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RESUMO 

O impacto da implementação de projetos e programas nem sempre é avaliado pelos responsáveis 

por sua execução. A influência que eles têm ou podem ter sobre outras iniciativas nas áreas 

inseridas em seu escopo também não é objeto de análise sistemática, inclusive aquelas 

conduzidas por órgãos e entidades públicas. O objetivo da dissertação foi, portanto, avaliar a 

influência de um programa com essas características, o Bolsa Verde, iniciativa coordenada e 

executada pelo Instituto Estadual de Florestas, entidade do Governo do Estado de Minas Gerais, 

sobre iniciativas de pagamentos por serviços ambientais concebidas e implementadas por 

Prefeituras Municipais mineiras. Para alcançar tal intento enumeraram-se as ações concluídas ou 

em curso sob a égide desse instrumento de incentivo econômico à sustentabilidade e verificou-se 

se existiam políticas municipais para essa temática. A partir da análise dos resultados publicados 

pelo programa estadual e pelos projetos municipais, de material disponível internamente nos 

órgãos ambientais de cada uma dessas esferas e de entrevistas realizadas especificamente para 

esse estudo, foi possível concluir o grau de influência do Bolsa Verde em cada um deles. A 

correlação estabelecida permitiu, ainda, apresentar prognósticos quanto à importância de se 

aprimorar as iniciativas estadual e municipais existentes e à viabilidade de se discutir a respeito 

da elaboração de uma política estadual de pagamentos por serviços ambientais. 

Palavras-chave: Pagamentos por Serviços Ambientais, Poder Público Municipal, 

Descentralização 



 

 

ABSTRACT 

Implementation impacts of projects and programs are not always evaluated by the responsible for 

their accomplishment. The influence they have or can have under other initiatives in areas of its 

scope is not object of systematic analysis, included that done by public organs and entities. This 

dissertation aims to evaluate the influence of a program with these characteristics, the Bolsa 

Verde, initiative coordinated and influenced by the Instituto Estadual de Florestas, a Minas 

Gerais State Government entity, under payment environmental services initiatives designed and 

implemented by City Governments. For this goal, concluded or in development actions under 

these economical incentive instrument to sustainability guidelines were enumerated and it was 

verified if there were municipal policies for this subject. It was possible conclude about Bolsa 

Verde influence in each one, since the analysis of results published by the coordination of the 

state program and by municipal projects, in addition to available material in environmental 

organizations in both state and municipal spheres and interviews done specifically for this 

search,. The correlation established allowed, also, present forecasts about the importance of to 

improve existents state and municipal initiatives and the feasibility of discussing the formulation 

of a State Policy for Payments of Environmental Services. 

Keywords: Payments for Environmental Services; Municipal Public Power; Descentralization 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Apresentação, em Bonito de Minas/MG, da duração da cooperação mútua com os 

beneficiários, seu valor e as condições para sua continuidade ...................................................  120 

Figura 2 – Reunião com lideranças locais de Bonito de Minas/MG, em 30 de junho de 2010, para 

apresentação do Programa Bolsa Verde 117 ............................................................................... 124 

Figura 3 – Panorâmica da Serra da Moeda, em Brumadinho/MG .............................................. 144 

Figura 4 – Propriedade cortada pelo Rio Jaguari, em Extrema/MG ........................................... 176 

Figura 5 – Vista da Cachoeira do Rio Lapa Grande, um dos cursos d’água que cruzam Montes 

Claros/MG ................................................................................................................................... 178 

Figura 6 – Córrego Feio, principal manancial de abastecimento público de Patrocínio/MG ..... 179 

Figura 7 – Cerimônia de entrega simbólica dos benefícios do Preservar para não Secar, dia 18 de 

dezembro de 2014, em Itabira/MG .............................................................................................. 181 

Figura 8 - Propriedade beneficiada pelo Projeto “Cercar para não Secar”, em São Gonçalo do Rio 

Abaixo/MG .................................................................................................................................. 185  

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Categorização de serviços ambientais ......................................................................... 65 

Tabela 2 – Categorização de serviços ambientais da Organização das Nações Unidas (ONU) ... 69 

Tabela 3 – Pagamentos dos benefícios do Programa Bolsa Verde pelo Instituto Estadual de 

Florestas no período de 2011 a 2014 para os solicitantes contemplados nas aberturas para 

recebimentos de propostas de 2010 e 2011 ................................................................................. 133 

Tabela 4 – Programas e projetos de Pagamentos por Serviços Ambientais concebidas e/ou em 

implementação em Minas Gerais pelo Poder Público Estadual em parceria com os Municípios140 

Tabela 5 - Programas e projetos de Pagamentos por Serviços Ambientais concebidas e/ou em 

implementação em Minas Gerais pela Sociedade Civil e da iniciativa privada .......................... 152 

Tabela 6 – Ano de implantação e status dos Programas e Projetos de Pagamentos por Serviços 

Ambientais concebidos ou implementados pelo Poder Público em Municípios mineiros .......... 159 

Tabela 7 – Programas e Projetos de Pagamentos por Serviços Ambientais em Municípios 

mineiros por eixos de sustentabilidade de Sachs ......................................................................... 172 

Tabela 8 – Percentual de beneficiários contemplados, em 2010 e 2011, por Município do Estado 

de Minas Gerais, com Projeto/Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais implantado 187 

Tabela 9 – Percentual de beneficiários contemplados, em 2010 e 2011, por Município do Estado 

de Minas Gerais, com Projeto/Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais ................... 191 

Tabela 10 – Número de Termos de Compromisso celebrados do Projeto Conservador das Águas, 

Extrema/MG, anualmente entre 2007 e 2014 .............................................................................. 193 

Tabela 11 – Número de Certificados de Ecocrédito, de Montes Claros/MG, vigentes anualmente 

entre 2007 e 2014 ........................................................................................................................ 196 

Tabela 12 – Número de benefícios pagos no ‘Programa Cercar para não Secar’, do Município de 

São Gonçalo do Rio Abaixo/MG, entre 2011 e 2014 .................................................................. 197 



 

 

Tabela 13 – Participação das solicitações apresentadas ao Programa Bolsa Verde, do Estado de 

Minas Gerais, em 2010 e 2011, por proprietários de municípios mineiros com iniciativas de 

pagamentos por serviços ambientais implementadas no número total de solicitações recebidas199 

Tabela 14 – Participação das solicitações aprovadas no Programa Bolsa Verde, do Estado de 

Minas Gerais, em 2010 e 2011, de proprietários de municípios mineiros com iniciativas de 

pagamentos por serviços ambientais implementadas no número total de solicitações aprovadas

 ..................................................................................................................................................... 200 

Tabela 15 – Participação das solicitações apresentadas ao Programa Bolsa Verde, do Estado de 

Minas Gerais, em 2010 e 2011, por proprietários de municípios mineiros com iniciativas de 

pagamentos por serviços ambientais concebidas e ainda não implementadas no número total de 

solicitações recebidas .................................................................................................................. 200 

Tabela 16 – Participação das solicitações aprovadas no Programa Bolsa Verde, do Estado de 

Minas Gerais, em 2010 e 2011, de proprietários de municípios mineiros com iniciativas de 

pagamentos por serviços ambientais concebidas e ainda não implementadas no número total de 

solicitações recebidas .................................................................................................................. 201 

Tabela 17 – Filiação Partidária dos Prefeitos de Municípios mineiros com projetos de pagamentos 

por serviços ambientais concebidos ou implementados no Estado desde 2006 .......................... 203 

 



 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

ALMG – Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

AMA A Lapinha – Associação dos Moradores, Agricultores e Apicultores da Lapinha 

AMAJF – Associação pelo Meio Ambiente de Juiz de Fora 

AMDA – Associação de Defesa do Meio Ambiente 

AMANHÁGUA – Organização para o Bem da Água, da Natureza e da Vida 

ANA – Agência Nacional de Águas 

APA – Área de Proteção Ambiental 

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BIRD – Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial) 

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

BV – Programa Bolsa Verde 

CAPADR – Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 

CBH – Comitê de Bacia Hidrográfica 

CBRN – Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais 

CCAW – Central American Watersheds Program (Programa da USaid para a Conservação de 

Bacias Hidrográficas Centroamericanas) 

CCB – Certificado para la Conservación de Bosques (Certificado para a Conservação de 

Florestas) 

CCJC – Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania 

CD – Compact Disc 

CDB – Convenção-Quadro sobre Biodiversidade 

CDM – Clean Development Mechanism (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) 

CEBV – Comitê Executivo do Programa Bolsa Verde 



 

 

CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento 

CFT – Comissão de Finanças e Tributação 

CMADS – Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

CMDRS – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 

CNUMAD - Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento  

CODEMA – Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente 

CONAFOR – Comissión Nacional Forestal (Comissão Nacional Florestal) 

COOPASF– Cooperativa Agropecuária dos Pequenos Produtores Rurais de São Francisco Ltda. 

COOPERSAM – Cooperativa dos Agricultores Familiares da Fazenda Santa Maria 

CQNUMC - Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas 

CO2e – Gás carbônico equivalente 

CTA ZM – Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata 

DAEPA – Departamento de Águas e Esgoto de Patrocínio 

DAP – Disposição a Pagar 

DAR – Disposição a Receber 

DSUMA – Departamento de Serviços Urbanos e Meio Ambiente 

ECO ECO – Sociedade Brasileira de Economia Ecológica 

EEQ – Empresa Elétrica de Quito 

EMAAP – Empresa Metropolitana de Esgoto e Água Potável de Quito 

EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

EOP – End-of-Pipe 

EPA – Agência de Proteção Ambiental americana 

ERCS – Escritório Regional Centro Sul 

ERN – Escritório Regional Norte 

ES – Espírito Santo 



 

 

FAEMG – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais 

FAS – Fundação Amazônia Sustentável 

FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente 

FECOP – Fundo Estadual de Controle e Prevenção da Poluição 

FEGA – Fundo Especial de Gestão Ambiental 

FETAEMG – Federação dos Trabalhadores em Agricultura do Estado de Minas Gerais 

FHIDRO – Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento das Bacias Hidrográficas do 

Estado de Minas Gerais 

FIEMG – Federação das Indústrias de Minas Gerais 

FMI – Fundo Monetário Internacional 

FONAFIFO – Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fundo Nacional de Financiamento 

Forestal) 

GD 1 – Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Alto Rio Grande 

GEF – Global Environmental Fund 

GHG – Gases de efeito-estufa 

GO – Goiás 

IBIO – Instituto BioAtlântica 

ICMS – Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal 

IEF – Instituto Estadual de Florestas 

IEMA – Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

INCAPER – Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural 

INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

IPÊ – Instituto de Pesquisa Ecológica 



 

 

IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano 

ISEE - International Society for Ecological Economics (Sociedade Internacional para a Economia 

Ecológica) 

ISS – Imposto sobre Serviços 

ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e bens a ele relativos 

FUNDÁGUA – Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

KfW – Kreditanstaltfur Wiederaufbau 

MDL – Mecanismo de Desenvolvimento Limpo  

MG – Minas Gerais 

MINAET – Ministério do Meio Ambiente, Energia e Telecomunicações 

MIT - Massachussets Institute of Technology  

MMA – Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais  

MPMG – Ministério Público de Minas Gerais 

MS – Mato Grosso do Sul 

ONG – Organizações Não-Governamentais 

ONU – Organização das Nações Unidas 

OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

OTA – Office of Technology Assessment (Escritório de Estudos Tecnológicos) 

PAE – Percentual de Abatimento de Erosão 

PBF – Programa Bolsa Floresta 

PCH – Pequena Central Hidrelétrica 

PED – Plano de Execução Descentralizada 

PCF – Prototype Carbon Fund Fundo (Protótipo de Carbono) 

PCJ – Piracicaba, Capivari, Jundiaí 

PDRS – Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável 



 

 

PEIB – Parque Estadual do Ibitipoca 

PL – Projeto de Lei 

PMC – Política Estadual de Mudanças Climáticas 

PMDI – Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 

PNMA – Programa Nacional de Meio Ambiente 

PNSA – Programa Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais 

PPAG – Plano Plurianual de Ação Governamental 

PR – Paraná 

PROMATA – Programa de Proteção da Mata Atlântica 

PSA – Pagamento por Serviços Ambientais 

PSA-CR – Programa de Pagamento por Serviços Ambientais da Costa Rica 

PSE – Pagamento por Serviços Ecossistêmicos 

PT – Partido dos Trabalhadores 

REDD+ - Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal 

RDS – Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

RESEX – Reserva Extrativista 

RISEMP – Projeto de Gerenciamento Ecossistêmico Silvopastoril Integrado Regional 

RJ – Rio de Janeiro 

RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural 

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

SABESP – Companhia de Saneamento de São Paulo 

SC – Santa Catarina 

SDS – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa 

SEBV – Secretaria Executiva do Programa Bolsa Verde 



 

 

SEMAD – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

SEPLAG – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

SMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

SP – São Paulo 

TAC – Termo de Ajustamento de Conduta 

TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity (Economia dos Ecossistemas e 

Biodiversidade) 

TCA – Termo de Compromisso Ambiental 

TCT – Termo de Cooperação Técnica 

TNC – The Nature Conservancy 

UC – Unidade de Conservação 

UFESP – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo 

UFPM – Unidade Fiscal Padrão do Município 

UFV – Universidade Federal de Viçosa 

UGRHI – Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

UNESCO  - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

UPGRH – Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos 

USAID – United States Agency for International Development (Agência Americana para o 

Desenvolvimento Internacional) 

VRTE – Valor de Referência do Tesouro Estadual 

WWF – Fundo Mundial para a Natureza (na silga, em inglês) 

 

 

 



 

 

 SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................19 

2 METODOLOGIA .....................................................................................................................................22 

3 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: CONCEITO E EVOLUÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO ...24 

4 INSTRUMENTOS DE INCENTIVO ECONÔMICO A SUSTENTABILIDADE ..................................44 

5 SERVIÇOS AMBIENTAIS (CONCEITUAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO) ............................................61 

5.1 Conceito de serviços ambientais ou ecossistêmicos ...........................................................................61 

5.2 Valoração ambiental ...........................................................................................................................74 

6 PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS: EXPERIÊNCIAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS ....................................................................................................................................81 

6.1 América Latina: referência na concepção e implementação de PSA .................................................88 

6.1.1 Programa da Usaid para a Conservação de Bacias Hidrográficas Centroamericanas (CCAW) – 

Guatemala ............................................................................................................................................88 

6.1.2 Projeto de Gerenciamento Ecossistêmico Silvopastoril Integrado Regional (Risemp) – 

Nicarágua .............................................................................................................................................90 

6.1.3 Reserva da Biosfera Binacional La Amistad da Unesco e Patrimônio da Humanidade no 

Panamá Ocidental – Panamá/Costa Rica..............................................................................................92 

6.1.4 Programa de Pagos por Servicios Ambientales – Costa Rica .....................................................96 

6.1.5 Equador .....................................................................................................................................100 

6.2 A inserção Brasileira nas iniciativas de Pagamentos por Serviços Ambientais ...............................101 

6.2.1 Programa Produtor de Água (Agência Nacional de Águas) ......................................................102 

6.2.2 Projeto Oásis (São Paulo/SP e Apucarana/PR) .........................................................................105 

6.2.3 Programa Bolsa Floresta (Estado do Amazonas) ......................................................................106 

6.2.4 ProdutorES de Água (Estado do Espírito Santo) .......................................................................108 

6.2.5 Projeto Mina d’Água (Estado de São Paulo) .............................................................................109 



 

 

7 A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA VERDE EM MINAS GERAIS: 

DETERMINANTES E RESULTADOS ....................................................................................................113 

7.1 Marcos Legais ..................................................................................................................................116 

7.2 Histórico e implementação do Programa Bolsa Verde ....................................................................120 

8 PROGRAMAS E PROJETOS DA SOCIEDADE CIVIL, DA INICIATIVA PRIVADA E DO PODER 

PÚBLICO ESTADUAL CONCEBIDAS E/OU EM IMPLEMENTAÇÃO EM MINAS GERAIS .........139 

8.1 Pagamentos por Serviços Ambientais da Sociedade Civil e da Iniciativa Privada ..........................143 

8.1.1 Projeto Oásis Brumadinho – Serra da Moeda ...............................................................................143 

8.1.2 Programa Produtor de Água da Bacia do Ribeirão Candidópolis .................................................145 

8.1.3 Convênios celebrados, no âmbito do Promata, com ONGs e Prefeituras .....................................145 

8.1.3.1 Itamonte - Projeto Atitude Verde ...........................................................................................147 

8.1.3.2 Município de Carlos Chagas ..................................................................................................147 

8.1.3.3 Amanhágua.............................................................................................................................147 

8.1.3.4 AMAJF ...................................................................................................................................148 

8.1.3.5 4 Cantos do Mundo/AMA A Lapinha ....................................................................................148 

8.1.3.6 Projeto Nascentes do Rio Doce ..............................................................................................148 

8.1.3.7 Projeto Território Sustentável do Ribeirão do Boi .................................................................150 

8.1.3.8 Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável na Bacia do Rio Santo Antônio ..................150 

8.1.4 Projetos concebidos e implementados por ONGs e iniciativa privada ......................................152 

8.1.4.1 Grupo Plantar – Projeto de Reflorestamento como Fonte Renovável de Suprimento de 

Madeira para Uso Industrial no Brasil ...............................................................................................154 

8.1.4.2 Fundação SOS Mata Atlântica – Florestas do Futuro ............................................................155 

8.1.4.3 Associação Ambientalista Copaíba – Banco de Mudas da Mata Atlântica ............................156 

8.1.4.4 Conservação Internacional – Projeto Carbono Muriqui .........................................................157 

8.1.4.5 Instituto Arvorar – Neutralização de emissões de carbono ....................................................158 

8.2 Projetos, Programas e Políticas Municipais de PSA concebidas e/ou em implementação em Minas 

Gerais: uma análise comparativa com o Programa Bolsa Verde ...............................................................159 



 

 

8.2.1 Pagamentos por serviços ambientais na agenda pública municipal ..............................................161 

8.2.1.1 Inserção das ações de Pagamentos por Serviços Ambientais nas agendas públicas municipais

 ............................................................................................................................................................161 

9 ANÁLISE DO POTENCIAL DE DISSEMINAÇÃO DE INICIATIVAS DE PSA EM MINAS A 

PARTIR DAS EXPERIÊNCIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EM CURSO .........................................172 

9.1 A sustentabilidade nos projetos e programas de PSA nos municípios mineiros ..............................172 

9.1.1 Projeto Conservador das Águas ................................................................................................175 

9.1.2 Ecocrédito – Montes Claros ......................................................................................................176 

9.1.3 Ecocrédito – Pouso Alegre ........................................................................................................178 

9.1.4 Projeto Produtor de Água no Córrego Feio ...............................................................................179 

9.1.5 Projeto Preservar para não Secar ...............................................................................................180 

9.1.6 Projeto Geração de conhecimento sobre a ocupação da terra em microbacias estratégicas para 

conservação das águas do Município de Camanducaia, MG, visando subsidiar uma política pública 

municipal de pagamento por serviços ambientais ..............................................................................181 

9.1.7 Projeto Ambiental de Preservação e Recuperação de Matas Ciliares e Nascentes (Seritinga) .182 

9.1.8 Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais de Arinos .................................................183 

9.1.9 Programa Bolsa Verde ..............................................................................................................184 

9.2 Referências para implantação de iniciativas ....................................................................................184 

9.3 Número de beneficiários e de hectares conservados nas iniciativas municipais ..............................193 

10 CONCLUSÕES .....................................................................................................................................207 

REFERÊNCIAS .........................................................................................................................................211 

ANEXOS....................................................................................................................................................224 



19 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A implementação do Programa Bolsa Verde, iniciativa estadual de pagamentos por serviços 

ambientais implementada em Minas Gerais desde 2010, tem motivado algumas análises 

acadêmicas e a consulta de atores institucionais sobre sua estrutura e os resultados obtidos. 

Embora possam ser acessados pelo menos outros três trabalhos acadêmicos que analisam o 

Programa Bolsa Verde, entendeu-se a necessidade de elaborar essa dissertação sobre o Programa 

Estadual de Pagamentos por Serviços Ambientais, empregando-o como um estudo de caso. O uso 

desse exemplo permitiu avaliar o estágio atual destas políticas no estado, em especial as 

iniciativas municipais de implementação desse instrumento de incentivo econômico à 

sustentabilidade local, assim como a contribuição que a experiência empreendida pelo Governo 

do Estado poderia trazer a essas cidades, concluindo sobre os caminhos para a sua ampliação e 

consolidação em Minas Gerais. 

A experiência do autor desta obra, entre 2010 e 2013, na equipe que coordenou essa iniciativa 

dentro do Instituto Estadual de Florestas (IEF), despertou o interesse em compreender e analisar o 

contexto em que se inseria a experiência com a qual lidava. Um aspecto que instigou a pesquisa, 

cujo pré-projeto foi redigido ainda em novembro de 2011 como condição para participar da 

seleção do Mestrado em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental, foi o pioneirismo e a 

inovação dentre as programas de PSA que o Bolsa Verde representava - um projeto aberto à 

participação de proprietários e posseiros rurais e urbanos de todo o Estado. 

Esse aspecto suscitou a importância de compreender o contexto em que tal iniciativa se inseria e, 

para tanto, estabeleceu-se como primeiro objetivo específico do estudo identificar os programas e 

projetos de pagamentos por serviços ambientais em curso no Estado de Minas Gerais. 

Para constatar se essas ações constavam da agenda pública municipal ou resultavam de esforços 

mais restritos para intervenção local buscou-se alcançar um segundo objetivo específico, qual 

seja, analisar as políticas municipais criadas e regulamentadas em Minas Gerais, quer por meio 

de órgãos e entidades públicas, quer com a participação de organizações não governamentais. 

Essas informações subsidiaram, portanto, o conhecimento da realidade da implementação dos 

instrumentos de pagamentos por serviços ambientais na esfera estadual e nos municípios 
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mineiros e, consequentemente, o atingimento do terceiro objetivo específico desta dissertação – 

comparar os resultados dos beneficiários do Programa Bolsa Verde e a existência de iniciativas 

municipais em tais localidades . Com isso, pretendeu-se comparar os resultados dos beneficiários 

do Programa Bolsa Verde e aqueles das iniciativas municipais de pagamentos por serviços 

ambientais em tais localidades, considerando possíveis sinergias, obstáculos, evolução e 

perspectivas. 

