmulo exagerado de créditos de carbono.

O principal fator de otimismo para 2014 é a aprovação da retenção 
(backloading) de 900 milhões de créditos de carbono no Esquema 

Europeu de Comércio de Emissões (EU ETS), medida que fará diminuir 
a oferta nos próximos anos – os créditos devem retornar ao mercado 

até o fim da década.

Como resultado da retenção, os preços do carbono no EU ETS subirão 
mais de 50%, chegando a uma média de € 7,5 por tonelada. 



Lançado o Manual de Referência – Projetos de Aflorestamento e 
Reflorestamento sob o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL) pelo secretariado da Convenção Quadro das Nações Unidas 
para Mudanças Climáticas (UNFCCC) .

O objetivo é auxiliar no desenvolvimento destes projetos, sintetizando 
os requisitos referentes ao ciclo de documentação, validação, registro, 

monitoramento e verificação das atividades.

O documento também visa servir como guia de referência já que 
reúne regras e regulamentações aplicáveis aos projetos de 

Aflorestamento e Reflorestamento* (A/R) sob o MDL e integra os 
aspectos procedimentais, metodológicos e técnicos dos mesmos.



As regras do MDL para o primeiro período de compromisso aceitam 
apenas duas modalidades de projetos florestais, o florestamento e 

reflorestamento, não contemplando o manejo florestal e a 
revegetação como atividades de MDL.

Florestamento é, segundo as regras do MDL, a conversão direta 
induzida pelo homem de solo sem cobertura florestal por um período 
de, pelo menos, 50 anos em solo com cobertura florestal por meio de 

plantio, semeadura e/ou a promoção de fontes naturais de 
semeadura.

Reflorestamento é a promoção de regeneração vegetal por fontes 
naturais de semeadura ou técnicas industriais em área que era de 

floresta, mas foi convertida em área não-florestal.



O Protocolo de Quioto não define nenhuma medida mínima, mas 
para um projeto ser viável financeiramente ele precisa ser maior, no 

caso dos reflorestamentos, com uma área de aproximadamente 3000 
hectares. Áreas menores do que esta se tornam viáveis somente para 
desenvolvimento de projetos voltados para o mercado voluntário de 
reduções, fora de Quioto. Um exemplo deste mercado é a Bolsa do 
Clima de Chicago, onde você pode fazer um projeto ao juntar várias 

áreas, pois não há tantos pré-requisitos a serem cumpridos como em 
Quioto.

Segundo a Ecosecurities, um projeto de MDL deve gerar, no mínimo, 
10 mil RCEs por ano para pagar todos os custos de transação e obter 

uma quantidade significativa de benefícios financeiros.



OBRIGADO!

eduardo.araujo@meioambiente.mg.gov.br   
(32) 9961 4429 