Por fim, pretendeu-se também elaborar prognóstico do potencial de ampliação de políticas 

municipais de pagamentos por serviços ambientais. 

Por se tratar de um tema diretamente relacionado à pós-graduação stricto sensu cursada, tendo a 

Valoração de Serviços Ambientais sido uma de suas disciplinas, o estudo das origens do conceito 

de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável foi realizado para balizar toda a pesquisa 

subsequente. O Capítulo 1 - “Desenvolvimento Sustentável: Conceito e Evolução da 

Implementação”, no qual discutimos a origem do termo, traz os principais eventos que moldaram 

sua adequação e a entrada na agenda pública mundial bem como as repercussões em território 

brasileiro e, em particular, em Minas Gerais. 

Em seguida, no Capítulo 2, os “Instrumentos de Incentivo Econômico à Sustentabilidade” são 

discutidos à luz de sua inserção no ordenamento jurídico brasileiro e de seu posicionamento 

diante dos instrumentos de comando e controle amplamente utilizados pelos órgãos e entidades 

públicos ambientais. A adoção desse mecanismo de gestão do meio ambiente também é analisada 

a partir de exemplos constatados na realidade nacional e em Minas Gerais. 

Como o pagamento por serviços ambientais (PSA) aparece na revisão de literatura como um dos 

instrumentos concebidos para promover a conservação e a recuperação dos recursos naturais 

visando sua disponibilidade às gerações atuais e futuras, o Capítulo 3, “Serviços ambientais 

(Conceituação e Categorização)” revisou as definições mais utilizadas na literatura e buscou as 

razões pelas quais se empreendem esforços de valoração na área. 

O conhecimento sobre as experiências de PSA realizadas nacional e internacionalmente é 

resgatado por diversos atores para subsidiar suas discussões sobre a concepção e a 

implementação de projetos e programas. Como a região que mais se destaca mundialmente pela 

amplitude e alcance de suas iniciativas é o continente americano, em especial o subcontinente 
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centroamericano, a maioria dos exemplos apresentados vem dessa região. As experiências 

executadas no Brasil, coordenadas pelos diversos segmentos, também são retratadas nesse 

capítulo. 

O programa estadual de pagamentos por serviços ambientais é estudado no Capitulo 7,  “A 

implementação do Programa Bolsa Verde em Minas Gerais: Determinantes e Resultados”. Nesse 

trecho da dissertação ele é discutido da sua concepção até chegar aos seus quatros anos de 

operacionalização, completados em 2014, incluindo seus resultados e os desafios enfrentados 

para selecionar e remunerar seus beneficiários. 

Antes da comparação com as iniciativas municipais de pagamentos por serviços ambientais, 

identificaram-se e analisaram-se, no Capítulo 8, os “Projetos e Programas da Sociedade Civil, da 

Iniciativa Privada e do Poder Público Estadual concebidas e/ou em implementação em Minas 

Gerais”. Esse levantamento visou a apresentar uma panorâmica desse incentivo econômico à 

sustentabilidade no Estado e demonstrar o que era executado sem a coordenação do Poder 

Público Municipal.  

Essa esfera governamental tem suas experiências descritas e analisadas no mesmo Capítulo 8, os  

“Projetos, Programas e Políticas Municipais de PSA concebidas e/ou em implementação em 

Minas Gerais: Uma Análise Comparativa com o Programa Bolsa Verde”. Nesse capítulo, 

verifica-se a existência de políticas municipais sobre o tema e se houve influência do programa 

estadual na concepção e implementação das iniciativas municipais.  

Por fim, em nossa Conclusão, apresentada no Capítulo 10, apresenta-se um prognóstico sobre os 

próximos passos que contribuiriam para o desenvolvimento das ações de pagamentos por 

serviços ambientais em Minas Gerais, sob a coordenação dos Poderes Público Estadual e 

Municipal. 
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2 METODOLOGIA 

 

A realização de pesquisa bibliográfica foi fundamental para a consecução deste trabalho, com 

consulta a livros, artigos, dissertações e notícias em sites de instituições públicas e de periódicos. 

Ela precedeu a pesquisa descritiva, procedimento por meio do qual, segundo registram-se, 

analisam-se e correlacionam-se fatos ou fenômenos, sem manipulá-los
 
(CERVO; BERVIAN; DA 

SILVA, 2007). Nesse caso, pode-se constatar essa prática na contextualização das iniciativas de 

pagamentos por serviços ambientais (PSA) concebidos e/ou implementadas na América Central, 

principal referência mundial dessa política, no Brasil e em Minas Gerais. 

Mais do que estudos descritivos de características e relações da realidade pesquisada, procedeu-se 

ao estudo de caso do Programa Bolsa Verde e dos projetos e programas de PSA identificados em 

concepção e implementação no Estado. As nove experiências representam uma quantidade maior 

do que a usual para esse procedimento, dada a necessidade do aprofundamento da análise em 

cada um deles, mas ocorreu pelo conhecimento de aspectos diversos de cada um deles que 

demandava a pesquisa. 

Além desses procedimentos, recorreu-se à pesquisa documental, haja vista que algumas das 

informações requeridas para realizar a análise e promover uma comparação entre as iniciativas 

não se encontravam disponíveis nos repositórios de monografias, dissertações e teses nem nos 

endereços eletrônicos institucionais dos órgãos e entidades municipais responsáveis por propostas 

de pagamentos por serviços ambientais. Assim, planilhas, tabelas e mesmo legislações 

municipais necessitaram ser requisitadas às entidades estaduais e municipais, casos do Instituto 

Estadual de Florestas, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Prefeitura Municipal de Itabira, 

Montes Claros e Extrema. 

Embora o autor desta obra tenha concebido o problema de pesquisa com algumas possíveis 

respostas superficialmente disponíveis, não houve a elaboração formal de uma hipótese. Por isso, 

a pesquisa exploratória também teve espaço nesse trabalho e o recorte territorial analisado a 

justifica. Não se poderia afirmar que há pouco conhecimento sobre pagamentos por serviços 

ambientais, ainda que na própria revisão de literatura se defenda a necessidade de maior 

divulgação das iniciativas desenvolvidas. No entanto, se nos ativermos a Minas Gerais, poder-se-

á afirmar que apenas algumas experiências desse Estado têm recebido ampla atenção acadêmica 
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ou dos próprios implementadores e tornadas acessíveis aos interessados. O programa 

“Conservador das Águas”, do Município de Extrema, talvez seja o exemplo de maior interesse 

para pesquisa e divulgação, enquanto as demais iniciativas têm requerido um esforço maior para 

compreensão de sua concepção, histórico e resultados atuais. 

Eminentemente qualitativa, essa dissertação demandou também uma abordagem quantitativa, 

especialmente ao comparar os resultados do Programa Bolsa Verde nos municípios mineiros 

como também os beneficiados pelos projetos e programas municipais em suas áreas de 

abrangência. 

Os dados necessários para a análise envolveram os relacionados à entrada de alternativas de 

pagamentos por serviços ambientais na agenda pública municipal, à sua fundamentação legal, à 

análise da sustentabilidade em sua concepção e implementação, aos serviços ambientais pelos 

quais se remunera, as referências para sua criação, os resultados e a área de abrangência. 

Para se promover a análise de eventual influência do Bolsa Verde sobre projetos e programas 

municipais de PSA apresentou-se primeiro o programa estadual da fase que precedeu sua 

aprovação por lei até o estágio atual, da mesma forma que se procedeu com as demais iniciativas 

no capítulo seguinte e no qual se realizou a análise. 

Devem-se ressaltar as limitações dessa pesquisa, quais sejam, a dificuldade em acessar resultados 

dos projetos e programas vigentes e de obter retorno de algumas Prefeituras Municipais, o que 

pode ocultar algumas informações úteis para analisar o contexto em que se deu sua gênese, 

desenvolvimento e resultados. Isso ocorreu em função da ausência de informações dos projetos e 

programas em materiais acadêmicos ou documentais e pela indisponibilidade de outras 

organizações em disponibilizar um profissional para dar um depoimento sobre a iniciativa local. 

Além disso, conforme mencionado acima, a necessidade de ampliar a comunicação acerca dos 

resultados e das lições aprendidas pode ter reflexos na não identificação de iniciativas de 

pagamentos por serviços ambientais, sobretudo em municípios menores e com alternativas 

apenas concebidas. 
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3 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: CONCEITO E EVOLUÇÃO DA 

IMPLEMENTAÇÃO 

 

Presente em discursos públicos e privados, o desenvolvimento sustentável não é nem parece ser o 

mesmo para uns e outros. Esse contraste, no entanto, não pode ser considerado uma contradição 

desses últimos anos, a não ser que se considere como últimos aqueles passados desde o início da 

década de 1970. A seguir iremos apresentar a evolução do conceito ao longo das últimas décadas. 

  

3.1 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (Cnumah) 

 

No início da década de 70,  ocorreu aquela que é reconhecida como a primeira conferência 

ambiental com apelo internacional e participação de Chefes de Estado e/ou de Governo e cujo 

debate repercutiu em todo o planeta, ainda que sem resultados imediatos e compulsórios para 

nenhum dos países presentes a ela. A Conferência Mundial sobre Meio Ambiente Humano 

(Cnumah), realizada na capital sueca, Estocolmo, em 1972, colocou em evidência a finitude dos 

recursos naturais e a necessidade de refletir sobre sua exploração. Segundo Diniz (2002), ela foi 

considerada pioneira  

no que tange à discussão do conceito de desenvolvimento 

sustentável. A importância decorre da necessidade da 

humanidade chegar a um acordo sobre o grau de interferência 

antrópica (humana) sobre o meio ambiente, a fim de evitar uma 

catástrofe que poderia levar em casos extremos à 

impossibilidade da vida humana em determinados lugares ou 

mesmo no mundo todo. (DINIZ, 2002, p. 31) 

 

A relevância dessa discussão, se não resultou em decisões imediatas para os representantes dos 

países do Norte e do Sul, criou uma seara na qual se apresentaram argumentos de ambas as partes 

sobre de quem era a responsabilidade pela degradação engendrada até aquele momento e como 

deveria ser procedida sua reversão. Na declaração final da Conferência enumeraram-se, as 

condições de vida adequadas para o homem com a proteção e a melhoria do meio ambiente, 

dentre as quais se encontrava a garantia do direito à exploração dos próprios recursos naturais 

(DINIZ, 2002). Esse aspecto, em especial, foi tema de controvérsia entre as nações chamadas 

desenvolvidas e as subdesenvolvidas e ensejou publicações com a posição marcada de cada um 

dos lados.  
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3.1.1 O Clube de Roma 

 

No mesmo ano da conferência, o Clube de Roma, grupo formado por diplomatas, industriais, 

acadêmicos e representantes da sociedade civil organizada quatro anos antes, contratou o 

Massachussets Institute of Technology (MIT) para elaborar um panorama da situação ambiental 

do planeta, o que resultou na elaboração do livro “Os Limites do Crescimento”. De acordo com 

Club of Rome (2014)
1
, o “relatório explorava um número de situações e afirmava que existia a 

opção para a sociedade de reconciliar o progresso sustentável dentro das limitações ambientais”. 

Pela dissonância quanto à forma de se rumar a essa alternativa é que o próprio conceito de 

desenvolvimento sustentável não se tornou algo nem razoavelmente consensual naquela década. 

Para Diniz (2002), haveria, inclusive, uma visão predominante na declaração final da Cnumah de 

que o objetivo principal seria o desenvolvimento econômico e, para tanto, dever-se-iam ser 

providas as condições ambientais necessárias a fim de se evitar a reedição das histórias que 

teriam levado países ao subdesenvolvimento. O olhar do autor iria em direção ao questionamento 

do que seria a causa ou a consequência do baixo desenvolvimento econômico dos países 

integrantes desse “bloco”. Se a exploração dos recursos naturais realizada irrefletidamente quanto 

à capacidade de suporte daquele ecossistema teria conduzido a um posterior subdesenvolvimento 

dada sua conseguinte escassez ou se o cenário de lento progresso, sempre sob esse prisma 

desenvolvimentista, seria resultado da utilização sem visar ao desenvolvimento econômico do 

país que ofertava esses bens ambientais. 

Esse tema esteve presente e continua nas discussões promovidas pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), em eventos paralelos e, consequentemente, também no debate acadêmico. Porque 

embora não seja uma unanimidade, muitos como Brown (1980) apud Oliveira; Souza-Lima 

(2006) tentaram conceituar o termo desenvolvimento sustentável, considerado por alguns 

acadêmicos o mesmo que sustentabilidade. 

Para Brown (1980) apud Oliveira; Souza-Lima (2006), “uma sociedade sustentável é aquela que 

satisfaz suas necessidades sem diminuir as perspectivas das gerações futuras”. O termo, cunhado 

                                                           
1 História do Clube de Roma.  Disponível em: <http://www.clubofrome.org/?p=4771>. Acesso em 11 de fevereiro de 

2014. 

 

http://www.clubofrome.org/?p=4771
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objetivamente pela primeira vez, tornou célebre tanto seu autor, Lester Brown, fundador em 1980 

do Worldwatch Institute, como a própria definição, que seria utilizada e popularizada quase que 

sem alterações sete anos depois.  

 

3.1.2 Relatório Brundtland  

 

Em 1987, o Relatório Nosso Futuro Comum (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991), resultado de rodada de discussões da Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, chegou à definição de que ele seria “aquele 

que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem às suas necessidades”. O documento, também conhecido como Relatório Brundtland, 

em razão de ter sido redigido sob a presidência da primeira-ministra norueguesa e então 

presidente rotativa da Comunidade Europeia, Gro Harlem Brundtland, tornou-se uma referência 

indispensável para quaisquer discussões posteriores. 

3.1.3 Ecodesenvolvimento e suas dimensões - Sachs 

Segundo Sachs (2008b, p. 36), “desde os anos 70, a atenção dada à problemática ambiental levou 

a uma ampla reconceitualização do desenvolvimento, em termos de ecodesenvolvimento, 

recentemente renomeado desenvolvimento sustentável”. O autor imerge nessa discussão e elenca 

oito eixos pelos quais devem transitar as políticas públicas e as ações privadas a fim de que se 

alcance efetivamente esse horizonte conceitualmente tão controverso por décadas. 

Social, cultural, ecológico, ambiental, territorial, econômico, político (nacional) e político 

(internacional) seriam, de acordo com Sachs (2008a), os alicerces de um desenvolvimento que 

ultrapassasse os limites do mero crescimento efêmero e que, por essa razão, não propagasse seus 

efeitos positivos por um período mais duradouro. Ele, inclusive, aplicou esse conceito nessa obra 

que analisa os efeitos da crise política sofrida pela Argentina no início dos anos 2000, momento 

em que o país sul-americano se deparou com a renúncia de seu presidente e a indefinição de 

quem seria o sucessor, concomitante a uma crise econômica que a atingia. O autor, portanto, 

apresentou alternativas que acreditava serem fundamentais tanto para o reerguimento daquela 

nação como para serem adotadas pelas demais latinoamericanas, especialmente a busca pelo 

desenvolvimento econômico a partir de um prisma endógeno. 
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É por essa razão que Sachs (2008b, p. 14) afirma que “igualdade, equidade e solidariedade estão, 

por assim dizer, embutidas no conceito de desenvolvimento, com consequências de longo alcance 

para que o pensamento econômico sobre o desenvolvimento se diferencie do economicismo 

redutor”. O cientista social franco-polonês reforça, portanto, a necessidade de serem superadas as 

visões fragmentadas de desenvolvimento nas quais, em geral, se inclina apenas sobre indicadores 

econômicos, os quais refletem quase que somente o momento atual. 

Curiosamente, a busca por uma cooperação entre os países classificados desenvolvidos e 

subdesenvolvidos era apontada por Sachs em 2002, ano de autoria da publicação ocorrida em 

2008, como um caminho inevitável em direção ao desenvolvimento sustentável. No início de 

século XXI, a economia mundial tentava se equilibrar após crises econômico-financeiras 

iniciadas no México em 1995, nos Tigres Asiáticos em 1997 e na Rússia em 1998, além do Brasil 

em 1999. Nesse contexto, Sachs (2008b, p. 16) receitava “um acordo Norte/Sul a respeito do 

desenvolvimento sustentável, aumentando substancialmente o fluxo real de recursos do Norte 

para o Sul (por meio da ajuda e, mais ainda, do comércio justo), estimulando simultaneamente as 

economias em crise do Norte”. 

 

3.2 RIO (ECO) 92 - Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Cnumad) 

 

Uma alternativa para enfrentar essa questão, no curto e médio prazos, consiste em 

minimizar o comportamento free-rider. Tal diminuição pode ser realizada pela oferta de 

benefícios individuais, além do aumento e eficácia de sanções que visem promover a 

prática do desenvolvimento sustentável. A redução do número de caronas simbólicos, 

aliada à promoção da consciência ambiental, podem ser uma chave para a adequada 

implementação da sustentabilidade. (FONSECA; BURSZTYN, 2007, p.15) 

 

Como se buscou demonstrar na argumentação trazida até o momento, mesmo a abordagem 

acadêmica mais analítica sobre o tema não se ampliou repentinamente. Contribuíram para isso 

sobramaneira os eventos de todas as dimensões realizados e, como ressaltamos, a Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Cnumad), promovida em 1992, no 

Rio de Janeiro, teve um papel decisivo nessa direção. 
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Tudela (1992) contextualiza as discussões empreendidas no período pré-evento e a articulação 

realizada pelos países latinoamericanos em busca de um discurso afinado a ser defendido na 

capital fluminense. A visão desse autor é especialmente interessante em razão da sua atuação em 

uma entidade multilateral, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), cujo público é 

formado exatamente por esses Estados Nacionais. Ainda que se explicite que a autoria do 

documento não é da instituição e sim obra de um de seus funcionários, a presença do banco pode 

ser vista em muitas das interações promovidas. 

O autor aponta que, apesar dos olhares dos países do Norte estarem voltados, às vésperas do 

encontro internacional de 1992, para outras regiões do mundo, havia motivos para que os 

latinoamericanos acreditassem em resultados positivos em função da sintonia costurada por eles. 

Segundo ele, 

Nas vésperas do início de negociações internacionais sobre os problemas globais do 

meio ambiente, nem todos os fatores são negativos para os países da América Latina e 

do Caribe. Com base na existência de uma comunidade cultural e linguística ibero-

americana e na sincronia e homogeneidade de processos históricos sem paralelo em 

outras partes do mundo, o “bloco latino-americano” apresenta notável coesão política 

nos foros internacionais. Essa unidade política e cultural faz evidente contraste com um 

nível ainda muito baixo de cooperação e coordenação intra-regional. A desejável 

integração entre o mundo latino-americano e o do Caribe de língua inglesa ou francesa 

também ainda apresenta notáveis deficiências. (TUDELA, 1992, p.5) 

 

Ademais da posição desses países, outra novidade da conferência organizada pela ONU no Rio 

de Janeiro e aquela promovida vinte anos antes em Estocolmo era a presença mais participativa 

das Organizações Não-Governamentais (ONG). A reunião de atores não vinculados ao Poder 

Público nem representando entidades com fins lucrativos catalisou um pouco as discussões e, 

como os diálogos de outros segmentos, proporcionou a realização de um evento com uma pauta 

não só clara e definida meses antes do encontro. Esse arranjo não só enumerou itens e 

documentos que contribuíram para uma mobilização maior da sociedade em geral como trouxe à 

discussão oficial itens mais objetivos, ainda que não incluíssem ações extremamente concretas, 

mas meios para alcançar esse passo. 

Na preparação para a Cnumad já se previa a criação de dois colegiados para discutir sobre 

alterações climáticas, a posteriormente denominada Convenção-Quadro sobre Mudanças 

Climáticas (CQNUMC), e sobre biodiversidade, a Convenção-Quadro sobre Biodiversidade 
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(CDB) (TUDELA, 1992). Como trataremos mais adiante, alguns assuntos foram tema desses 

espaços e têm repercussão permanente nas discussões atualmente levadas à baila. 

Além dessa previsão efetivada, também estava programada e confirmou-se a elaboração da 

“Carta da Terra”, documento que traçava diretrizes para orientar as nações e povos quanto à sua 

atuação sobre meio ambiente e desenvolvimento. Da mesma forma, dos outros dois pontos 

destacados por Tudela (1992) que entraram no documento final, um deles continua longe de uma 

efetivação e, talvez por isso, tem sido reincluído continuamente como compromisso dos 

signatários. Trata-se, nesse caso, dos mecanismos institucionais e financeiros para desenvolver as 

atividades da Agenda 21. Se esse documento foi elaborado para dar seguimento ao que se propôs 

na Carta da Terra, o aporte de recursos de todos os matizes seria indispensável para sua 

priorização e passagem do discurso para a prática, mas não ocorreu como se esperaria. É o que 

atestam Guimarães; Fontoura (2012) ao afirmar que 

Se em Estocolmo os países desenvolvidos se comprometeram a destinar 0.7 por cento do 

PIB a ajuda internacional, à época da Rio-92 os níveis de cooperação haviam sido 

reduzidos à metade, obrigando a inclusão na Declaração do Rio de um chamado a 

‘recuperar o compromisso de Estocolmo’. Durante a Sessão Especial da Assembleia das 

Nações Unidas convocada em 1997, cinco anos após a conferência, a ajuda para o 

desenvolvimento havia diminuído ainda mais, para níveis próximos aos 0.2 por cento do 

PIB dos países desenvolvidos, compromisso este que permanece praticamente inalterado 

na última década (0.27 em 2007). (GUIMARÃES; FONTOURA, 2012, p. 4) 

 

Na Rio 92, constaram discussões visando fomentar iniciativas florestais e medidas para controlar 

a degradação dos solos, fortalecer a sustentabilidade da produção agrícola, proteger e aproveitar a 

biodiversidade, o manejo ambiental, o desenvolvimento dos povos e comunidades indígenas, 

compartilhar o manejo de sistemas biofísicos, enfrentar emergências socioambientais, melhorar o 

meio ambiente nos assentamentos industriais urbanos e a comunicação, a educação ambiental e a 

pesquisa técnico-científica. 

Além desses materiais, não se poderia esquecer de princípios que passaram a ressoar nos 

discursos mundo afora após a Rio-92. É o caso, por exemplo, do denominado por Tudela (1992) 

princípio da prevenção e incerteza, que conhecemos hoje como o princípio da precaução, descrito 

por ele como aquele que prega que é mais razoável buscar seguranças científicas para a 

realização de uma atividade do que buscar remediá-la posteriormente, a médio ou longo prazos. 
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Diniz (2002) destacou dois pontos como os mais relevantes dentre as novidades trazidas pelas 

discussões formalizadas, em 1992, na capital fluminense. O primeiro deles prevê que não seria 

possível caminhar em direção ao desenvolvimento sustentável sem a busca pela erradicação da 

pobreza. O autor argumenta que a melhoria nos padrões econômicos de um indivíduo poderá 

refletir em uma mudança em sua condição social e que o mesmo poderia ser analisado quanto aos 

Estados Nacionais. Segundo ele, a presença desse aspecto na Declaração do Rio era uma 

retomada do ponto iniciado vinte anos antes acerca do subdesenvolvimento e suas 

causas/consequências ambientais. 

Da mesma forma, relacionado ao contraste existente em países considerados desenvolvidos com 

os acima mencionados é que surge o princípio das responsabilidades comuns mas diferenciadas. 

Ainda segundo Diniz (2002), é ele quem ratifica um argumento levado por países do Sul à 

Estocolmo, em 1972, e em consonância com o livro “Limites do Crescimento”, redigido pelo 

Clube de Roma naquele ano, de que teriam sido os países do Norte os principais responsáveis 

pela degradação ambiental promovida no planeta até então. Por isso, os Estados 

“subdesenvolvidos” entendiam que a carga a que deveriam ser submetidos de cobranças de toda 

ordem deveria ser distinta daquela imposta aos demais e esse foi o consenso a que se chegou. 

Se o documento final da Rio-92 trouxe um novo ânimo àqueles que trabalharam não só no evento 

como nas reuniões preparatórias para que fosse atingido um consenso, os anos seguintes 

expuseram as várias dissonâncias presentes nos discursos e nas práticas dos participantes daquela 

conferência. Isso começou a se evidenciar ainda na década de 1990, quando começaram a ressoar 

vozes tentando convencer a respeito da necessidade de se impor condicionalidades para se 

receber a “ajuda” voltada ao desenvolvimento (GUIMARÃES; FONTOURA, 2012). Sinal de 

que, como afirmado acima, do discurso a prática do aporte de recursos ainda faltava muito. 

Outra demonstração da dificuldade de se avançar da anuência alcançada na Declaração do Rio 

para algo mais avançado foi encontrada após a celebração do Protocolo de Kyoto. Firmado em 

1997 complementarmente à edição daquele ano da Convenção sobre Mudanças Climáticas, esse 

pacto foi assinado com o intuito de conseguir a redução das emissões de gases de efeito estufa 

promovidas pelos países desenvolvidos.  
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3.3 Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio +10) 

 

A Cúpula de Joanesburgo, também chamada Rio +10, trouxe um misto de sensações quanto aos 

avanços da conferência realizada dez anos antes. Por um lado, Diniz (2002) aponta a entrada mais 

veemente na pauta de discussões de temas como o aumento da proteção à biodiversidade e o 

acesso à água potável, ao abrigo, à energia, à saúde e à segurança alimentar. Por outro, 

Guimarães; Fontoura (2012) destacam as ameaças trazidas por atores contrários aos acordos 

assumidos na década anterior ou a conceitos que começavam a ganhar espaço nas mesas de 

negociações. 

Dentre as considerações mais positivas sobre o encontro sul-africano, Diniz (2002) organizou-as 

em três grupos principais. O primeiro abrangeria a preocupação com o saneamento, o que 

importaria a quantidade de água disponível para consumo humano em suas diferentes 

necessidades, inclusive a dessedentação. Pela proposta prevista na declaração final da Cúpula, o 

número de pessoas sem acesso à água potável e à saneamento até 2015 não poderia ultrapassar a 

metade dos habitantes. Essa meta, no entanto, apresentava-se muito distante da realidade em 

países como o próprio Brasil, onde, em algumas regiões, como o Nordeste, 72,5% dos domicílios 

não possuíam banheiros nem sanitários. Ainda segundo esse autor, nessa mesma área, 77,2% dos 

domicílios não contava, à época, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 2000, com água canalizada. 

O segundo ponto de discussões que teriam avançado diria respeito à necessidade do uso de 

energia renovável, aumento da eficiência energética e de acesso a serviços de energia modernos. 

E o terceiro aspecto se relaciona com a utilização de produtos químicos com a redução de danos à 

saúde humana bem como a soma de esforços para diminuição da poluição aérea. Segundo Diniz 

(2002), a mencionada declaração auspiciava “(...) a redução da perda da biodiversidade até 2010, 

a reversão da tendência de degradação de recursos naturais, a restauração de pesqueiros até 2015 

e o estabelecimento de áreas marinhas protegidas até 2012”. 

Da série de motivos que levaram Guimarães; Fontoura (2012) à sua visão mais crítica da Rio 

+10, esse último ponto apresentado por Diniz (2002) pode ser considerado um deles. Afinal, para 

a dupla de autores, não teria havido avanços consistentes na África do Sul em termos de 

compromissos verdadeiramente assumidos com metas quantitativas definidas e responsáveis 
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enumerados. Se esse argumento não se aplicaria para a previsão de redução do número de 

cidadãos com acesso a saneamento, para os outros dois exemplos citados seria exatamente o caso. 

Além dessa falta de concretude quanto às formas de transigir de um cenário preocupante para um 

menos calamitoso, outro entrave apontado pelos dois acadêmicos foi a tentativa deliberada de 

boicote à Cúpula. Guimarães; Fontoura (2012) apud The Guardian (2002) afirmaram que o caso 

mais ressoante ocorreu com a manifestação explícita de lobbistas da petrolífera Exxon, que 

redigiram uma carta ao então presidente estadunidense conclamando-o a não participar do evento 

sob a alegação de que sua presença seria mais um combustível para movimentos antiocidentais, 

antiglobalização e antiliberais. E o intento teve um desfecho favorável aos seus promotores, dada 

a ausência do Chefe de Estado republicano. 

Do ponto de vista dos representantes latinoamericanos, os autores destacam a falta de um foco 

claro para nortear suas negociações, mesmo com tentativas, como a capitaneada pelo Brasil, de se 

levar adiante a chamada Iniciativa Latino-Americana e Caribenha para o Desenvolvimento 

Sustentável. Com os mesmos problemas quanto ao estabelecimento de metas quantitativas, a 

proposta não promoveu a coesão que se buscava. Eles destacam que  

Na América Latina e no Caribe, embora os governos da região tenham aprovado na 

Conferência Preparatória Regional em outubro de 2001 no Rio de Janeiro a chamada 

Plataforma de Ação (CEPAL 2001), esta se revelava como uma aproximação reativa, 

marcadamente defensiva vis-à-vis a agenda dos países do mundo desenvolvido, sem 

acrescentar propostas com a marca da originalidade ou da ousadia que requeriam os 

novos tempos. (GUIMARAES; FONTOURA, 2012, pp. 4 e 5) 

 

Como Diniz (2002), os dois autores também elencaram três aspectos, nesse caso negativos, que 

mostraram claramente a cara da Cúpula. Um deles é a anteriormente mencionada ausência de um 

compromisso efetivo dos participantes, em especial dos países desenvolvidos em desembolsar 

recursos financeiros para apoiar ações consoantes ao discurso adotado, uma ameaça ao acordo  

para trazer “recursos novos e adicionais”. 

Some-se a ele, a ameaça ao princípio da precaução, consagrado no Rio de Janeiro em 1992. Com 

a sugestão de se alterar a redação constante da declaração final da conferência da cidade 

fluminense, buscou-se retirar a abrangência que o conceito carregava. Chegou-se a tentativa de 

modificá-lo para “uso de enfoque ecossistêmico, com precaução sempre que possível”, o que, 



33 

 

argumentam Guimarães; Fontoura (2012), era uma busca por inserir algo que não produzia 

nenhum consenso acerca de seu significado e que, consequentemente, retiraria toda a importância 

do conceito vigente para as discussões ambientais. 

E a tríade estaria completa com a busca por derrubar as responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas. Embora sustado pelos países em desenvolvimento, dentro os quais o Brasil, o 

esforço teria demandado muita energia dos representantes dessas nações, o que diminuiu sua 

capacidade de prosperar com mais vigor em outras negociações. 

 

3.4 Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio +20) 

 

E dez anos depois a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável teria 

como palco novamente o capital fluminense, no evento que ficou mundialmente conhecido como 

Rio+20. Dessa vez, no entanto, nem as expectativas nem seus resultados foram tão celebrados 

como a reunião promovida no início da década de 1990, ainda que autores como Laplane (2012) 

tenham explicitado o que ela deveria oferecer para os 193 países que dela participariam, como 

quando destaca que   

A responsabilidade coletiva com o bem-estar deve-se traduzir em compromissos 

concretos com: erradicação da pobreza, segurança alimentar, saúde, educação, emprego 

e direitos das minorias. A noção de responsabilidade coletiva deve-se traduzir também 

em compromissos com o uso suficiente e responsável dos recursos naturais renováveis e 

não-renováveis. (LAPLANE, 2012, p. 53) 

As críticas não se resumem apenas ao documento final da conferência, que possuía 300 páginas 

antes da abertura do encontro e terminou com menos da metade, tendo tido, inclusive, proposta 

da delegação estadunidense, a qual não contava com Barack Obama, de que ele se restringisse a 

apenas cinco laudas. Guimarães; Fontoura (2012) apontam como um aspecto decisivo para uma 

visão menos negativa da Rio+20 a ausência de objetivos de alcançar acordos mais efetivos. De 

acordo com eles, buscou-se, desde que sua realização foi anunciada, a avaliação do alcance das 

ações e metas pactuadas em 1992 e em 2012 bem como das lacunas existentes em sua 

implementação, além de identificar temas prementes para a agenda da governança ambiental 

mundial. 

O resultado (..) é que os governos presentes na Rio +20 deixaram o Rio de Janeiro sem 

compromissos claros para concretizar o desenvolvimento sustentável, sem decisões 
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internacionais vinculadas, sem metas e, em definitivo, sem mecanismos para medir o 

avanço no sentido do ‘futuro que queremos’. (GUIMARÃES;FONTOURA, 2012, p. 9) 

 

Mesmo dentre os motes da conferência, economia verde, pobreza e governança, nem todos foram 

bem aceitos, pelo menos não a inserção do conceito dessa “nova economia” em uma eventual 

substituição ao “desenvolvimento sustentável”. Ganem (2012) lembra que Eliezer Diniz, autor 

supramencionado por sua análise da Cúpula de Joanesburgo, apresentou, em uma reunião da 

Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, o conceito de economia verde 

adotado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em que afirmava tratar-se era 

uma redundância do conceito de desenvolvimento sustentável. Segundo ele, a economia verde 

seria a que resulta em maior bem-estar humano e igualdade social enquanto reduz 

significativamente o risco ambiental e a escassez ecológica. Além disso, em um cenário com 

tantas tentativas de desconstruir conceitos aos quais se chegaram a consensos em eventos 

anteriores, especialmente na Rio-92, para muitos teria ficado a sensação de que o novo termo 

seria uma tentativa de revestir com uma imagem mais branda e palatável a mercantilização de 

bens. 

Guimarães; Fontoura (2012) exemplifica temas que haviam constado no Zero Draft (ou Rascunho 

Zero) e cuja discussão foi evitada por muitos dos atores presentes à conferência ou tentou-se 

mesmo alterar a redação para algo mais genérico e menos responsabilizador. Assim se passou 

com o direito de nutrição e alimentação adequadas e também na presença de necessidades 

especiais para mulheres e indígenas. 

Para os dois autores, o que se pode perceber com isso é que se procura intensamente manter o 

modelo econômico vigente, capitaneado por grandes corporações e que isso justifica o reduzido 

avanço em direção ao desenvolvimento sustentável e sua repercussão negativa no tempo. 

Pela falta de comprometimento com uma mudança mais significativa, diversas organizações da 

sociedade civil se recusaram a assinar o documento final denominado “O Futuro que Queremos” 

a fim de demonstrar que ele não havia tido realmente a participação popular em sua elaboração 

nem representava seus interesses (GANEM, 2012). 
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Ainda que não tenham firmado essa declaração de 283 artigos e suas previsões sejam quase que 

completamente orientativas e não determinativas, Guimarães; Fontoura (2012) creem que talvez 

um aspecto das discussões dos representantes dos Estados Nacionais possa caminhar em um 

sentido mais concreto. Trata-se da proposta apresentada por Colômbia e Guatemala, que previu a 

elaboração de indicadores, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para monitorar e 

demonstrar se e como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, com prazo estabelecido para 

2015, estão sendo atingidos. 

Como a perspectiva de organizações não-governamentais, de empresários e mesmo da segmentos 

da mídia não era positiva quanto à Rio+20, apesar da ampla cobertura oferecida acerca do evento, 

é que os eventos paralelos presentes na cidade duas décadas antes tornaram-se muito mais 

intensos e visíveis para o mundo.  Nessa relação, inclui-se a Cúpula dos Povos por Justiça Social 

e Ambiental, a Cúpula dos Prefeitos, os Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio 

Climate Challenge, a 1ª Cúpula Mundial dos Legisladores, o Encontro Mundial de Juristas 

Ambientais e o Fórum de Sustentabilidade Corporativa da Rio+20. 

Nesses espaços as discussões foram bem mais intensas e produtivas e com acordos com metas 

quantitativas e prazos. Na Cúpula dos Prefeitos, os representantes eleitos de quarenta municípios 

do mundo inteiro estabeleceram metas tais que a redução da emissão de gases de efeito estufa até 

2016 em 12%, ou 248 milhões de toneladas de carbono, número que chegaria a 1,3 bi até 2030. 

Essa proatividade resultaria da constatação do Carbon Disclosure Project de que 64% das 

iniciativas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa são promovidas pelos próprios 

municípios sem o apoio dos governos nacionais. (GANEM, 2012) 

Mesmo com controvérsias em relação ao tema economia verde, o conceito esteve expresso em 

diretrizes e pactos como os da Rio Climate Change, que contou com participantes de quatorze 

países, dentre os quais constavam especialistas econômicos, representantes de órgãos 

governamentais, do segmento industrial, de ONGs e de instituições multilaterais. Dentre as 

conclusões a que chegaram, realce-se a necessidade do Produto Interno Bruto incluir as perdas e 

ganhos ambientais e, consequentemente, a atribuição de valor econômico aos serviços prestados 

pelos ecossistemas. Incluem-se também nessas resoluções as relativas à necessidade de 

reformulação das políticas econômicas vigentes, seja as vigentes sob a égide do Fundo Mundo 

Internacional seja outras internas voltadas a subsidiar a utilização de combustíveis fósseis. 
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Mas talvez um dos encaminhamentos que enxerga um aspecto essencial para os lentos avanços 

em direção ao desenvolvimento sustentável tenha ocorrido na 1ª Cúpula Mundial dos 

Legisladores. Ao perceber a ausência de conhecimento dos edis a respeito do tema e que as 

diretrizes traçadas na Rio-92 não possuíam repercussão nas legislações das várias esferas 

políticas do país é que se decidiu ampliar o debate e direcionar a capacitação desse público. 

O Protocolo dos Legisladores aprovado traz, para o rol de documentos aprovados na Rio 

+20, o tema capital natural e valoração da biodiversidade, que se conecta com economia 

verde e pagamentos por serviços ambientais, abordados em ‘O Futuro que Queremos’. 

(GANEM, 2012, p.53) 

 

Apesar da necessidade de se buscar soluções rápidas para reverter o processo de exploração dos 

recursos naturais acima da capacidade de suporte do planeta, como salientam Guimarães; 

Fontoura (2012), há também aspectos positivos não apenas da Rio+20 como também das 

reuniões predecessoras, qual seja, a participação ativa das  organizações não-governamentais e a 

ampliação de seu papel nas negociações e nos debates no âmbito internacional. (LE PRESTE 

(2000) apud GANEM (2012)) 

No entanto, frisem-se os aspectos positivos ou negativos desse processo, deve-se compreender 

tratar-se de uma evolução, mesmo que haja avanços ou retrocessos nele e que, conforme Matos 

(1997), os resultados não serão exatamente o que busca nenhuma das partes envolvidas nas 

discussões 

 Se não é possível negar nem a necessidade nem a possibilidade do DS, é preciso aceitar, 

ao mesmo tempo, que os processos respectivos terão que enfrentar inúmeros obstáculos, 

estarão marcados por múltiplos tropeços, deverão ser submetidas a contínuas retificações 

e seus resultados em nenhum caso corresponderão exatamente aos objetivos iniciais. 

(MATOS, 1997, p. 123) 

 

3.5 O Debate Atual 

 

O inusitado dessas recomendações é que elas parecem ter sido escritas exatamente no atual 

momento, haja vista a ocorrência de abalos na economia mundial em virtude de outra crise 

econômica, desta vez proveniente das dificuldades enfrentadas pelos países do Norte, em especial 

a partir da falência do banco norte-americano Lehman Brothers, em 2008, e sua repercussão em 

outras economias europeias já sensibilizadas pelo baixo crescimento econômico de sua economia. 
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Seguindo o mesmo discurso de Sachs, Matos (1997) destaca que cenários como o ilustrado pelo 

pesquisador franco-polonês são vistos, em geral, não como uma oportunidade para uma mudança 

de paradigma, mas, ao contrário, são, na prática, ainda mais negligenciados pelas autoridades 

públicas de diversos Estados Nacionais 

De fato, em um bom número de países desenvolvidos questões como, entre outras, os 

requisitos macroeconômicos estabelecidos no Tratado de Maastricht, a persistência de 

taxas de crescimento excessivamente baixas e a obstinada inflexibilidade das taxas de 

desemprego faz com que muitos destes governos se mostrem menos atentos diante dos 

problemas do meio ambiente do que o que manifestam em seus discursos ou em suas 

exigências aos países em desenvolvimento. (MATOS, 1997, p.116) 

 

Em consonância com Sachs, Matos (2007) também atenta para a necessidade de se buscarem 

soluções visando o desenvolvimento a partir do contexto no qual está inserido cada país, o que, 

evidentemente, refuta soluções como as apregoadas na década de 1990 e disseminadas em 

especial na América Latina nesse período, provenientes de organismos multilaterais como o 

Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BIRD), como as definidas no 

Consenso de Washington em 1989 e suas diretrizes de abertura irrestrita de mercados nacionais, 

conforme sua afirmação no trecho abaixo 

(…) por enquanto, além de sua tendência a mundializar-se, a emergência e a gestão de 

problemas ambientais se encontram indissoluvelmente ligadas a âmbitos territoriais 

concretos, pelo que a discussão sobre as perspectivas e a viabilidade das políticas de DS 

(Desenvolvimento Sustentável – grifo nosso) deve enfocar-se à luz das peculiaridades 

dos territórios nos quais se pretende implantá-las. (MATOS, 1997, p.112) 

 

A mudança de perspectiva quanto ao desenvolvimento que uma nação busca se afigura um 

processo bem mais longevo do que suporiam quaisquer participantes presentes em Estocolmo-72. 

Não são apenas ações mais concretas que são postergadas, mas também a presença de diretrizes 

mais frequentes em direção ao desenvolvimento sustentável que demoram a se fazer presente em 

mais documentos relevantes sobre o tema. Não obstante os exemplos acima citados, o final da 

década de 1980 e os anos seguintes puderam ser observados como uma inflexão nesse aspecto. 

Veiga (2008) reforça a percepção de que o conceito de crescimento continuava a ser tratado como 

sinônimo de desenvolvimento e que um documento da ONU publicado há mais de 25 anos pode 

ser considerado o início da transição.  Isso porque 
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(...) todos ainda viam o desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico. 

Quinze anos depois, quando surgiu o primeiro Relatório do Desenvolvimento Humano 

(1990), o panorama já era completamente diferente. (...) Percebera-se a importância de 

refletir sobre a natureza do desenvolvimento que se almejava. Ficara patente, enfim, que 

as políticas de desenvolvimento deveriam ser estruturadas por valores que não seriam 

apenas os da dinâmica economia. (VEIGA, 2008, p. 32) 

 

No entanto, como toda passagem de era não ocorre de modo automático nem é visualizada como 

um recorte de um antes completamente distinto de seu depois, Veiga (2008) exemplifica a 

prevalência de algumas análises sobre o que seria o desenvolvimento de um país a partir de 

indicadores econômicos tradicionalmente acompanhados pelos analistas do segmento. A 

comparação que ele traz e que foi apresentada pelo Prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen, em 

dois encontros promovidos ironicamente pelo Fundo Monetário Internacional em 1995 e 1998, 

contrasta a distribuição de renda nos dois mais populosos países do planeta, China e Índia.  

De acordo com o economista híndi, a maior percentagem de renda auferida pelos 10% mais 

pobres da Índia frente ao mesmo segmento populacional chinês bem como ao maior percentual 

detido pelos 10% mais ricos da China diante do mesmo público da segunda nação mais populosa 

do planeta a princípio ensejaria afirmações de que haveria mais equidade e justiça nesta. No 

entanto, essa apreciação tenderia a ser considerada superficial caso se avançasse sobre outros 

indicadores sociais como a taxa de analfabetismo, que alcançava 62% na Índia e 27% na China, 

bem assim a taxa de mortalidade infantil na nação hindi atingia 68 mortos por mil nascidos vivos 

enquanto no país vizinho ela era exatamente a metade. Ainda segundo Veiga (2008), Sen 

acrescentara que o percentual de crianças indianas com menos de 5 anos subnutridas chegava a 

63% e as chinesas a 17%. 

Com exemplos como o do economista indiano, Veiga (2008) busca reafirmar o que já havia sido 

destacado por Sachs (2008b), a existência de vários eixos responsáveis por conduzir ao desejado 

desenvolvimento sustentável e da necessidade do crescimento permanente e concomitante em 

todos eles, como quando diz que 

Às vezes, a ausência de liberdades substantivas relaciona-se diretamente com a pobreza 

econômica, que rouba das pessoas a liberdade de saciar a fome, de obter uma nutrição 

satisfatória ou remédios para doenças curáveis, a oportunidade de vestir-se ou morar de 

modo apropriado, a possibilidade de ter acesso à água tratada ou saneamento básico. 

(VEIGA, 2008, p. 35) 
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Tomarmos um único indicador ou mesmo alguns deles isoladamente pode ser uma tentativa 

arriscada e mesmo inócua para se afirmar coerentemente se um país caminha ou não rumo a um 

desenvolvimento efetivo, talvez a melhor maneira de se constatar se ele está ocorrendo mesmo 

nesse sentido seja promover recortes especiais e observar as condições presentes no cotidiano dos 

cidadãos.  

É o que procurou fazer Oliveira; Souza-Lima (2006), quando apresentou um estudo de caso da 

Vila Pantanal, uma comunidade da capital paranaense, Curitiba, na qual havia a determinação 

judicial para a retirada de seus moradores a fim de promover adequações ambientais na região, já 

que se tratava de habitantes de uma comunidade ribeirinha. Mas como fazer isso e conciliar as 

necessidades habitacionais das famílias ali residentes com as intervenções na área e seus 

propagados ganhos ambientais com a diminuição de enchentes na região? É por isso que eles 

argumentam que “(...) falar em desenvolvimento significa falar em diálogo permanente, em 

participação efetiva das sociedades locais, pois, caso contrário, estar-se-á sempre reproduzindo as 

imagens perversas do ‘bom civilizado’ parasitando o ‘mau selvagem’.” (OLIVEIRA; SOUZA-

LIMA, 2006, p. 42) 

Por mais honestas que pudessem ser as intenções da Municipalidade ao tentar evitar situações 

que assolam os noticiários, especialmente nas temporadas de chuvas fortes e concentradas como 

as que costumam ocorrer no verão, a existência de um contexto no qual as intervenções propostas 

não seriam realizadas sem impacto negativo direto aos habitantes da área a ser trabalhada 

requereria a busca por uma ou algumas soluções consensuadas e que minimizassem transtornos 

vindouros para ambas as partes. 

E ainda que não fossem raras as opiniões de moradores da Vila Pantanal de que era preferível 

continuar ali, uma vez que economicamente seria uma dificuldade muito grande para eles se 

deslocarem para outras porções da cidade, para Oliveira; Souza-Lima (2006) não deveria restar 

outra alternativa à Prefeitura que não sentar-se com todas as partes envolvidas e promover um 

diálogo entre elas. Ele destaca também que 

A solução dos problemas regionais e, por conseguinte, a pretensão de desenvolvimento 

sustentável na região metropolitana demanda o fortalecimento das instituições locais nas 

cidades satélites, pois são estas que, com participação ativa no planejamento, emergirão 

como agentes de transformação da realidade local. (OLIVEIRA, 2006, p. 88) 
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Os momentos em que essa participação acontecerá também devem ser considerados pelas 

administrações municipais, haja vista as vantagens de ouvir permanentemente os atores de uma 

região e evitar o surgimento de questões que os afetarão futuramente. Ao mesmo tempo, 

problemas identificados pelo Executivo Municipal ou apontados pela população local também 

demandam a manifestação dos diversos segmentos para o alcance de uma solução mais 

consensual. 

Inevitável não retomarmos a classificação proposta por Sachs (2008b) e relacionarmos cada 

pontuação sua e de outros acadêmicos que se debruçam sobre o tema. Se os eixos econômico e 

social puderam ser observados mais detidamente nos exemplos anteriormente trazidos, o aspecto 

político entra em cena no caso apresentado por Oliveira (2006). Entenda-se, no entanto, política 

além da estrutura partidária presente nas instituições dos Poderes Executivo e Legislativo, ainda 

que não se busque sua desconsideração, mas também todas aquelas que contam com a 

participação de atores relevantes do cenário local e que poderão contribuir para a concepção e a 

tomada de decisão acerca de um problema surgido em sua área de atuação. 

Veiga (2008) observa, no entanto, que em muitos momentos a visão presente em alguns governos 

pode se restringir ao entendimento de que bens e produtos econômicos são os objetivos buscados 

pela população e isso acarretar uma frustração nesse público. Segundo ele, 

(...) muitos governos, suas agências de ajuda, organizações internacionais, assim como a 

maioria das pessoas, supõem que o desenvolvimento econômico resulta da posse de 

coisas como fábricas, barragens, escolas, tratores e outras – geralmente montes de coisas 

englobadas sob o nome de infra-estrutura. 

 No entanto, se o processo de desenvolvimento está falhando em uma cidade ou uma 

região, as coisas que lhe sejam dadas ou vendidas são apenas produtos de um processo 

que acontece em outro lugar. O processo não vai junto, magicamente. Pensar que as 

coisas, por si mesmas, são suficientes para promover o desenvolvimento cria falsas e 

fúteis expectativas. (VEIGA, 2008, p.55) 

 

A afirmação de Veiga (2008) sobre o reflexo das ações realizadas em um determinado lugar 

sobre o ambiente de outro podem ser mais ou menos intensas, mas não há como se descartar a 

influência de uma sobre a outra. Afinal, recursos naturais não existem em diversidade e 

quantidade de forma idêntica em todos os pontos, nem há como multiplicá-los a fim de promover 

essa homogeneidade. 
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As consequências das intervenções antrópicas podem ser vistas tanto localmente como regional, 

nacional ou globalmente dependendo do fenômeno e da forma e duração com que o homem tenha 

alterado o equilíbrio ecossistêmico. Nesse sentido, Sachs (2008b) apresenta mais uma alternativa 

que coaduna com a estratégia oferecida para a reconstrução socioeconômica das nações 

latinoamericanas e que colabora para que práticas inerentes à vida humana possam contribuir 

para um ambiente mais sustentável. Esse discurso pode ser observado quando ele apresenta a 

necessidade de 

Desenhar políticas para consolidar e modernizar a agricultura familiar como parte de 

uma estratégia para estimular o desenvolvimento rural com base na pluriatividade da 

população rural, dando um salto na direção de uma civilização moderna baseada na 

biomassa (biodiversidade – biomassa – biotecnologias). (SACHS, 2008b, p. 19) 

 

Ressalte-se a importância de se trabalharem políticas urbanas e rurais pelo menos 

complementarmente, haja vista os impactos positivos e negativos originários da atuação em cada 

um desses espaços, quer na curitibana Vila Pantanal e nos bairros limítrofes citados por Oliveira; 

Souza-Lima (2006), quer, por exemplo, nas bacias hidrográficas, de diversas ordens, em que uma 

região está situada. 

Essa conjugação de visões, todavia, não ocorre com a naturalidade que se poderia imaginar a 

partir de argumentos dos que defendem uma visão holística do ambiente. Como destacado a 

respeito das mudanças culturais por que passa uma sociedade, o mesmo não poderia ser diferente 

para os indivíduos que a compõem e alguns mecanismos podem ser evocados, especialmente pelo 

Poder Público, para incentivar ou desestimular certos comportamentos.  

Alinhado a esse raciocínio, Fonseca; Bursztyn (2007) analisam o reflexo dessa atuação para 

regulamentar o uso de bens e produtos, como os veículos automotores, que se pode enxergar 

diariamente nas agendas governamentais em diferentes esferas. Esse assunto maciçamente 

presente também nos meios de comunicação enseja atenção pública em razão da amplitude 

crescente de veículos e dos impactos na saúde pública. Por isso, os dois autores afirmam que  

Sem um incentivo negativo (sanção social ou econômica) ou positivo (benefícios 

privados), o indivíduo provavelmente não interromperá o uso do automóvel e o benefício 

coletivo não será provido (ibid., p. 57). (FONSECA; BURSZTYN, 2007, p.10) 
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Mais do que acrescentar ao discurso oficial da instituição dirigida ou representada, os indivíduos 

deveriam se preocupar em assimilar o conceito de desenvolvimento sustentável. Essa é a visão de 

Fonseca; Bursztyn (2007), para quem essa é uma realidade que ainda requer esforços de muitos 

atores para se modificar. Segundo eles, há diferentes perfis e, por conseguinte, diferentes 

consequências para quem passa a utilizar o tema em suas falas cotidianas. 

Como é visto como um ideal a ser buscado, mesmo que os objetivos possam ser distintos 

dependendo da compreensão do conceito, aqueles que o incorporarem em seus textos orais ou 

escritos buscarão ser vistos como praticantes daquilo que reproduzem aos quatro ventos. De 

acordo com esses autores, é possível que existam contradições entre o dito e o feito e que elas 

perdurem por longos períodos ou mesmo indefinidamente. No entanto, caso a sociedade enxergue 

uma dualidade inaceitável, de nada terá adiantado representar um papel que não é vivenciado por 

quem quer apenas se mostrar conforme os anseios públicos. Fonseca; Bursztyn (2007) 

demonstram um pouco mais dessa nova realidade em 

O desenvolvimento sustentável começa a firmar-se como norma social, mas este 

processo é recente e o próprio conceito é objeto de disputas internas entre as diversas 

correntes do campo ambiental. Por esse motivo (e pela permanência de comportamentos 

oriundos do ‘desenvolvimentismo’), as sanções referentes à violação dos novos valores 

dominantes não são aplicadas em níveis significativos, e os incentivos para agir de 

acordo ainda são tímidos, se comparados à generalização e consenso na disseminação 

dos discursos ‘ambientalmente corretos’. (FONSECA; BURSZTYN, 2007, p. 11) 

 

Não basta, no entanto, caminhar em apenas uma direção, qual seja a da oferta dos incentivos 

econômicos à sustentabilidade, sobre os quais iremos trabalhar mais detidamente no próximo 

capítulo e que, conforme os pontos-de-vista acima elencados, podem contribuir para uma 

mudança de paradigma. É importante também conciliá-los com outro aspecto fundamental, qual 

seja, a educação ambiental e suas ferramentas voltadas para a construção de uma percepção e 

conscientização mais amplas. Por isso, ainda para esses dois autores, seria possível diminuir os 

ganhos daqueles que não avançaram rumo a um entendimento mais real dos impactos de suas 

ações ao mesmo tempo em que se trabalharia com a intenção de conduzir a tal cenário. 

Conclui-se que o alcance do desenvolvimento sustentável não é o único objetivo a ser perseguido 

pelos diversos segmentos da sociedade, sob pena de frustração em caso de não se chegar ao 

resultado pretendido que, inclusive, também não é algo tão concreto, não é produto. Em razão 
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disso, deve-se perseguir a evolução e consolidação, nas esferas local, regional, nacional e global, 

de conceitos e responsabilidades que conduzam ao desenvolvimento buscado. Deve-se, no 

entanto, ter em mente, embora os ganhos sejam obtidos a médio e longo prazos, não é admissível 

constatar a estagnação das nações no cumprimento dos pactos celebrados nas conferências 

internacionais. 
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4 INSTRUMENTOS DE INCENTIVO ECONÔMICO A SUSTENTABILIDADE 

 

No capítulo anterior apresentou-se o conceito de desenvolvimento sustentável para alguns autores 

e destacamos o de Sachs (2008b), o qual estabelece oito eixos que devem ser satisfatoriamente 

trabalhados e de forma simultânea, quais sejam, ecológico, ambiental, cultural, econômico, 

político (nacional), político (internacional), social e territorial. 

Pondere-se, no entanto, que, embora o recorte produzido pelo cientista social não seja meramente 

acadêmico, esses eixos tendem a se mesclar na busca por atingir um ou mais de um. Um exemplo 

pode ser encontrado nos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei n
o 

6.938, de 

31 de agosto de 1981 (BRASIL, 2014). Da relação de 13 itens, pode-se identificar explicitamente 

a abordagem a três eixos, ambiental, econômico e territorial, e implicitamente a referência 

aosocial e cultural. 

Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

II - o zoneamento ambiental; (Regulamento) 

III - a avaliação de impactos ambientais; 

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 

V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de 

tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 

VI - a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de relevante 

interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal; 

VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, 

estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e 

reservas extrativistas; (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989) 

VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 

VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; 

IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas 

necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental; 

X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;  (Incluído 

pela Lei nº 7.804, de 1989); 
XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder 

Público a produzi-las, quando inexistentes;  (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989); 
XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos 

recursos ambientais.  (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989); 
XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro 

ambiental e outros. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) (BRASIL, 2014) 

 

Mesmo cientes da dificuldade de se tratar de um desses eixos sem adentrar profundamente aos 

temas referentes aos demais, buscaremos nesse capítulo imergir nos aspectos econômicos do 

desenvolvimento sustentável. Para tanto, retomamos o inciso XIII acima citado e cuja redação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4297.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7804.htm#art1vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7804.htm#art1vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7804.htm#art1vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7804.htm#art1vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7804.htm#art1vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11284.htm#art84
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conta com menos de nove anos de incorporação ao texto original e que apresenta a possibilidade 

legal de se promover incentivos para a realização de ações de conservação e preservação 

ambiental. 

 

Antes de sabermos as formas de concessão desses estímulos e quais seriam as práticas adotadas 

pelos beneficiários desse instrumento é importante discutirmos as razões para sua entrada na 

agenda pública. E para isso deve-se compreender como o tema meio ambiente tem sido 

interpretado pelos economistas. 

 

A remissão ao início do século XX traz consigo a visita a uma corrente de pensamento que se 

voltava para a análise dos impactos negativos causados pelo sistema econômico, mas, mais do 

que isso, a forma com que ela incorporava essa nova variável ao conhecimento até então 

existente. 

 

A economia ambiental neoclássica, em suas duas vertentes, as teorias da poluição e dos recursos 

naturais, é construída de modo a valorizar um olhar mais individualizado, no qual se busca a 

ampliação do bem-estar e a alocação ótima. A primeira ramificação neoclássica aborda o 

ambiente como receptor de resíduos, o que por sua vez é considerado uma externalidade negativa 

(CAIXETA, 2008). Para a internalização do impacto que as ações antrópicas poderão causar no 

ambiente, é recomendado por teóricos dessa corrente a instituição de instrumentos visando a 

atuação com restrições, tais como a taxação e a licença para exercer as atividades com atestada 

geração de poluentes. 

 

A teoria dos recursos naturais também encara os ativos ambientais como um insumo para o qual 

deve ser calculada a vantagem e o benefício financeiro de sua utilização no momento atual ou 

mais adiante. Para exemplificar essa visão utilitarista do meio ambiente Caixeta (2008) cita a 

adoção da Regra de Hotelling, que permite ao empreendedor tomar a decisão de, por exemplo, 

manter intacta ou estável uma jazida de minério aguardando o momento em que seu rendimento 

após o passar dos anos crescerá e será mais vantajoso economicamente explorá-la a deixá-la sem 

intervenção. 
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Esse autor apresenta a visão da economia ambiental neoclássica em contraste com a economia 

ecológica, que, temporalmente, teriam surgido, respectivamente, nas duas primeiras décadas do 

século passado e no final da década de 1980. Da análise da origem dos termos que compõem essa 

ciência, observamos sua proximidade, uma vez que eco, comum a ambas as ciências, vem do 

grego oikos e significa casa, logia quer dizer estudo e nomia costumes ou leis. Portanto, ecologia 

é o estudo das relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. Por sua vez, economia, 

que a princípio significaria a ciência que estuda as regras da casa, ganhou o significado de ciência 

social que estuda a atividade econômica por meio da teoria econômica. 

 

Um dos aspectos que mais lhe chama a atenção não é a completa ausência de instrumentos da 

primeira para avaliar e atribuir valor aos recursos ambientais, mas a limitação daqueles tantos 

criados com essa finalidade e sua falta de integração a fim de produzir uma análise mais 

completa. 

 

É por isso que Caixeta destaca que 

 

Assim, a economia ecológica traz implícita a idéia de uma agenda de pesquisa 

verdadeiramente transdisciplinar, cujo fulcro pode ser associado ao objetivo último do 

desenvolvimento sustentável, entendido como a eqüidade intra e intergeracional. 

(CAIXETA et al., 2008, p.18) 

 

Ao realçar a visão mais holística que a economia ecológica busca, o autor traz outro aspecto que, 

a seu entender, a diferencia da corrente que a antecedeu e que predominou por quase um século. 

Segundo ele, a decisão tomada por um empreendedor com base, por exemplo, na Regra de 

Hotelling poderia alcançar a alocação ótima sob o prisma privado, mas não o era, 

necessariamente, a partir de uma visão coletiva e social e não assegurava que essa seria a melhor 

opção para as gerações futuras. 

Na mesma linha segue Harris (2006), ao argumentar sobre a abordagem restrita da teoria da 

poluição e seu contraditório discurso que apontava para o que o indivíduo deveria fazer visando 

minimizar a geração de resíduos e que, na prática, apenas buscava meios para que ele pudesse 

continuar a atuar com a incorporação de mínimos requisitos administrativos e ambientais. Para 

ele, a preocupação dessa teoria não avançava em direção aos crescentes impactos que tais 
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atividades provocavam em um ambiente finito. Esse seria um ponto de inflexão da economia 

ecológica e sua percepção do contexto em que são praticadas tais atividades, como quando diz 

que 

Somando-se aos processos simples de extrair os recursos do ecossistema e retornar os 

resíduos a ele, as atividades econômicas também afetam os sistemas naturais mais 

amplos em formas sutis e perversas. Por exemplo, a agricultura intensiva moderna muda 

a composição e ecologia dos sistemas do solo e água, bem como afeta os ciclos do 

nitrogênio e carbono no ambiente. (HARRIS, 2006, p. 5) 

Um princípio fundamental da economia ecológica é que a atividade econômica deve ser 

limitada pela capacidade de suporte do ambiente. A capacidade de suporte é definida 

como o nível de população e atividades de consumo, seja humano ou animal, que a base 

de recursos naturais disponíveis pode sustentar sem esgotar. Por exemplo, quando um 

bando de animais pastando excedem certo tamanho, sobre pastoreio irá diminuir a oferta 

de alimento potencial, levando ao inevitável declínio da população. (HARRIS, 2006, 

p.3) 

 

Caixeta (2008) enfatiza as diferenças entre as duas correntes ao pontuar que a economia 

ecológica, assim denominada desde uma conferência realizada na cidade espanhola de Barcelona 

em 1987, pretendeu desde esse início aliar a economia com as ciências naturais a fim de 

justamente obter subsídios para poder avaliar os limites ambientais. Segundo o autor, a fundação 

da International Society for Ecological Economics (ISEE), em 1989, e as primeiras edições do 

periódico Ecological Economics, juntamente com a sua seção brasileira, a Sociedade Brasileira 

de Economia Ecológica (EcoEco), contribuíram para análises realizadas a partir de mais de uma 

disciplina. 

 O objetivo desse enfoque mais múltiplo seria evitar que a utilização de métodos como os custos 

evitados, os custos de controle, os custos de reposição e os custos de oportunidade, classificados 

por Maia et al. (2004) apud Caixeta (2008) como indiretos, e a disposição a pagar indireta (custos 

de viagem e preços hedônicos) ou direta (avaliação contingente), denominados por ele como 

diretos, fossem encarados como alternativas suficientes para atribuir um valor aceitável para os 

recursos naturais apreciados caso a caso. 

Um ponto que merece especial atenção de sua análise diz respeito à incapacidade de se averiguar 

o valor de um determinado bem ou serviço ambiental em caso de sua não exploração, de mantê-lo 

em suas condições naturais. Essa avaliaçãonão seria captada por métodos como o dos custos 
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evitados, o que influenciaria fortemente na disposição a pagar para a continuidade de sua 

disponibilização, ou valor de existência (CAIXETA, 2008). 

Para o Escritório de Estudos Tecnológicos estadunidense (OTA, na sigla em inglês), órgão de 

assessoria ao parlamento daquele país, na segunda metade dos anos 1990 já se podia constatar 

uma ampliação da consciência coletiva acerca da importância de se mudar a ordem 

controle/prevenção, atuando exatamente no caminho inverso ao vislumbrado na teoria da 

poluição da economia ambiental neoclássica. De acordo com essa instituição, 

In addition, the public has also become concerned about how goals are met. For 

example, support has increased for the idea that sources should be asked to try their best 

to use pollution prevention rather than control. And, community-based groups have 

highly successful in raising awareness about environmental equity and justice concerns 

at all levels of policy-making. (OFFICE OF TECHNOLOGY ASSESSMENT, 1997, p. 

145) 

 

Este estudo elaborado enumera e discorre sobre sete critérios indispensáveis para a seleção das 

ferramentas de política ambiental a partir de três eixos principais, os resultados ambientais, os 

custos e encargos e a mudança e inovação. A garantia do atingimento dos objetivos pactuados, a 

prevenção da poluição, a justiça e equidade ambiental, o custo-efetividade e sua justiça, as 

demandas sobre o Poder Público, a adaptabilidade e a inovação e difusão de tecnologia foram 

comparadas a partir de tais critérios e em cada um deles foi considerado se e como diversas 

ferramentas eram efetivas, se dependia de algum fator externo ou se deveria ser utilizada como 

moderação. 

As ferramentas utilizadas pelo Escritório para realizar a comparação foram o banimento de 

produtos, as especificações tecnológicas, os padrões de design, os padrões baseados no dano, a 

licença integrada, as emissões comercializáveis, o relatório de informação, os subsídios, a 

assistência técnica, a regulação de desafios, a cobrança pela emissão de poluentes e a 

confiabilidade. 

Dentre elas, destacaremos uma que nos será útil mais à frente e que desde agora pode contribuir 

para apontar o papel positivo ou negativo que resulta da presença ou ausência do Estado.  A 

concessão de subsídios, considerados aqueles ofertados voluntariamente pelas instituições 
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públicas, tem efeitos positivos enquanto por ele mantidos, mas o atingimento dos objetivos 

ambientais pode ser afetado com a descontinuidade de sua disponibilidade (OTA, 1997). 

A comparação se tornou possível graças à adoção de alguns componentes, que padronizaram o 

olhar acerca do emprego dessas ferramentas e sua adequação aos sete critérios enumerados. Para 

assegurar o atingimento dos objetivos ambientais, segundo a OTA, utilizaram-se os seguintes 

componentes 

In order to compare how well each instrument assures meeting environmental goals, 

OTA uses the following three components: 

* action forcing; 

* monitoring capability; and 

*familiarity with use (OFFICE OF TECHNOLOGY ASSESSMENT, 1997, p. 146) 

 

A partir desse filtro é que, no caso em tela, chega-se a conclusão de que o banimento de produtos, 

a especificação tecnológica, os padrões de desenho, os padrões baseados em danos e as licenças 

integradas são as mais efetivas. A escolha deles se justifica pela capacidade de atuarem em uma 

estratégia direcionada, por exemplo, para reduzir o percentual de emissões em uma localidade ao 

invés de buscar o alcance de um objetivo ambiental a partir do monitoramento de múltiplas 

fontes. 

A princípio, poder-se-ia dizer que a OTA (1997) estaria reduzindo seu raciocínio quanto a esse 

aspecto unicamente para o dispêndio financeiro, uma vez que para se implementar a segunda 

estratégia os custos se avolumariam bem mais do que os primeiros. No entanto, é razoável o 

argumento de que limitações humanas e temporais podem levar à priorização de aspectos a serem 

controlados, especialmente se seus impactos forem identificados como a principal causa de 

perturbação ambiental do contexto analisado. 

Além disso, como mecanismos regulatórios não são, em geral, bem recebidos por parcela 

significativa da população, o componente familiaridade com o uso ganha importância dada o 

valor atribuído a iniciativas testadas e aprovadas em outras ocasiões. De acordo com o órgão de 

assessoramento ao parlamento estadunidense, ainda que nesse caso não haja a certeza de que os 
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resultados serão os mesmos observados anteriormente, o público é mais propenso a aceitar essas 

soluções conhecidas. 

O segundo dos três critérios que iremos abordar da análise de OTA (1997) diz respeito à 

prevenção à poluição e que, invariavelmente, nos recordará a teoria da poluição da economia 

ambiental neoclássica. Isso porque, conforme a própria definição da organização, "é uma 

abordagem estratégica de acordo com a qual se pode alcançar ou exceder os objetivos 

ambientais".  

No entanto, ainda que se encontre um risco de sua utilização visando à ampliação da liberdade 

para explorar os recursos naturais sem controle, também há seu contraponto observado no intuito 

de se minimizar ao máximo a geração de resíduos de seus processos, uma vez que eles 

representam um 'desperdício de insumos'. 

Lustosa; Motta (2002) observam isso como um resultado do processo de globalização 

intensificado nos anos 1980 e que teria forçado as empresas a encarar a utilização dos recursos 

ambientais a partir de um outro prisma. Segundo eles, antes o "comportamento ambiental das 

empresas era REATIVO, ou seja, poluía-se para depois despoluir. A despoluição é vista como um 

custo, pois são necessários tratamentos do tipo end-of-pipe (EOP). Fica explícito o trade-off entre 

lucros e responsabilidade ambiental." 

A transição para uma postura mais proativa e com a ampliação de sua abertura para a 

participação de stakeholders marca também uma visão dos empreendedores de que para continuar 

ativa no futuro ela deveria estar em harmonia com seu entorno. Além desse princípio de imersão 

em seu contexto, também estava na lista de ações a serem adotadas a implantação de um sistema 

de gestão ambiental para identificar as oportunidades de melhorias no processo que se iniciava na 

exploração dos ativos ambientais, passava pela geração do bem pretendido e o aproveitamento 

dos subprodutos. 

Ainda que nesse caso não haja a concessão de nenhum incentivo econômico stricto sensu, os 

quais abordaremos em seguida, os empreendedores que se empenham em reduzir a geração de 

resíduos têm uma motivação econômica que pode se converter em benefício ambiental. Sua 

diminuição implica redução de custos com a aquisição de insumos que subsidiarão a operação do 

empreendimento bem como propiciará oportunidade para comercialização dos resíduos que se 
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tornam subprodutos, além de, é claro, diminuir o orçamento destinado à disposição final dos 

rejeitos. Conforme Lustosa; Motta (2002), são fatores interna ao empreendimento e que os 

motiva a buscar melhorias ambientais nos processos em que está presente as "reduções potenciais 

de custos, novas oportunidades tecnológicas e políticas dos usuários de equipamentos 

ambientais". (LUSTOSA; MOTTA, p.5) 

O terceiro instrumento de política ambiental tratado pela OTA (1997) é a equidade e justiça 

ambiental e aborda, de acordo com o estudo, três componentes: igualdade de resultados, 

participação total das comunidades afetadas na tomada de decisões e liberdade de preconceitos na 

implementação da política pública. 

Um dos princípios que regeria a implementação de tal instrumento seria a compatibilidade entre a 

regulamentação ambiental e a geração de emprego e renda. Segundo OTA (1997), "na verdade, a 

confiança da maior parte da literatura teórica tem sido voltada para a ideia de que a proteção 

ambiental poderia ferir indivíduos de baixa renda ao eliminar empregos ou forçar a realocação de 

infraestrutura". 

A igualdade de resultados buscaria a oferta de condições ambientais similares para todos os 

habitantes de uma determinada região, reduzindo ou mesmo coibindo a existência de situações 

nas quais indivíduos ou parcelas de populações possam estar expostos a quantidades acima do 

aceitável de substâncias nocivas à saúde na alimentação de peixes, por exemplo, ou à poluição 

atmosférica. A adoção dessa base de comparação do avanço da equidade e da justiça ambiental 

pressupõe que a melhoria proposta e monitorada deverá ocorrer de forma homogênea. 

A participação total das comunidades afetadas na tomada de decisões deveria acontecer com o 

rompimento às barreiras linguísticas, à conveniência dos fóruns de discussão e deliberação e a 

lacuna existente pela assimetria de informações técnicas OTA (1997). O caminho para essa 

distância entre os diversos segmentos diminuir passaria pela representação proporcional das 

comunidades envolvidas em um dado contexto e não baseada apenas em peso econômico na 

economia local ou regional. 

E, por último, a remediação de problemas existentes tende a polarizar debates e trazer à tona 

decisões que podem rotular comunidades devido a infraestruturas que serão implantadas em seu 

território, consideradas perigosas ou destinadas à "limpeza" de outras regiões. Do conceito 
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apresentado pelo estudo elaborado por órgão americano, podemos citar exemplos presentes na 

realidade brasileira tais que a implantação de aterros sanitários que receberão resíduos não apenas 

do entorno daquela comunidade como até mesmo de cidades vizinhas, como se passa na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, onde há deslocamento de até 100 quilômetros para sua 

disposição final. 

A transição de cenários como esses em que as decisões são baseadas em cumprimento de 

legislações ambientais que visam que o indivíduo ou a coletividade em que está inserido não 

executem determinada prática, os chamados instrumentos de controle, pode se dar com sua 

substituição pelos instrumentos econômicos (LUSTOSA; MOTTA, 2002). 

De acordo com esses autores, eles incentivariam a redução da utilização de recursos naturais 

pelos empreendedores que tenham custos menores para promovê-la. Para exemplificar esse 

raciocínio, ele constroi um quadro em que se apresentam os mecanismos de gestão ambiental que 

incorporam incentivos econômicos e os classifica em uma gradação que vai daqueles mais 

orientados para o controle, aqueles mais orientados para o mercado e os mais orientados para o 

litígio. Nesse quadro, no mesmo sentido, encontram-se exemplos agrupados em regulamentos e 

sanções; precificação taxas, impostos e cobranças; criação de mercado de direitos; intervenção de 

demanda final e legislação de responsabilização. 

Segundo Lustosa; Motta (2002), os incentivos econômicos precificados poderiam ser 

discriminados conforme preço da externalidade, preço de indução e preço de financiamento. O 

primeiro seria definido com base nos danos ambientais constatados a partir da adoção de 

determinada prática e, por isso, seria acrescido ao preço do consumo de um bem ou serviço. O 

segundo tem a ver com a capacidade de se estimular a utilização de um recurso natural até um 

limite desejado, a partir do qual o preço cobrado passa a ser desestimulante. Já o preço de 

financiamento visa um nível de uso e orçamento pré-estabelecido e adequa-se mais à realidade do 

órgão ou entidade que promove um projeto ou programa. 

A previsão sobre a criação de um mercado de direitos era cogitada por Lustosa; Motta (2002) 

com base na abertura concedida pelo Protocolo de Kyoto, celebrado em 1997, mas ainda 

incipiente à época de sua publicação. Por essa razão, ele destaca três aspectos que deveriam ser 

considerados quando da disposição em atuar na implantação de um segmento como esse, quais 
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sejam, a alocação inicial, a informação imperfeita e o poder de mercado. Para o autor, a 

proporção de direitos negociados dependeria do nível de uso ou poluição, que poderiam não ser 

de conhecimento pleno quer do Poder Público, quer dos usuários/poluidores, os quais poderiam 

concentrar esse mercado e manipular a compra de direitos a fim de criar barreiras a novos 

entrantes. 

O cenário que se veria anos mais tarde não seria animadoramente tão distinto ao pintado por eles 

e May; Milikan; Gebara (2011) analisaram-no na tentativa de entender e explicar o contexto 

amazônico na implantação dos mecanismos de REDD +, um instrumento destinado à redução do 

desmatamento e degradação. Ao enumerar as fontes de financiamento para a sua implantação, 

eles detalharam o Fundo Amazônia, constituído para combater o desmatamento e promover o 

desenvolvimento sustentável no bioma, cujos recursos são originários de doações públicas e 

privadas e não se relaciona com o mercado de carbono. 

A possibilidade de ser uma ótima alternativa para fomentar a conservação da biodiversidade local 

transformou-se, desde os estudos de Lustosa; Motta (2002) até a análise de May; Milikan; Gebara 

(2011),  não apenas em uma incógnita como também perdeu espaço na agenda de caminhos para 

a promoção da sustentabilidade. Tanto é assim que May; Milikan; Gebara (2011) apontam que 

um dos atores que viabilizam o Fundo Amazônia e que se interessaram prontamente em aportar 

recursos nele, o Governo da Noruega, o fez devido à sua ceticidade quanto ao potencial do 

mercado de carbono bancar financeiramente o desmatamento evitado. 

Além desse instrumento sobre o qual nos deteremos mais no próximo capítulo, outros têm sido 

amplamente utilizados no Brasil, alguns deles desde a década de 1960, mesmo que sua adoção 

não tenha sido uniforme no país. Dentre os principais, Lustosa; Motta (2002) cita a cobrança pelo 

uso da água em bacias hidrográficas por volume e conteúdo poluente, a tarifa de esgoto industrial 

baseada no conteúdo de poluentes, a compensação financeira devido à exploração dos recursos 

naturais, a compensação fiscal por áreas de preservação e as taxas florestais. 

Especialmente pela existência de alguns casos há mais de cinco décadas com benefícios gerados 

e restrições ao avanço identificadas é que Lustosa; Motta (2002) chamam a atenção para que 

"note-se que o IE, por definição, é um instrumento e não pode substituir o objetivo das políticas. 

Destina-se a servir a uma política, e não o inverso". Segundo eles,                                                   
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Os instrumentos econômicos são projetados para atuar sobre os usuários dos recursos 

naturais, ajustando seus níveis de uso a um ponto desejável ou fazendo-os contribuirem 

com pagamentos para financiar atividades ambientais. Assim, uma identificação clara 

das causas e origens da poluição ou exaustão de que tratam as políticas é fundamental 

para compreenderem-se os usuários e seu comportamento econômico. (LUSTOSA; 

MOTTA, 2002, p. 12) 

 

Essa afirmação se insere em um contexto que requer a observância de outras características do 

ambiente em que se pretende implantar um instrumento econômico de incentivo à 

sustentabilidade, começando pela própria limitação dos mecanismos de comando e controle que 

os precederam. Essas ferramentas destinadas essencialmente a restringir o uso e a impor 

penalidades àqueles que descumprissem as limitações previstas podem trazer exemplos para 

subsidiar iniciativas voltadas a uma agenda mais positiva. No entanto, os obstáculos enfrentados 

anteriormente por uns podem ser semelhantes ou até mais custosos para esses outros, como a 

capacidade de monitoramento e os conflitos entre meio ambiente e crescimento (LUSTOSA; 

MOTTA, 2002). 

Quanto a um desses últimos pontos, Drummond (1996) destaca a omissão histórica do Poder 

Público, notadamente no caso brasileiro, quanto ao monitoramento das atividades empreendidas 

em áreas públicas e/ou privadas, as quais em qualquer dos casos necessitaram de autorização, 

permissão ou concessão públicas para sua ocorrência. De acordo com ele, não se trata, a 

princípio, de eventos relacionados com corrupção, mas com a visão dos próprios órgãos 

ambientais de que o "desenvolvimento" era mais prioritário do que a conservação dos recursos 

naturais por cuja proteção eles eram e são responsáveis. Destaque-se que o termo aqui empregado 

não tem o mesmo significado daquele amplamente tratado no capítulo anterior e que compreende 

os oito eixos outrora tratados. 

Não à toa, Lustosa; Motta (2002) argumentam que a supressão de incentivos perversos é 

fundamental para qualquer iniciativa voltada para a promoção de práticas mais conservacionistas 

em consonância com os anseios econômicos de indivíduos e grupos. Ele enumera cinco 

categorias, nas quais se encontram os incentivos destinados ao emprego dos recursos naturais 

visando a ampliação da infraestrutura; os setoriais visando à expansão agropecuária e industrial; 

os que visam estimular exportações, geração de emprego e investimentos; os voltados para 
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promoção da reforma agrária e privatizações; e os de cunho distributivo exemplificados, dentre 

outros, na criação de espaços para assentamento urbano. 

Drummond (1996) apresenta, coincidentemente, cinco exemplos, não necessariamente 

relacionados a cada uma das categoriais supramencionadas, para demonstrar a relação novélica 

que os recursos naturais têm entre si. Ele compara o impacto da intervenção antrópica sobre 

quaisquer recursos naturais (ar, água, solo, fauna, flora, etc.) ao do indivíduo que puxa um fio 

para qual seja o fim e, com ele, vem todo o novelo descoordenadamente. O raciocínio, de acordo 

com ele, vale para a construção da barragem que produz impacto não só ao inundar áreas do 

entorno para a construção do lago que compõe a usina hidrelétrica como na alteração do habitat 

da fauna previamente existente como para a dragagem de uma área alagável para erigir-se um 

estacionamento para os clientes de um supermercado, um shopping ou outro estabelecimento com 

suas consequências impermeabilizantes para a água que continuará a descer com as chuvas. 

Ressalte-se, inclusive, que tratamos no primeiro capítulo desse fenômeno ao analisarmos o caso 

da comunidade da Vila Pantanal, em Curitiba, citada por Oliveira; Souza-Lima (2006). 

O passo seguinte para Lustosa; Motta (2002) seria a consolidação da legislação ambiental e de 

trabalhos relacionados com os instrumentos legais necessários para a implantação dos 

instrumentos de incentivo econômico. E, para isso, a revisão de literatura também serve aos 

gestores públicos, mas não só eles, antes de buscar uma alternativa inovadora e esbarrar em 

insucessos anteriores que possam comprometer seu intento em promover uma política pública 

sustentável em seu contexto de atuação. 

A recomendação, segundo ele, serve também para verificar se a instituição à frente da iniciativa 

tem profissionais capacitados para geri-la na dimensão a que se almeja que o projeto chegue, o 

que pode contribuir para que os resultados não sejam frustrantes e influenciem negativamente a 

percepção do público não apenas quanto àquela iniciativa quanto à outras que futuramente 

busquem a mesma solução. 

Lustosa; Motta (2002) aponta que, no desenvolvimento desses instrumentos,  

A análise institucional deve levar em conta parcerias com outras organizações 

governamentais ou privadas que possam ser afetadas pelo IE ou que possam ser de 

interesse. Contar com promessas de reforços orçamentários para melhorar a capacidade 

institucional é algo que deve ser evitado. (LUSTOSA; MOTTA, 2002, p. 12) 
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Da mesma forma, é essencial que os recursos destinados a estimular um comportamento 

ambientalmente mais sustentável sejam concedidos conforme o benefício ambiental esperado ou 

alcançado, ao mesmo tempo em que se busca lidar com os grupos de pressão que buscarão  

assegurar majoritariamente os interesses de seus grupos. Repare que Drummond (1996) vai 

buscar em Mancur Olson, especialmente no livro "A Lógica da Ação Coletiva", a explanação 

sobre como atuam os grupos de interesse e os indivíduos dentro deles. Concluirá também que 

tende a ser preferível a atuação de grupos menores e formalizados, nos quais uma proporção 

maior de seus integrantes se interessaria em entender e buscar objetivos de sua coletividade. 

Esse aspecto novamente demonstra os diálogos indiretos entre Lustosa; Motta (2002) e 

Drummond (1996), posto que ele remonta a necessidade de se promover a conscientização 

pública e o debate com os atores envolvidos a fim de reforçar a proposta em tela e tornar claros 

os benefícios presentes com seu advento. 

Deve-se, no entanto, destacar a diferença entre ampliar o acesso a informações e o alcance de um 

estágio em que os cidadãos consigam refletir mais equilibradamente entre os custos e benefícios 

das intervenções previstas ou promovidas em seu contexto. A disponibilidade de dados e 

informações permitirá o monitoramento desses atores e proporcionará condições para um 

posicionamento mais claro e assertivo dos cidadãos. 

Como destacado anteriormente, um das áreas em que Lustosa; Motta (2002) enxerga não só 

possibilidades como a aplicação concreta de instrumentos de incentivo econômico à 

sustentabilidade é a de gestão das águas. Na época de sua análise na obra aqui destacada a 

Política Nacional de Recursos Hídricos, criada por meio da Lei Federal nº 9.433, completara 

apenas cinco anos e caminhava em seu processo de regulamentação, ensejando alguns 

questionamentos do autor quanto à sua aplicabilidade em toda a extensão nacional. 

Um dos aspectos que lhes chamava atenção e que continua a povoar os expedientes 

governamentais e dos comitês e agências de bacias hidrográficas (estas não estiveram presentes 

em sua análise) é a implementação de um dos instrumentos presentes na citada lei, a cobrança 

pelo uso da água. A indagação quanto ao que fazer em bacias em que tal cobrança fosse inviável 

em razão da arrecadação não superar os custos para sua implantação já soava à época e, para os 
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autores, deveria ser abraçada pelas instâncias governamentais, federal e/ou estadual, à cujo 

domínio estivesse relacionada a bacia até que esse cenário fosse alterado. Ressalte-se que o 

debate quanto à utilização de tais recursos deveria ser ampliado a fim de se garantir que os 

mesmos fossem empregados na recuperação dos recursos naturais em que foram ou teriam se 

originado. 

Outro âmbito de análise de Lustosa; Motta (2002) são os recursos florestais e a possibilidade 

legal de se conceder florestas para exploração madereira no país. Uma questão que também 

mereceu a atenção de May; Milikan; Gebara (2011), os quais se debruçaram sobre o tema na 

Amazônia e buscaram identificar os fatores que contribuíam para o desmatamento e a degradação 

no bioma. Nessa pesquisa eles discutem a proposta de concessão de áreas para exploração por 

empreendedores privados e mostram que, para sua concretização, alguns outras questão deveriam 

ser previamente resolvidas, como os problemas documentais quanto à propriedade e à posse da 

terra. Afinal, o surgimento de conflitos quanto ao domínio de uma área após sua concessão 

poderia afastar eventuais concessionários em função dos riscos econômicos, sociais e de 

segurança que eles poderiam alegar e, por conseguinte, abandonar um acordo com potencial de 

ganhos dessa ordem e, na mesma proporção, de manejo ambiental sustentável. 

Outro ponto tratado pelo trio de autores versa sobre a grande quantidade de atores envolvidos na 

discussão e implantação de medidas visando à recuperação e conservação dos ativos ambientais 

da Amazônia, mas que chama ainda mais atenção o também grande número de searas nas quais 

eles se encontram para buscar segmentadamente alternativas para a resolução de tais questões. 

Essa constatação aguçou o olhar de tais estudiosos para a necessidade de se despender grandes 

esforços de coordenação para alcançar resultados mais efetivos na região. 

Considerando-se exitosas tais tentativas, as concessões florestais seriam um caminho e poderiam, 

na visão de Lustosa; Motta (2002), acontecer por meio de leilões realizados a partir de quatro 

modelos: o inglês em que vence quem ofertar o maior lance; o holandês, em que o pregoeiro 

reduz o valor até que um concorrente ofereça uma proposta; o de maior primeira proposta 

fechada, em que os licitantes ofereçam suas alternativas uma única vez e vence a maior; e o de 

maior segunda proposta fechada, em que é ganhador aquele cuja segunda proposta seja a maior 

dentre os participantes e, idem à anterior, também não tem como se alterada após seu 

remetimento ao pregoeiro. 
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De acordo com o autor, os pagamentos, a regulação e o monitoramento das concessões podem 

seguir distintos mecanismos, cada um com suas limitações. Para ele, o melhor seria aquele que 

conseguisse combinar a exigência de um pagamento mínimo inicial por parte do empreendedor 

para a exploração da área, acrescido de royalties pela efetiva atuação na área e um bônus por 

desempenho, ou seja, um valor proporcional à quantidade de madeira explorada por ele. 

Para que esse instrumento seja realmente efetivo, o autor propõe a reforma do órgão regulador a 

fim de se alcançar o pleno monitoramento dos concessionários e, consequentemente, certificar de 

que ele está explorando e comercializando apenas madeira da área concedida e não provocar 

intervenções em outras áreas supostamente destinadas à conservação. Conforme sua visão, 

mesmo que isso leve à concentração da atividade em um número menor de empreendedores, isso 

pode inclusive facilitar os ganhos de escala pelo lado deles, o que diminuiria a pressão para que 

atuassem parcialmente na ilegalidade, e, pelo lado governamental, contribuiria para as ações de 

monitoramento. 

Ao exemplo trazido por Lustosa; Motta (2002) acrescente-se a possibilidade de arranjo de 

pequenos produtores para obter a concessão de uma área e, assim, também cumprir a função 

social da propriedade prevista na Constituição Federal de 1988. Ela estaria sendo atendida na 

medida em que mantém temporária ou permanentemente a dominialidade da área ao mesmo 

tempo em que se desenvolve nela uma atividade econômica. 

A justiça e equidade, previstas pela OTA (1997), também encontram eco nas recomendações de 

Lustosa; Motta (2002, p. 28), quando eles destacam que, para as florestas concedidas, o 

envolvimento "da sociedade civil através da participação de comunidades e ONGs no sistema de 

monitoramento e regulação é fundamental para diluir os custos de transação do governo, 

aumentar a eficiência e criar consciência ecológica".  

Outro instrumento citado por eles e que eram vislumbrados como de potencial eram e continuam 

sendo os certificados de reserva legal. Interessante notar que as preocupações levantadas pelos 

autores tanto no caso da gestão de recursos hídricos como nesse tornaram-se presentes no dia-a-

dia dos trabalhos dos profissionais da área. No caso dessas áreas previstas na Lei Federal nº 

4.771, de 15 de setembro de 1965, que variavam conforme o bioma e o tamanho da propriedade 

rural, e que continuaram presentes na legislação que a sucedeu, a Lei Federal nº 12.651, de 25 de 
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maio de 2012, surgiu a possibilidade de proprietários e posseiros rurais fazê-lo em outras áreas 

mediante a formalização junto a outros proprietários que possuíssem excedente para 

comercializá-lo. No início da década de 2000, aqueles que não conseguissem cumprir o mínimo 

exigido, 20%, por exemplo, naquelas localizados no bioma Cerrado, ou preferissem explorar a 

integralidade de sua área, excetuadas as áreas de preservação permanente, puderam lançar mão 

dessa alternativa e manter-se na legalidade ambiental. 

O questionamento que surgia e que Lustosa; Motta (2002) trouxe diz respeito à compatibilidade 

entre as áreas que deveriam ser conservadas pelo 'comprador' pelo direito ao certificado de 

reserva legal com aquelas ofertadas pelo vendedor. Os recursos naturais assegurados nessa outra 

área seriam tão relevantes quanto quaisquer daqueles que poderiam ou deveriam ser mantidos 

intactos na primeira? O órgão ambiental teria condições de monitorar e avaliar todas as áreas 

inseridas nesse mercado? 

Em um primeiro momento ela passou a valer e, especialmente no caso das então vigentes Leis 

Estaduais mineiras nº 14.309, de 19 de junho de 2009, e nº 18.365, de 1º de setembro de 2009, 

previa a realocação de reserva legal para propriedades situadas na mesma bacia hidrográfica. Mas 

o que suscitava dúvidas quanto à sua capacidade compensatória tornou-se ainda mais discutível a 

partir do novo Código Florestal Brasileiro, a citada Lei nº 12.651, que permitia que essa 

compensação ocorresse em propriedades situadas em quaisquer propriedades localizadas no 

mesmo bioma e não mais na mesma bacia hidrográfica. Essa ampliação apenas realçava a 

impossibilidade de monitoramento pelos órgãos governamentais às ações empreendidas nesse 

mercado. 

Por fim, retomando um item tocado anteriormente, Lustosa; Motta (2002) trata do mercado dos 

gases de efeito estufas, GHGs na sigla em inglês, e para os quais se previa um mercado com a 

participação dos países desenvolvidos e signatários do Protocolo de Kyoto, em 1997, os quais 

possuíam tanto metas de redução das emissões apuradas em 1990 como também havia três casos 

em que havia a possibilidade de uma moderado aumento. 

Além desse grupo, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, CDM na sigla em inglês, também 

propiciava a países fora do grupo dos desenvolvidos participar do mercado que se propunha 

transacionar reduções alcançados em um país que não possuía metas, especialmente nas 
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Américas e na África, para que as emissões geradas naqueles com necessidades de redução 

pudessem ser compensadas e eles atingissem os números pactuados na Convenção-Quadro das 

Nações Unidades para Mudanças Climáticas ocorrida no Japão. 

Os resultados, como tratado anteriormente, não foram nem são tão animadores como se esperava 

no princípio, ainda que tenham ocorrido ações no início do século nesse sentido, mas que 

perderam força, como atestou o ceticismo norueguês aqui destacado. 

Depreende-se dessa contextualização e descrição que os incentivos econômicos à 

sustentabilidade podem ser úteis à promoção de uma atuação antrópica mais equilibrada, mas sua 

seleção e implementação dependem do objetivo estabelecido e das características dos atores que 

serão beneficiados ou envolvidos por ela. Além disso, não se deve esquecer da 

complementaridade dos instrumentos de gestão ambiental, conjugando, portanto, aqueles 

voltados ao comando e controle com os destinados a estimular práticas desejadas.                                                              
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5 SERVIÇOS AMBIENTAIS (CONCEITUAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO) 

5.1 Conceito de serviços ambientais ou ecossistêmicos 

 

A busca pelo desenvolvimento sustentável passa inevitavelmente, como destacado no capítulo 

anterior, por incentivos de diversas ordens, inclusive os econômicos visando a adoção de uma 

atitude mais consciente em relação ao seu papel de consumidor e mantenedor dos recursos 

naturais utilizados para obter seu bem-estar. Não se resume, no entanto, como também se apontou 

anteriormente, a esse eixo da sustentabilidade, uma vez que não se pretende afirmar que ele seja 

um fator capaz de determinar sozinho o comportamento dos indivíduos, grupos ou da sociedade. 

Ainda que nos deparemos com a limitação desses instrumentos de estímulo à preservação, 

conservação e recuperação ambiental, é necessário compreender como eles podem atingir sua 

eficácia em comparação ao potencial de que dispõem. Não se pode furtar a entender que a 

indução a uma prática por meio do incentivo econômico à sustentabilidade requer identificar em 

que medida ela deverá acontecer a fim de obter um retorno positivo dos beneficiários. 

Para isso, o promotor de iniciativas nesse sentido deve conceituar o comportamento esperado de 

quem se propuser a aderir à sua oferta. Tal planejamento poderá mostrar que a prática a ser 

realizada pelo participante do projeto ou programa diferirá o valor a ser recebido, mas, bem além 

disso, realçará que é indispensável assegurar a continuidade da prestação de serviços ambientais. 

Eles, por sua vez, podem até sofrer alterações pela ação antrópica, qual seja a valência dessa 

intervenção, mas seriam providos prévia e independentemente à presença humana no planeta. 

A definição de serviços ambientais aparece pela primeira vez nos anos 1980, quase concomitante 

à primeira denominação de desenvolvimento sustentável mais aceita e que ensejou a posterior 

conceitualização redigida no documento Nosso Futuro Comum (COMISSÃO MUNDIAL 

SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991). De acordo com Liu et all. (2010),  

O termo serviços ecossistêmicos apareceu primeiro no trabalho de Erlich e Erlich (1981, 

p. 74). A criação do conceito representa uma tentativa de construir uma linguagem 

comum para discussões ligadas a sistemas ecológicos e econômicos. Usando ‘serviços 

ecossistêmicos’ e ‘serviços ambientais’ como palavras-chave, uma busca na Rede de 

Conhecimento ISI mostra o número total de papers publicados e o número de categorias 

de disciplinas nas quais eles ocorrem ao longo do tempo. (LIU et all., 2010, p. 61) 
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Com a ampliação da discussão sobre ambos os temas, desenvolvimento sustentável e serviços 

ambientais, ambos passaram a abranger um número maior de eixos e, consequentemente, isso 

implicou uma reconfiguração do próprio conceito. Para a discussão sobre os serviços ambientais, 

De Groot (1992) tornou-se uma das principais referências do período em razão de seu 

pioneirismo em aprofundar-se na literatura produzida sobre o tema e, a partir dela, conceber um 

material no qual categorizou-os em quatro grupos. 

Antes de apresentarmos a organização promovida por esse pesquisador holandês, faz-se mister 

trazer os conceitos que esse autor identificou como os mais adequados para definir serviços 

ambientais. De Groot (1992, p. 309), então, destaca que naquela publicação “funções ambientais 

são definidas como a capacidade de processos naturais e componentes proverem bens e serviços 

que direta ou indiretamente contribuam para o bem-estar humano”. 

Observa-se que, naquele momento, ele cuidou de pontuar que existia uma trajetória sistêmica que 

propiciava a geração daquilo que viria a ser usufruído pelo homem, o que permite, portanto, 

reforçar a avaliação de que, na perspectiva de incentivos à sustentabilidade, a ação antrópica não 

pode ser considerada a responsável direta pela provisão dos serviços ambientais e sim sua 

intermediária. 

Nessa mesma linha também se posicionam Dick; Smith; Scott (2011), ao introduzir seu conceito 

de ecossistema e enxergá-los como o ambiente que engendra o surgimento dos serviços 

ecossistêmicos, ao afirmar que 

Por ecossistema, nós entendemos todos os organismos que vivem em uma área particular 

e os componentes físicos de um ambiente com o qual os organismos interagem, e os 

serviços ecossistêmicos são considerados os benefícios que os humanos obtêm dos 

ecossistemas. (DICK; SMITH; SCOTT, 2011, p.1) 

 

Ressalte-se que a definição do termo muitas vezes vislumbra os benefícios que são 

disponibilizados pelo ambiente natural ao ser humano visando manter ou ampliar seu bem-estar, 

o que, no entanto, como veremos mais adiante ensejou controvérsias quanto ao termo mais 

apropriado. Reforça tal visão de indispensabilidade do benefício ao homem a contribuição de 

Gretchen C. Daily apresentada por (ONU, 2003), na qual o autor diz que  



63 

 

Serviços ecossistêmicos são as condições e processos por meio das quais ecossistemas 

naturais, e as espécies que os constituem, sustentam e asseguram a vida humana. Eles 

mantêm biodiversidade e a produção de bens ecossistêmicos, tais como frutos do mar, 

madeira forrageira, combustível provenientes da biomassa, madeira natural, e muitos 

produtos industriais, farmacêuticos, e seus precursores. (ONU, 2003, p. 55 apud Daily, 

1997, b, p.3 ) 

 

Nessa mesma linha, Robert Costanza afirma segundo ONU (2003, p. 253) que “bens 

ecossistêmicos (como comida) e serviços (decomposição de resíduos) representam os benefícios 

que as populações humanas derivam, direta ou indiretamente, das funções ecossistêmicas”. 

Observe-se que ambas as definições apresentam ainda uma viés antropocêntrico, haja vista a 

valorização dos ecossistemas naturais que subsidiam a vida humana e não às demais espécies. 

A partir da visão desses autores poder-se-ia considerar o conceito de serviços ambientais como 

algo consensuado na literatura que versa sobre o tema, mas nos mesmos excertos acima 

apresentados é possível identificar uma diferença de semântica que, para alguns estudiosos, altera 

substancialmente o campo de pesquisa. Trata-se do emprego da terminologia serviços ambientais 

face ao uso de serviços ecossistêmicos e, em algumas oportunidades, mesmo a utilização de 

compensação por serviços ecossistêmicos. 

Shelley (2011) recorda o início da discussão nos anos 1970 e 1980, como mencionamos 

anteriormente, e acrescenta que, nessas duas décadas, o termo mais comumente empregado era 

serviços ecossistêmicos e que apenas nos anos 1990 é que serviços ambientais passa a ser mais 

empregado. Nesse primeiro momento, contribuía para o entendimento como serviços 

ecossistêmicos a existência de mercados em que eles poderiam ser comercializados. O autor 

aponta ainda que a opção por um ou outro variou mais intensamente em alguns períodos, mesmo 

que não tenha ocorrido desde a primeira conceituação uma definição aceita tão homogeneamente. 

O segundo período de revalorização do termo serviços ecossistêmicos teve início com a 

publicação do Relatório Ecossistêmico do Milênio pela Organização das Nações Unidas, em 

2003, quando autores da área teriam adotado essa terminologia e, com ela, o entendimento de que 

a categorização em quatro grupos elaborada pelos pesquisadores convidados pela organização 

internacional superaria o conceito vigente que apenas consideraria as externalidades positivas 

(SHELLEY, 2011). 
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Na visão do autor, embora não haja uma visão harmônica do termo e mesmo que isso não traga 

profundas implicações no entendimento do tema, valeria a pena debruçar-se a acompanhar a 

evolução dessa alternância de terminologias e observar como cada autor seleciona uma definição 

mais específica ou mais ampla.  

Ainda segundo ele, na maioria das vezes, a escolha não segue exatamente motivos racionais, o 

que poderia ser exemplificado com a definição de Swallow et al. (2009) apud Shelley (2011) de 

que os serviços ecossistêmicos abrangeriam em sua configuração os serviços regulatórios e 

culturais e também os serviços de provisão. Swallow empregaria serviços ambientais para os 

pagamentos por serviços ambientais, chamados por ele de recompensa por serviços ambientais. 

A comparação seguiria com a citação de Shelley (2011) a Muradian et al. (2010), os quais 

entendem os serviços ecossistêmicos como uma subcategoria de serviços ambientais. A primeira 

diria respeito aos benefícios que os seres humanos retiram da natureza e a segunda 

compreenderia a gestão dos ativos ambientais empreendidas pelo homem, como práticas 

agrícolas sustentáveis e paisagens rurais. 

Considerando-se as delimitações apresentadas por cada autor supramencionados, esta obra 

adotará a terminologia de Muradian et al. (2010) apud Shelley (2011) por entender que existem 

benefícios que são produzidos sem qualquer interferência humana, mas que sua presença e 

atuação para a manutenção ou recuperação de uma determinada condição ambiental são fatores 

indutores de um cenário mais favorável à regular dinâmica da geração de serviços 

ecossistêmicos. Dessa forma, os serviços ambientais abrangeriam esses últimos ao serem 

prestados justamente para que aqueles possam ocorrer sem prejuízos. 

Posto isso, retorna-se à discussão sobre quais são os serviços ambientais e como eles podem ser 

classificados. O primeiro esforço mais claro para organizá-los em categorias pode ser visualizado 

em De Groot (1992), que enxergou a existência de serviços de regulação, transporte, produção e 

informação. 

E ele não se limitou a essa definição como também elencou quais serviços se encaixariam em 

cada uma das categorias.  
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Tabela 1 – Categorização de Serviços Ambientais 

Serviços de regulação Serviços de transporte Serviços de produção Serviços de informação 

Proteção contra influências cósmicas nocivas Habitação humana e 

assentamentos indígenas 

Oxigênio Provisão de informação 

estética 

Regulação do balanço energético local e 

global 

Cultivo Água Provisão de informação 

espiritual e religiosa 

Regulação da composição química da 

atmosfera 

Conversão de energia Comida e bebidas nutritivas Provisão de informação 

histórica 

Regulação da composição química dos 

oceanos 

Recreação e turismo Recursos genéticos Provisão de informação 

cultural e artística 

Regulação do clima local e global Proteção natural Recursos medicinais Provisão de informação 

científica e educacional 

Regulação do escoamento e prevenção de 

alagamento (proteção das bacias hidrográficas) 

 Matérias-primas para confecção 

e tecidos para decoração 

 

Captura e recarga hídrica  Matérias-primas para 

edificação, construção e uso 

industrial 
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Tabela 1 – Categorização de Serviços Ambientais (continuação) 

Serviços de regulação Serviços de transporte Serviços de produção Serviços de informação 

Prevenção da erosão do solo e controle de 

sedimentos 

 Bioquímicos (outros além de 

combustível e remédios) 

 

Formação do solo superficial e manutenção 

da fertilidade do solo 

 Combustível e energia  

Fixação da energia solar e produção de 

biomassa 

 Alimentação animal e 

fertilizantes 

 

Armazenamento e reciclagem de matéria 

orgânica 

 Recursos ornamentais  

Armazenamento e reciclagem de nutrientes    

Armazenamento e reciclagem de resíduos 

gerados pelo homem 

   

Regulação dos mecanismos de controle 

biológico 

   

Manutenção da migração e dos habitats 

berçários 

   

Manutenção da diversidade biológica 

(genética) 

   

Fonte: DE GROOT (1992, Sumário) 
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Cumpre-nos atentar para a inserção dos serviços de informação, visto que, como frisado 

anteriormente na conceituação de serviços ambientais, até o fim da década de 1980 o mais 

comum era incluir-se apenas aqueles serviços com mercado para sua comercialização. De Groot 

(1992) acrescenta-os à relação sem hierarquizar nenhuma das categorias, mas esclarecendo a 

respeito tanto da dificuldade de se avaliar quantitativamente os benefícios produzidos como 

também a importância simbólica de sua manutenção para as comunidades nas quais eles estão 

presentes. Pode-se observar esse raciocínio mais explicitamente no trecho que segue, quando ele 

afirma que  

Assim, uma área úmida, por exemplo, tem valor econômico positivo porque, se funções 

como proteção contra tempestades ou purificação da água não forem providas por essa 

área úmida, elas teriam de ser providas por outros meios. De forma similar, as funções 

estéticas da natureza tem valor econômico desde que as pessoas desejem pagar para 

assegurá-las se houver um mercado. Entretanto, para refletir a aceitação das funções 

ambientais como bens e serviços econômicos, procedimentos de contabilidade ambiental 

ainda precisam de muitos ajustes e há a necessidade do desenvolvimento de um novo 

tipo de ‘economia ambiental’ que inclua valores monetários, sociais e ambientais. (DE 

GROOT, 1992, p. 131) 

 

A afirmação do autor sobre a necessidade de um novo tipo de ‘economia ambiental’ acontecia 

justamente no período em que a discussão sobre uma possível transição entre a economia 

ambiental neoclássica para a economia ecológica ganhava mais espaço nas universidades e nos 

principais fóruns de discussão da temática. 

O autor aponta, inclusive, que seria importante o desenvolvimento de um método que pudesse 

mensurar a redução do stress e os benefícios socioeconômicos relacionados à manutenção desses 

serviços de informação, entre os quais ele cita a apreciação estética e a resultante refrescância 

mental experimentada nas imediações. 

Quanto aos serviços de regulação, destaca-se a proteção de bacias hidrográficas e a captação de 

água em face da agudização da crise hídrica observada no Brasil, em especial a partir do fim do 

verão de 2014, com a redução sistemática do volume mantido pelas represas e reservatórios 

destinados ao abastecimento público de água. Enquanto a opinião pública e os veículos de 

comunicação buscam soluções emergenciais para restabelecer o nível mínimo desse bem visando, 

minimamente, satisfazer a dessedentação humana e o acesso à higiene mínima, e, posteriormente, 
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entender como se chegou a esse estágio extremo, De Groot (1992) apresenta um argumento que 

poderá contribuir para uma reflexão mais lúcida e relacionada às causas do problema enfrentado 

no país. 

De acordo com ele,  

As florestas que cobrem uma área de captação particular regulam a qualidade e 

quantidade de água que deixa a área e tem um efeito de contenção nos níveis extremos 

de água além das encostas nas bacias hidrográficas. A vegetação reduz as enchentes 

durante a estação chuvosa e previne estiagem durante a estação seca. A captação da água 

é também melhorada pela vegetação, especialmente em terras íngremes, porque ele 

reduz o escoamento permitindo que mais água infiltre no solo e, portanto, alimentando 

os reservatórios hídricos subterrâneos, rios e lagos. (DE GROOT, 1992, p. 175) 

 

A compreensão do serviço ambiental provida por essas formações vegetais, independentemente 

de sua fitofisionomia, tem implicações muito mais diretas para o entendimento da diminuição do 

volume de água para uso humano do que a perda de água na rede de distribuição e uma possível 

morosidade nos investimentos para captação em fontes adicionais às atualmente utilizadas. 

É importante frisar que a compreensão de que os bens e serviços ambientais usufruídos pelo ser 

humano podem influenciar em seu bem estar e, por essa razão, passam a ser valorados e, em 

alguns casos, comercializados não significa a adoção de uma postura pró-mercado. Embora em 

determinados contextos os atores envolvidos possam preservar ou conservar recursos naturais 

com esse intuito, entende-se que o objetivo principal dessa valoração é realçar a importância que 

os serviços ambientais têm para o homem. 

Uma década mais tarde, ONU (2003) definiria a regulação da água, ou do ciclo hidrológico, de 

maneira muito próxima à acima apresentada, ao afirmar que 

A hora e a magnitude do escoamento, inundação e recarga do aquífero podem ser 

influenciadas fortemente por mudanças na cobertura da terra, incluindo, em particular, 

alterações que mudam o potencial de armazenamento de água do sistema, como a 

conversão de áreas úmidas ou a substituição de florestas com plantações ou plantações 

com áreas urbanas. (ONU, 2003, p. 58) 
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Não é demais retomar o exemplo apresentado no primeiro capítulo dessa obra, quando trouxemos 

o caso da Vila Pantanal, em Curitiba (PR), citado por Oliveira; Souza-Lima (2006), e as 

consequências tanto da ausência de uma política urbana que contemplasse moradias para os 

cidadãos da capital paranaenses em áreas menos ambientalmente vulneráveis. Na região em que 

se encontrava o bairro seria esperada a existência de vegetação marginal, as matas ciliares, 

consideradas tanto no antigo como no atual Código Florestal Brasileiro, como área de 

preservação permanente. A descaracterização da paisagem original não resolveu o problema 

habitacional, em virtude da ulterior necessidade de realocação daqueles moradores, como 

também promoveu um problema ambiental de demorada resolução. 

Retomando a categorização dos serviços ambientais, as diferenças fundamentais entre a 

classificação realizada por De Groot (1992) e ONU (2003) estão na reunião, realizada por esta, de 

serviços de suporte que propiciariam a prestação de todos os outros organizados nas demais 

categorias. O contraste é constatado ao se observar a denominação realizada pelo pesquisador 

holandês de serviços ambientais de transporte. 

 

Há também ligeiras distinções nas nomenclaturas utilizadas por ambos, mas que, de forma geral, 

dizem respeito ao mesmo conjunto, uma vez que ambas apresentam serviços de regulação, mas 

De Groot (1992) traz os serviços de produção e os serviços de informação, enquanto ONU (2003) 

os serviços de provisão e os serviços culturais. 

 

Tabela 2 – Categorização de Serviços Ambientais da Organização das Nações Unidas (ONU) 

Serviços de Regulação Serviços de Suporte Serviços de Provisão Serviços Culturais 

Regulação do clima Formação do solo Comida Espirituais e religiosos 

Regulação de doenças Ciclagem de nutrientes Água Fresca Recreação e ecoturismo 

Regulação hídrica Produção primária Lenha Estético 

Purificação da água  Fibra Inspiradores 

Polinização  Bioquímicos Educacional 

  Recursos Genéticos Senso de lugar 

   Herança cultural 

Fonte: ONU (2003, p. 57) 
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Essas enumerações visam mais do que listar os bens e serviços ambientais providos pelos 

diversos ecossistemas, mas realçar sua importância para as comunidades locais, regionais, 

nacionais e mesmo globais, conforme os benefícios que cada uma aufere deles. Elas se justificam 

não apenas pela necessidade de conhecimento dos cidadãos a respeito do ambiente em que estão 

inseridos como também pela necessidade que esses mesmos atores têm de subsídios para 

decidirem sobre a exploração em maior ou menor grau de um determinado bem ou serviço. 

De Groot (1992) demonstra esse entendimento ao afirmar que “ao prover um checklist 

sistemático das muitas funções e valores socioeconômicos de uso sustentável dos complexos 

ecossistemas naturais, a valoração das funções pode prover uma importante ferramenta no 

planejamento e no processo de tomada de decisão”. 

O autor aponta a necessidade não só de identificar os bens e serviços ambientais como também 

de atribuir-lhes valor que, ao fim e ao cabo, poderá servir de subsídio para se avaliar se a opção a 

ser tomada é de explorar mais um determinado cenário sob risco de não dispor dele no médio e 

longo prazo ou abrir mão de sua utilização mais intensiva no curto prazo visando um cenário 

futuro de disponibilidade. 

Essa visão vai diretamente ao encontro do conceito de desenvolvimento sustentável discutido 

anteriormente e para cuja consecução depende da aceitação de princípios que deverão nortear 

quaisquer ações humanas. Dentre eles, ONU (2003) apresenta a equidade como um dos pilares da 

discussão dos serviços ambientais e o acesso a eles deve ser baseado nas condições 

socioeconômicas dos diversos segmentos populacionais qualquer que seja sua localização. O 

destaque para esse aspecto se justifica também pela possibilidade de, na tomada de decisão sobre 

explorar um determinado bem ou serviço ambiental, indivíduos ou grupos agirem baseados em 

sua capacidade de processá-los sob o prisma logístico e econômico e sem se importar com os 

demais atores que não possuem a mesma facilidade de usufruir desses recursos naturais. 

Por esse motivo é que ONU (2003) afirma que  

os processos de decisão são baseados em valores e combinam elementos políticos e 

técnicos para graus variados. Propriedades desejáveis de processos de tomada de decisão 

incluem equidade, atenção à vulnerabilidade, transparência, accountability, e 

participação. (ONU, 2003, p. 178) 
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É por isso também que, no mesmo documento, ONU (2003) afirma que “nós argumentamos que 

a segurança ecológica garante o reconhecimento de uma sexta liberdade de mesmo peso com a 

liberdade de participação, infraestrutura econômica, oportunidades sociais, garantias de 

transparência e segurança protetora”. 

O conceito de segurança ecológica aparece pela primeira vez na Carta da ONU, em 1945, e é 

retomado no documento final da Conferência de Estocolmo, em 1972, tornando-se a quarta 

preocupação principal desse encontro. De acordo com More (2002),  

a criação de um princípio de segurança ecológica traz consigo a ideia e a necessidade de 

estabelecimento de um regime legal que possa traduzir o conteúdo político do princípio para o 

modelo de segurança internacional previsto na Carta da ONU, adaptando-o, ainda, ao princípio 

da não-intervenção previsto no Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. (MORE, 

2002) 

 

Por sua vez, Timoshenko apud More (2002) afirma que o estabelecimento desse princípio 

depende da cooperação entre Estados Nacionais visando o tratamento de aspectos de interesse 

regional ou global. Para ele, temas como mudanças climáticas e destruição da camada de ozônio 

estariam relacionados com a discussão da segurança ecológica bem como com o conceito de 

desenvolvimento sustentável ao prever a preservação do meio ambiente também para as gerações 

futuras. Além disso, Timoshenko apud More (2002) enxerga-a sob três dimensões: política e 

econômica, militar (conflitos armados) e humana (direitos humanos), argumentando que  

Na perspectiva política, anota que os danos ao meio ambiente provocam a instabilidade das 

relações políticas internacionais entre Estados; na militar, identifica a consequência belicosa da 

instabilidade política; na humana, a possibilidade de os danos materiais afetarem a própria 

existência humana no planeta. (TIMOSHENKO apud MORE, 2002) 

 

Iniciar o diálogo sobre serviços ambientais a partir desse ponto engendra questionamentos que 

vão além da temática ambiental stricto sensu, e alargando o horizonte mesmo dos atores já 

sensibilizados com a importância e necessidade de sua utilização de forma mais sustentável. A 

discussão avança para a incorporação dos eixos enumerados por Sachs (2008b), entre os quais 
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está presente a componente social, alcançando a compreensão de que, mesmo no curto prazo, é 

fundamental buscar uma redução da desigualdade vigente sob pena de a própria busca da 

utilização dos recursos naturais tornar-se razão para uma disputa ainda maior do que a observada 

atualmente. 

Para Shelley (2011)  

um caminho para enquadrar esses debates é por meio de um espectro que vai de uma 

posição em um polo que quer pagamentos por serviços ambientais restritos somente para 

a política ambiental para uma posição em outro polo que vislumbra objetivos ambientais 

e de redução da pobreza como prioridades iguais. (SHELLEY, 2011, p. 210) 

 

Um dos argumentos que reforça o potencial do emprego de iniciativas voltadas à valorização dos 

bens e serviços ambientais em prol da redução da pobreza e das desigualdades sociais é o da 

necessidade de interface entre as políticas públicas e que, essa em especial por sua natureza, 

apresenta relações inescapáveis com outros temas. No Relatório Ecossistêmico do Milênio, ONU 

(2003) ressalta que 

As abordagens para o alívio da pobreza por meio da gestão ambiental podem prover 

soluções com relação custo-benefício positivas e duradouras que frequentemente 

trabalham concertadas com a educação, o empoderamento de mulheres, e ganho de 

governança. Felizmente, a necessidade por mais investimento efetivo em gestão dos 

ecossistemas está crescentemente sendo reconhecida pelos governos como uma 

ferramenta para o alívio da pobreza. (ONU, 2003, p. 32) 

 

Quando a sociedade se depara com interesses distintos e, a princípio inconciliáveis, a participação 

do Estado se torna essencial a fim de coordenar não apenas o processo de negociação como 

também a construção das políticas públicas que conterão as diretrizes para a participação e 

atuação dos distintos segmentos naquele contexto. Em qualquer esfera governamental e não 

apenas no âmbito do Poder Público, esse papel deverá ser desempenhado por instituições 

constituídas ou reorganizadas para o alcance desse objetivo e a gestão ambiental se insere nessa 

mesma perspectiva. 

Para conscientizar, mobilizar e promover uma cultura voltada à valorização e à preservação e/ou 

conservação dos recursos naturais, o Estado tem entre suas missões promover a participação e a 
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contribuição dos indivíduos e grupos que assegurem a prestação de serviços ambientais. O 

reconhecimento dos serviços ambientais prestados pelos ecossistemas nos quais esses atores estão 

inseridos facilita a promoção de um diálogo mais próximo aos interesses de todos os envolvidos. 

Para ONU (2003), 

alcançar o uso sustentável requer instituições efetivas e eficientes que possam prover os 

mecanismos por meio dos quais os conceitos de liberdade, justiça, capacidades básicas e 

equidade governem o acesso e o uso de serviços ecossisstêmicos. Tais instituições 

podem também precisar mediar conflitos entre indivíduos e interesses sociais que 

crescem. (ONU, 2003, p. 14) 

 

A mudança de paradigma da sociedade e também do Estado rumo a essa direção não acontece na 

velocidade que seria suficiente para reverter as perdas ambientais que o planeta vem sofrendo, 

mas para sua concretização é indispensável a indução do Poder Público e organizações da 

sociedade civil à valorização dos bens e serviços ambientais seja como ativos, na lógica 

econômica, seja como itens simbolicamente desejáveis pelas comunidades que deles usufruem. 

Para Camphora; May (2006) apud Veiga; Ehlers (2003) “a consolidação dessas mudanças, na 

cultura e nas estratégias de desenvolvimento, depende de transformações institucionais que 

implicam na criação de instrumentos econômicos dirigidos para a incorporação da biodiversidade 

como elemento dinamizador das economias locais”. 

Como os benefícios e os impactos da utilização dos bens e serviços ambientais podem 

transcender a área em que se encontram aqueles que deles usufruem, a articulação entre 

representantes de diversas áreas afetadas deve ocorrer a fim de que questionamentos acerca do 

estabelecimento de diretrizes e da tomada de decisões em quaisquer direções não se tornem  

aspectos dificultadores para a promoção de iniciativas visando o uso mais sustentável desses 

recursos naturais. Assim, ONU (2003) adverte que 

os tão falados estudos globais podem ser questionados pelos países menos poderosos, 

por exemplo, porque eles sentem que suas contribuições não foram incluídas ou que seus 

interesses foram ignorados; isso corresponde à falta de legitimidade (EAA, 2001). Isso 

se aplica também à informação de outros tipos nas esferas nacionais e locais. (ONU, 

2003, p. 192)  
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Com vistas a apresentar elementos mais objetivos para os tomadores de decisão é que se 

buscaram ferramentas quantificáveis, sempre que possível, para demonstrar que a manutenção de 

um bem ou serviço ambiental no estágio em que o mesmo se encontra em uma determinada área 

pode apresentar uma relação custo-benefício mais positiva do que explorá-la sob os padrões 

econômicos vigentes. Sob esse prisma, a valoração ambiental, independente de quais sejam as 

metodologias adotadas, tem ocupado espaço crescente nas universidades e nas esferas públicas e 

privadas. 

 

5.2 Valoração ambiental 

 

O termo, à primeira vista, pode suscitar resistências de atores dos mais variados segmentos, uns 

por entenderem que se trata de mais uma artimanha voltada à obtenção de recursos financeiros, 

outros por entenderem que deixarão de ter acesso aos bens a que recorrem atualmente para as 

mais diversas finalidades. 

A demonstração de que não se trata de uma dúvida tão recente é a tentativa de De Groot (1992) 

em dissociar a valoração ambiental da mera precificação de um produto tradicional. A 

categorização em quatro grupos, alguns dos quais não mensuráveis no mercado, busca evidenciar 

um pouco essa distinção. Para ele, 

 

deveria ser destacado aqui que a valoração socioeconômica das funções ambientais não 

significa necessariamente colocar valores em dólares na natureza e na vida silvestre.(…) 

O valor total dos bens e serviços ambientais para a sociedade humana consiste de muitos 

valores diferentes que são descritos e quantificados por diferentes parâmetros, dos quais 

as unidades monetárias são apenas um elemento. Além do mais, a quantificação dos 

benefícios socioeconômicos de áreas naturais e de vida Silvestre em unidades monetárias 

precisa ser vista com uma adição e não a substituição de seus valores intrínsecos e 

intangíveis. (DE GROOT, 1992, p. 131) 

 

 

Liu et all. (2010) revisaram os métodos de valoração ambiental desde seu surgimento nos anos 

1960, ainda que se observem alguns estudos elaborados duas décadas antes, e identificaram 

como, até o início dos anos 1990, a preocupação era em avaliar os bens e serviços ambientais a 

partir de parâmetros sem interface com os demais, dentro da perspectiva da economia ambiental 

neoclássica e sua busca pela obtenção da melhor alocação de recursos. 
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Utilizados até os dias atuais, mesmo que com o advento da economia ambiental os estudos trans e 

multidisciplinares tenham ganhado parte do espaço antes ocupado por tais métodos, eles foram 

desenvolvidos por diferentes acadêmicos e em períodos também distintos. De acordo com Liu et 

all. (2010), a sequência seria iniciada com o método de custos de viagem, concebido em 1959 por 

Clawson, seguiria com a valoração contingente de Davis em 1963, avançaria com o valor de 

opção de Weisbrod, em 1964, passaria pelo valor de existência de Krutilia em 1967 e, no mesmo 

ano, pela análise energética de Odum. 

 

A década de 1970 poderia ser resumida pelos autores como o período em que Georgescu-Roegen 

discutiram a lei da entropia e o processo econômico em 1971, Arrow e Fisher apresentaram a 

ideia de valor de quase opção em 1974 e Daly trouxe à tona o debate sobre o curso estável da 

economia em 1977. 

 

Maia; Romeiro; Reydon (2004) agrupam os métodos de valoração dos serviços ambientais em 

quatro grupos que nos fazem lembrar das próprias categorias que De Groot (1992) e ONU (2003) 

utilizaram para apresentar os serviços ambientais elencados por eles. Para o trio de autores, os 

recursos ambientais teriam valor econômico de uso, que poderiam ser discriminados em direto, 

indireto e de opção, e valor de existência. 

 

Para eles, o valor de uso direto seria a “apropriação direta de recursos ambientais, via extração, 

visitação ou outra atividade de produção ou consumo direto”; o valor de uso indireto seria obtido 

pelos “benefícios indiretos gerados pelas funções ecossistêmicas” e o valor de opção se 

verificaria pela “intenção de consumo direto ou indireto do bem ambiental no futuro”. Por sua 

vez, o valor de existência seria apurado pelos “valores não associados ao consumo, e que se 

referem a questões morais, culturais, éticas ou altruísticas em relação à existência dos bens 

ambientais”. 

 

Ainda segundo Maia; Romeiro; Reydon (2004), os métodos diretos de valoração preveriam a 

disponibilidade dos indivíduos a pagar direta ou indiretamente, que abrangeriam a avaliação 

contingente (direta) e os preços hedônicos e custo de viagem (indireta). No primeiro caso, são 

realizadas entrevistas ou preenchidos questionários nos quais os cidadãos são convidados a 
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informar, em uma escala de 0 a 10, quanto estariam dispostos a pagar, mesmo que não haja 

nenhuma perspectiva de cobrança para seu usufruto, para dispor daquele bem no futuro. Os 

preços hedônicos indicariam o quanto o valor de uma propriedade, por exemplo, seria 

influenciado por bens e serviços ambientais encontrados sua área de abrangência. O custo de 

viagem seria o modo pelo qual se calcularia quanto um turista despendeu de sua residência até o 

local a ser visitado e até a volta para seu local de origem. 

 

Os limites de cada um deles poderiam ser encontrados na sub ou superpontuação do questionário 

seja pelo receio de ter de desembolsar efetivamente o valor que respondeu ou pela certeza de que 

nunca teria de contribuir com valor algum no caso da avaliação contingente. No caso dos preços 

hedônicos a intenção do comprador do imóvel poderia ser a aquisição da área em função de sua 

localização e independente da existência e usufruto dos bens e serviços ambientais presente nela, 

o que não influenciaria sua disposição a pagar mais ou menos para adquiri-la. Por fim, no método 

do custo de viagem, nem sempre os deslocamentos são tão lineares a ponto de se afirmar que as 

despesas realizadas ocorreram em função da visita a uma área com recursos ambientais que se 

busca conservar e outras despesas ocorridas no decorrer da viagem são de difícil mensuração para 

os atores externos à viagem. 

 

Além desses métodos, Maia; Romeiro; Reydon (2004) também descrevem aqueles indiretos de 

valoração, os quais repercutiriam nos preços de mercado as alterações sofridas pelos bens e 

serviços ambientais. De acordo com eles, eles poderiam ser subdivididos em produtividade 

marginal e em mercados de bens substitutos. Os últimos abarcariam os métodos de custos 

evitados, de custos de controle, de custos de reposição e de custos de oportunidade. 

 

No primeiro caso, os autores conceituam produtividade marginal como a tentativa de se 

simplificar a relação entre a produtividade alcançada por uma atividade econômica e sua 

correlação com a qualidade e/ou quantidade de um recurso natural que a impacte positiva ou 

negativamente dependendo de seu grau de conservação. Ao contextualizar esse método com a 

aplicação da técnica de dose e resposta, Maia; Romeiro; Reydon (2004) apresentam a perspectiva 

dos estudiosos da produtividade marginal que pressupõem que o reforço em uma variável implica 
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em mudanças claras e diretas na outra variável, como, por exemplo, a melhoria da qualidade da 

água e o aumento da produção agrícola. 

 

A principal crítica que se levantaria à sua adoção seria a de que há sistemas complexos que não 

apresentariam resultados com a simples aplicação de estímulo em um de seus componentes e, por 

tal razão, não seria tão pragmática o incremento da produtividade de tal atividade econômica. 

 

No segundo grupo, o de bens substitutos, Maia; Romeiro; Reydon (2004) prosseguem sua 

explanação com os métodos de custos evitados que, de acordo com eles, estaria ligada aos 

estudos de mortalidade e morbidade humana. A partir dessa perspectiva, calcula-se, entre outros, 

os ganhos que um indivíduo adulto poderia gerar em termos econômicos para si e para a 

população se estivesse em plenas condições físicas e mentais. Esse viés, apontado pelos três 

autores, como alvo de críticas por uma suposta falta de ética na valoração humana também 

poderiam ser utilizados para a conservação e proteção de vidas humanas como no caso do 

incentivo à adoção de airbags nos veículos automotores. 

 

O método de custos de controle visa à garantia da qualidade de bens e serviços ambientais como 

disponibilizados atualmente à população em um patamar que deles ela possa bem usufruir. O 

exemplo trazido por Maia; Romeiro; Reydon (2004) é o do tratamento de efluentes lançados em 

um curso d’água qualquer a fim de que ele continue a oferecer o mesmo nível de bem-estar que 

conferia anteriormente. Eles ilustram também com a poluição atmosférica e a tentativa de evitar a 

deterioração da qualidade do ar. 

 

Para tratar dos custos de reposição, os autores citam Pearce (1993) que afirma que esse método é 

normalmente utilizado para calcular o valor a ser despendido para supostamente voltar um 

ecossistema ao estágio em que se encontrava antes da intervenção sofrida, comumente 

considerado um dano ambiental. Eles exemplificam com o reflorestamento em áreas degradadas e 

a fertilização para manutenção da produtividade agrícola em áreas cujo solo também foi 

degradado. 
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De modo similar aos custos de controle, nesse caso a complexidade dos ecossistemas pode ser o 

grande desafio a ser encarado por quem se propõe a devolver o ambiente em condições similares 

às encontradas antes da promoção do dano e, em muitos casos, torna-se impossível reproduzir 

fielmente tais características, mesmo no longo prazo. 

 

Por fim, os autores descrevem e argumentam sobre o custo de oportunidade, que é a restrição à 

geração de renda por não poder desenvolver atividades econômicas em uma propriedade em 

razão de impedimentos das mais variadas ordens, incluindo a própria opção de seu detentor em 

não lançar mão de um possível direito à exploração.  Maia; Rodeiro; Reydon (2004) apontam a 

necessidade do compartilhamento dos custos sociais e econômicos de se manter uma área como 

unidade de conservação da natureza, considerando que se tal escolha reduz a possibilidade de 

obtenção de alguns bens e serviços ambientais que poderiam ser providos na área, por outro 

poderá prover outros serviços mais permanentes e, consequentemente, mais sustentáveis. 

 

O valor de opção diz respeito à escolha dos indivíduos em manter intacto ou nas condições atuais 

de conservação determinados recursos naturais que atualmente possam não ter uma utilidade 

mais direta em suas vidas a fim de que se aguarde o desenvolvimento de pesquisas que propiciem 

sua utilização no futuro e, por conseguinte, passem a prover bens ambientais para aqueles que 

buscaram sua conservação. 

 

Schultes, Swain (1976); Pearsall (1984); Meyers (1984) apud De Groot (1992) apresentam o 

valor de serendipity como um dos valores de opção aceitos e que se relaciona aos potenciais 

benefícios à sociedade humana de processos naturais, componentes e espécies que ainda não 

foram descobertos. 

 

Já a simples existência de um bem, mesmo que não esteja disponível para usufruto por um 

cidadão em seu cotidiano e ainda que não exista a possibilidade mais contundente de fazer parte 

dele caracteriza o valor de existência de um bem ou serviço ambiental. Para Hueting (1984) apud 

De Groot (1992), “o homem deriva parte do significado de existência a partir da companhia dos 

outros, o que, em cada caso, inclui seus filhos e netos. A perspectiva de um futuro mais seguro é, 

portanto, uma necessidade humana normal e dizimar essa perspectiva tem um efeito negativo no 

bem-estar”.  
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A razão para que um indivíduo considere justa sua conservação e eventualmente ter de 

desembolsar o valor que seja para mantê-lo naquelas condições passa principalmente por sua 

consciência ambiental do valor do recurso natural em questão, que poderia ser, por exemplo, a 

existência de ursos polares na Antártida. Para Nogueira; Medeiros (1999) apud Pearce (1993), a 

utilização da valoração da existência pode ser um argumento complementar às razões éticas para 

impelir a conservação de um determinado bem ambiental, como salientam ao afirmar que 

 

a estimativa do valor de existência pode ser (e em muitos casos sem dúvida, é) uma 

ferramenta importante para fundamentar decisões, notadamente de políticas públicas. 

Sua aplicação pode ser muito vasta, desde a avaliação de programas e projetos até a 

‘busca do desenvolvimento sustentável’. E mais, ela ‘demonstra que existe um 

argumento econômico para se proteger o meio ambiente, em adição a qualquer questão 

ética’. (NOGUEIRA; MEDEIROS, 1999, p. 78 apud PEARCE, 1993, p. 93) 

 

 

A mudança de perspectiva aconteceria precisamente em 1991 e 1992, quando a agência de 

proteção ambiental americana, a EPA, e o Centro Nacional para a Análise e Síntese Ecológica 

reuniram ecologistas e economistas, bem como profissionais de outras formações, para discutir e 

redigir conjuntamente a respeito dos métodos de valoração existentes. A conclusão a que 

chegaram é que não havia um método perfeito e que a combinação entre eles era não apenas 

esperada como também saudável. 

 

O avanço nesse sentido é fruto também de um caso emblemático citado por Liu et all. (2010) e 

que teria acontecido em 1996, em Nova York, quando a administração municipal decidiu que o 

custo de restauração da integridade ecológica da bacia hidrográfica de Catskills seria mais 

vantajoso do que construir uma nova estação de tratamento de água. Para chegar a essa 

conclusão, essa Prefeitura americana necessitou desenvolver estudos e calcular os valores 

necessários para cada uma das ações e chegou-se ao valor de US$ 1 bi a US$ 1,5 bi para a 

restauração frente a US$ 6 bi a US$ 8 bi para a construção da nova infraestrutura. 

 

Pode-se entender que essa postura é resultado direto da observação realizada pela EPA, ainda na 

década anterior, precisamente em 1987, quando, da verificação de quinze Análises de Impacto 

Regulatórios elaborados entre 1981 e 1986, encontrou que apenas seis apresentavam uma análise 

completa dos benefícios e da rede de serviços gerados na área estudada. A partir daí, aprofundou-
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se a busca por sua inserção nos demais documentos redigidos da finalidade de avaliar a 

viabilidade da implantação e operação de empreendimentos. 

 

Liu et all. (2010) entendem que o Relatório Ecossistêmico do Milênio, uma série de publicações 

editadas entre 2001 e 2005 por especialistas de diversas áreas reunidos pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), representa um passo na mesma direção da multidisciplinaridade na 

valoração dos bens e serviços ambientais, o que pode ser compreendido pela atenção concedida 

aos processos e funções ambientais. 

 

A Economia dos Ecossistemas e Biodiversidade (TEEB, na sigla em inglês) pode ser considerada 

uma das mais relevantes contribuições para a consolidação de estudos e análises das interações da 

economia e da ecologia. Ela se materializou, segundo TEEB (2014) a partir da concertação 

iniciada na Alemanha em 2008, em uma reunião entre ministros do G8, grupo dos sete países 

mais industrializados do mundo mais a Rússia, com outras cinco nações, e prosseguiu com a 

apresentação na 9ª Conferência sobre Diversidade Biológica de um estudo preliminar sobre o 

tema elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente alemão e a Comissão Europeia. A ela 

sucederam duas fases, a primeira, nas quais se discutiram as origens da discussão, a elaboração 

de políticas públicas locais, regionais, nacionais e internacionais, a interação com negócios e 

empresas, e a segunda, na qual se devolveu um guia sobre como inserir a valoração dos 

ecossistemas na tomada de decisão. 
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6 PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS: EXPERIÊNCIAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS 

 

A adoção do instrumento econômico de incentivo à sustentabilidade dependerá do intuito e do 

arranjo que o gestor, público ou privado, tiver condições de implementar. Como descrito no 

capítulo 4 desta obra, a cobrança pelo uso da água, a concessão de florestas para exploração 

madeireira e os certificados de reserva legal são elencados e descritos por Lustosa; Mota (2002) 

como algumas alternativas que se enquadrariam nesse conceito, mas elas não abrangeriam a 

totalidade de cenários. 

Dentre os demais instrumentos um merece especial destaque pela sua recenticidade e aplicação 

complementar aos instrumentos de comando e controle em diversas regiões do planeta, em 

especial no continente americano. Os pagamentos por serviços ambientais (PSA) tornaram-se um 

caminho enxergado por gestores ambientais em meados da década de 1990, a partir da 

experiência costarriquenha iniciada com a promulgação da Lei n. 7575, em 5 de fevereiro de 

1996, a lei florestal do país centroamericano. 

Antes, no entanto, de imergir na revisão de literatura sobre experiências que se utilizam dessa 

lógica de atuação é necessário entender o que caracteriza uma iniciativa como tal. Inescapável é, 

portanto, a recorrência ao conceito desenvolvido por Sven Wunder, em 2005, aceito por muitos 

especialistas na área, a exemplo de Engel (1999), como a mais precisa e que sintetiza que 

Nós seguimos Wunder (2005) na definição de Pagamentos por Serviços Ambientais 

como 

(a) Uma transação voluntária onde 

(b) Um serviço ambiental bem definido (ou um provável uso da terra para assegurar aquele 

serviço) 

(c) É adquirido por, no mínimo, um comprador 

(d) De, pelo menos, um provedor de serviço 

(e) Se, e somente se, o provedor assegura a provisão do serviço (condicionalidade). (ENGEL, 

1999, p.664) 

 

O contraste com o mencionado instrumento utilizado para fiscalizar o cumprimento da legislação 

ambiental é explícito desde o início da definição de Wunder, dada a possibilidade do interessado 

de aderir a um programa ou projeto de PSA sem serem impelidos a isso. Outro aspecto que o 
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difere do comando e controle diz respeito ao papel exercido pelos atores envolvidos em sua 

implementação, haja vista que cabem aos provedores e aos compradores um caráter, a priori, 

muito mais positivo do que o eventualmente exercido pelo proprietário ou posseiro, urbano ou 

rural, na realidade anteriormente vivenciada, em que eles eram vistos como potenciais infratores 

da legislação de crimes ambientais. 

Além dessas diferenças de compulsoriedade e de papeis desempenhados por esses atores, a 

pergunta mais substancial que se apresenta deve ser o motivo pelo qual uma iniciativa com essas 

características pode se transformar em uma agenda positiva para ambos e também para a solução 

dos problemas ambientais inseridos na agenda pública. É indispensável buscar o entendimento 

das razões que conduziriam um indivíduo (ou grupo) a transferir uma parcela de seu orçamento 

para outro(s) que não compartilham diretamente de sua rotina particular. Citando Rosembuj 

(1998), Peralta (2014) busca demonstrar que essa distância entre provedor e comprador tende a 

ser menor do que se imagina, porque 

conforme explica Rosembuj (1998), da leitura do PPP deve interpretar-se, a contrário 

sensu, que aqueles que com as suas condutas criem condições específicas de 

conservação ambiental que beneficiem a sociedade deverão receber um reconhecimento 

justo, internalizando-se assim as externalidades positivas – o que atualmente se conhece 

como Princípio do provedor/recebedor. (PERALTA, 2014, p. 19) 

 

De Groot (1992) compara a importância de se remunerar os provedores de serviços ambientais 

àquela dada aos fatores capital e trabalho considerados na indústria automobilística. Descartá-los 

poderia inicialmente aumentar a demanda e, simultaneamente, provocar um colapso na oferta, 

acarretando um aumento extraordinário nos preços devido à escassez de bens. Ele argumenta, 

ainda, que é curioso não se pensar assim sobre a exploração madeireira e a inexistência de um 

tributo que incidisse sobre seu preço e contribuísse, inclusive, para a geração de mais bens e 

serviços ambientais, como a proteção de bacias hidrográficas e benefícios recreacionais. 

Da mesma forma que a relação entre os envolvidos nessa transação socioeconômica ambiental, os 

instrumentos guardam relação complementar e a necessidade de reconhecimento do princípio do 

provedor/recebedor tem a ver com isso. A conduta do provedor de serviços ambientais pode ser 

originada da consciência ambiental que possua ou do respeito à previsão legal, mas, independente 
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disso, é ele quem, em um primeiro momento, arca com os custos para que tais serviços 

efetivamente possam ser usufruídos por ele próprio, em alguns casos, e por outros indivíduos a 

quem ele não esperava inicialmente poder beneficiar. Esse ônus pode estar presente no custo de 

oportunidade de uso da terra e/ou na adoção de práticas necessários para sua restauração e a 

retomada dos serviços que antes eram identificados naquela propriedade. 

A definição dos provedores dos serviços ambientais pode não ser uma das tarefas mais 

complicadas desse esquema, mas ela pode ser dificultada ou ignorada pelos possíveis 

compradores de tais serviços. Essa assimetria resultaria, por exemplo, da não-exclusividade e 

não-rivalidade de alguns serviços por não ser possível, respectivamente, impedir que apenas 

alguns beneficiários possam dele usufruir nem que sejam aproveitadas simultaneamente para 

mais de uma pessoa (BONA, 2014 apud MOTTA; RUITENBEEK: HUBER, 1996). 

Caso tal reconhecimento ocorra, o passo seguinte deverá ser a garantia oferecida pelo provedor 

de que, durante ou ao final de um período determinado, o comprador poderá contar com o serviço 

para o qual reservou a remuneração combinada previamente por ambos. Essa verificação, no 

entanto, pode ser mais complexa do que se suporia à primeira vista, porque a constatação da 

existência do serviço(s) ambiental(is) pode exigir mais esforços do que o simples deslocamento 

até a área em que eles seriam providos. Shelley (2011) afirma que  

Frequentemente os serviços ambientais não são identificados, medidos e/ou monitorados 

suficientemente para verificar o que está sendo comprado exatamente e vendido. Ao 

contrário, práticas conservacionistas são recompensadas sob a assunção de que tais 

práticas irão melhorar os serviços ambientais demandados. (SHELLEY, 2011, p. 215) 

 

Observemos que o autor destaca que a segunda premissa do conceito de Wunder nem sempre é 

considerada plenamente em esquemas de pagamentos por serviços ambientais, por não existir 

uma compreensão clara dos serviços prestados e em que medida eles têm sido melhor providos 

pela atuação do proprietário. 

Não é apenas Shelley (2011) que aponta que alguns aspectos desse conceito são mais ou menos 

atendidos e isso pode ser visto de forma clara nas experiências relatadas, por exemplo, por Brasil 



84 

 

(2011). Essa publicação destaca que nem sempre as transações são voluntárias e que os 

provedores têm alternativas de uso da terra. 

Mas não basta que essas condições sejam satisfeitas para que um acordo entre esses atores se 

concretize devido a outros custos envolvidos, devido a, entre outros fatores, custos de transação 

em que incorrem, principalmente, os provedores para acessarem a compensação financeira pelos 

serviços ambientais prestados. O tempo destinado a essa busca e a incerteza se serão certamente 

recompensados pode desestimulá-los a aderir a um programa ou projeto de PSA, o que torna 

fundamental a implementação de arranjos o mais simples possível. 

Essas dificuldades podem proporcionar uma discussão mais ampla na fase de planejamento de 

um esquema de pagamentos por serviços ambientais e não significam, necessariamente, uma 

restrição para sua consecução. Para Silveira (2011), algumas realidades realçam mais tais 

obstáculos, mas há outras em que elas são menos agudas, como quando diz que 

Finalmente, existem precondições informacionais relacionadas à necessidade de 

definição (e mensuração) dos serviços ambientais pelos quais os provedores seriam 

compensados, bem como monitoramento de sua provisão e negociação de contratos. Os 

custos de transação associados a essas tarefas podem, em alguns casos, representar 

verdadeiros pontos de estrangulamento para PSA, dependendo do serviço ambiental em 

questão, da infra-estrutura técnica e institucional e do número de provedores e 

compradores envolvidos. Porém, no caso de pagamentos por desmatamento evitado, por 

exemplo, não há indicação de que os custos de transação seriam necessariamente 

proibitivos. (SILVEIRA, 2011, p. 52) 

 

Brasil (2011) afirma que a redução dos custos de transação passa pela apresentação de critérios 

objetivos e claros e esse papel é desempenhado por instituições de distintas feições, podendo, ser 

organizações privadas, públicas ou da sociedade civil. Cada uma apresenta seus benefícios e 

limitações e é mais adequada a contextos específicos e exercem papeis importantes no 

estabelecimento de uma relação entre os compradores e os provedores em cenários de 

inexistência de mercados estabelecidos. 

As entidades privadas possuem uma flexibilidade maior para definir as regras do esquema de 

PSA, sendo dispensadas da elaboração de legislação específica para o tema e podem visar 

assegurar a prestação de serviços fundamentais para o exercício de suas atividades (BRASIL, 
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2011). As Organizações Não Governamentais se valem de sua proximidade de participantes 

potenciais de um programa ou projeto com essas características e que se encontram mobilizados 

devido a outras ações coordenadas por essas entidades. O Poder Público se destaca pela 

capacidade de estimular a reprodução desse instrumento a partir de diretrizes emanadas de uma 

legislação de sua área de abrangência bem como alcançar um território mais amplo do que as 

demais instituições. 

Nesse último segmento, por sinal, a missão das instituições governamentais ultrapassa o papel de 

coordenação que elas se propõem e avança rumo à obtenção dos recursos financeiros necessários 

à compensação dos provedores dos serviços ambientais. 

Em PSAs mediados, geralmente governos agem como compradores dos serviços 

ambientais em nome da sociedade (Wunder, 2007). Frequentemente eles ficam 

responsáveis por angariar fundos para os pagamentos e são os intermediários que 

coordenam o mecanismo, determinando níveis de pagamento e compensação, bem como 

definindo as áreas para as quais os recursos serão direcionados. Geralmente, esses 

sistemas requerem leis específicas para que o pagamento possa ser feito com recursos 

orçamentários governamentais. (BRASIL, 2011, p. 37) 

 

A discussão e elaboração do amparo legal para a promoção de iniciativas de pagamentos é um 

dos principais limitadores à sua concretização, especialmente para a transferência de recursos 

para os beneficiários. Algumas iniciativas requereram a celebração de convênio com ONGs a fim 

de órgãos de controle interno e externo não apresentarem restrições a esse repasse, como é o caso 

do ocorrido com o Projeto Mina d’Água, executado pelo Governo do Estado de São Paulo, desde 

2010, nas vinte e uma Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHi). De acordo 

com , somente após a regulamentação da Política Estadual de Mudanças Climáticas (PMC), Lei 

n. 13.798, por meio do Decreto n. 55.947, de 2010, é que o governo paulista pode pagar 

diretamente os proprietários e posseiros rurais com recursos do Fundo Estadual de Controle e 

Prevenção da Poluição (Fecop) (SÃO PAULO (ESTADO) (2013)). 

A transferência de recursos aos provedores não se resume aos pagamentos financeiros, mas, de 

acordo com Brasil (2011), também pode acontecer sob a forma de assistência técnica para a 

restauração de uma área ou para a obtenção do título da propriedade, a implementação de 

serviços para a comunidade, investimentos diretos em infraestrutura, dentre outras possibilidades. 
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Dentre essas formas não-financeiras de retribuição pelos serviços ofertados à sociedade, uma 

chama especial atenção por ser ainda mais presente do que as demais, qual seja, a ausência de 

título da propriedade ou posse do imóvel em que estariam sendo prestados tais serviços. São 

Paulo (Estado) (2013) apresenta uma série de experiências de PSA no Brasil e nelas é recorrente 

a exigência de apresentação de documento que comprove que o beneficiário é o proprietário, quer 

por meio de escritura, quer por meio de certidão de matrícula no Cartório de Registro de Imóveis. 

Em algumas iniciativas, a apresentação da declaração de posse mansa e pacífica também era 

acatada como um documento válido. 

Essa aceitação vem ao encontro da perspectiva da sustentabilidade e da distribuição dos 

benefícios gerados pelo acesso aos serviços ambientais de forma equitativa e transparente, a fim 

de permitir seu usufruto por todos os segmentos da sociedade. Engel (2008) afirma, nesse 

sentido, que os “mecanismos de pagamentos por serviços ambientais não são criados em um 

vácuo pelos planejadores sociais ou teoristas econômicos. Eles os desenvolvem em contextos 

particulares ambientais, econômicos, sociais e políticos, e são objeto de empurra e puxa de muitas 

partes interessadas (dependência à trajetória)”. 

Para que tais mecanismos sejam efetivos é ideal a realização de um diagnóstico socioambiental 

da área em que se pretende implantá-lo a fim de estabelecer uma linha de base que subsidiará a 

escolha das compensações a serem propostas aos provedores de serviços ambientais a partir da 

realidade constatada. Além disso, outros benefícios propiciados por ele são o recorte de 

proprietários e posseiros que serão priorizados no projeto, dada a limitação de recursos para esse 

pagamento, e o monitoramento visando constatar o cumprimento das condições necessárias à 

transferência dos valores acordados e a melhoria dos serviços buscadas pelos projetos. 

Nas experiências apresentadas por Brasil (2011) essa preocupação é destacada sobretudo nos 

esquemas da PSA Carbono, devido, principalmente, à necessidade de comprovar para os 

compradores do mercado regulado instituído pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL) previsto no Protocolo de Kyoto ou para aqueles com transações no mercado voluntário. 

Esses projetos e programas visam, sobretudo, o aumento do serviço ambiental de sequestro de 

carbono a partir da manutenção de áreas com cobertura vegetal nativa, mas também podem 

incluir a restauração de áreas com tais características. 
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Segundo Silva (2012), as ações inseridas em PSA Carbono têm, por isso, uma relação direta com 

o mecanismo de Redução de Emissões por Desmatamentos e Degradação Florestal (REDD) e que 

passou a fazer parte das discussões ambientais a partir da 13ª Conferência das Nações Unidas 

sobre Mudanças Climáticas, realizada em Bali, na Indonésia, em dezembro de 2007. Em um 

primeiro momento o objetivo visado foi evitar as emissões de gases de efeito estufa a partir da 

conservação de áreas florestadas e, posteriormente, agregou-se a recuperação de áreas 

degradadas, o que recebeu a denominação de REDD+, e também o manejo sustentável do solo e 

das práticas agrícolas, o que promoveu a ampliação para REDD++. 

Uma característica recorrente nos projetos sob esse prisma é a complexidade para se aferir a 

quantidade de CO2e (gás carbônico equivalente) cuja emissão foi evitada pela conservação ou 

sequestrada pela restauração, o que pode influenciar, inclusive, o mercado formal em que serão 

comercializados os créditos de carbono gerados com a prática. Ressalte-se que o mercado 

regulado foi instituído visando a redução das emissões de gases de efeito estufa e envolvem os 

países constantes do Anexo A do Protocolo de Kyoto, que no período inicial de 2008 a 2012 

deveriam reduzir suas emissões, e os demais países não inseridos neles e onde são propostas e 

estimuladas a maioria das iniciativas. 

As regras para esse mercado, no entanto, não tem sido tão atrativas para os compradores desse 

serviço como são no mercado voluntário, em que eles podem determinar ou acordar os 

mecanismos de verificação adotados para certificar que a quantidade efetivamente sequestrada 

pelas áreas pelas quais pagarão. Hamilton et al. (2009) apud Brasil (2011) demonstrava que, do 

acumulado até 2008, dos créditos gerados pelas emissões de 5,3 milhões de toneladas de CO2e 

evitados, cinco milhões foram comercializados no mercado voluntário. 

Outra diferença entre esses mercados pode ser encontrada na flexibilidade da celebração do 

acordo entre os provedores e os compradores do serviço ambiental, uma vez que requer apenas o 

acordo de ambos e o instrumento legal que considerarem mais apto para selarem seus acordos. 

Uma segunda categoria que apresenta projetos e programas e que, tanto para Brasil (2011) como 

para São Paulo (Estado) (2013) podem ser considerados os mais implementados, é o PSA Água. 

O principal objetivo dos projetos nessa área é assegurar a regulação do ciclo hidrológico com a 
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consequente manutenção ou incremento da quantidade de água bem como de sua qualidade. Mas, 

da mesma forma que os projetos de PSA Carbono, as iniciativa executadas proporcionam 

também a prestação de outros serviços e, especialmente naqueles de PSA Água, influenciam 

também na redução do assoreamento dos cursos d’água e no carreamento de sedimentos para 

seus leitos. 

6.1 América Latina: referência na concepção e implementação de PSA 

6.1.1 Programa da Usaid para a Conservação de Bacias Hidrográficas Centroamericanas 

(CCAW) – Guatemala 

 

Care (2009) atesta os resultados ampliados de experiências inseridas nessa categoria ao 

apresentar o que foi desenvolvido em Teculután, na Província de Zacapa, na Guatemala, entre 

julho de 2008 e julho de 2009, no âmbito do Programa da Usaid para a Conservação de Bacias 

Hidrográficas Centroamaericanas (CCAW). Nesse exemplo, a preocupação em melhorar a 

qualidade da água se deveu à necessidade de utilizá-la na produção agrícola em propriedades que 

vinham sofrendo com a queda da quantidade de alimentos nelas produzidas. As causas dessa 

redução estavam presentes não apenas na quantidade de água disponível para essa atividade 

econômica como também na proliferação de pragas e a quebra produzida na safra. De acordo 

com o relatório final do projeto financiado pela Usaid (Agência Americana para o 

Desenvolvimento Internacional), 

As principais ameaças para a conservação dos remanescentes florestais das áreas são o 

desmatamento, a degradação por problemas fitossanitários florestais (pragas e outras 

enfermidades) e incêndios (perda, em média, de 214 ha por ano), o avanço da fronteira agrícola, 

na parte alta, a utilização da lenha como um recurso energético das famílias e o escasso 

investimento governamental no processo de recuperação de áreas degradadas. (CARE, 2009, p. 

3) 

Para atingir um patamar aceitável na prestação dos serviços afetados, inseridos conforme a 

categorização de ONU (2003) nos serviços de regulação, as organizações não-governamentais 

Care e WWF (Fundo Mundial para a Natureza, na sigla em inglês) envolveram-se com os 

proprietários e posseiros locais a fim de gerar cinco produtos delineados em um plano de ação 

elaborado conjuntamente. Esse, por sinal, elaborado sob as diretrizes da Usaid somado ao plano 
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de investimento significou a primeira entrega do projeto e ainda agregou a formalização de 

parceria entre a Prefeitura, a Associação dos Pequenos Produtores e outros atores institucionais. 

O segundo produto objetivava a resolução de um dos problemas que ensejaram a criação do 

projeto e trabalhou diretamente na capacitação dos produtores locais sobre pragas florestais, 

controle e prevenção de incêndios florestais e sistemas de alerta rápido. Dentre as causas que 

ocasionaram o surgimento de uma ação visando à conscientização desse segmento destaca-se a 

elevada supressão de vegetação e, por conseguinte, do habitat de predadores naturais de 

indivíduos que, com isso, tornam-se pragas e degradam o solo dessa área.  

A partir da capacitação do público-alvo do projeto partiu-se para as ações mais concretas, 

incluindo a elaboração de um informativo das atividades de reflorestamento e sistema de 

irrigação. O veículo de comunicação utilizado tinha como intuito alinhar especialmente a 

população do entorno sobre a recuperação da cobertura vegetal das matas ciliares com cinco 

quilômetros de extensão em terras municipais na porção médio-alta da sub-bacia do Rio 

Teculután. 

Care (2009) aponta que “as matas ciliares terão a função de reter os sedimentos que procedem 

das partas altas, a proteção dos leitos, espelhos d’água e proteção de água de chuva, a partir da 

parte área da vegetação existente”. 

A priorização de um trecho da bacia hidrográfica como no projeto apresentados nesse exemplo 

não é uma exclusividade dessa região guatemalteca, mas é comum em um grande número de 

iniciativas desenvolvidas mundo afora. Uma das vantagens é a proximidade que se estabelece 

com os demais atores envolvidos, produzindo um ambiente em que eles se sintam mais à vontade 

para participar do projeto, apropriar-se dele como algo intrínseco à sua atividade rotineira e 

formar parcerias para a consolidação e continuidade do projeto. 

Por fim, Care (2009) apresenta que o quinto produto previsto no plano de ação gerado foi outro 

informativo, desta vez redigido pelo consultor responsável pela implementação de seis hectares 

de irrigação tecnológica. Essa iniciativa visou ao manejo sustentável do solo para reduzir sua 

erosão e o consequente carreamento de sedimentos e assoreamento dos cursos d’água. Ela 

também permitiu a identificação de áreas nas quais se vislumbrou iniciar um processo para a 
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obtenção de certificados de boas práticas agrícolas e manufatureiras, voltadas especialmente para 

os mercados internacionais. 

Como conclusão do projeto, sua equipe executora reuniu os Prefeitos dos Municípios de 

Teculután, Santa Clara la Laguna e San Pedro la Laguna para apresentar as experiências de PSA 

desenvolvidos em sua área de abrangência. A intenção de reunir essas autoridades públicas era 

destacar os diferentes benefícios que podem ser gerados pela conservação de áreas de vegetação 

nativa, como o desenvolvimento do ecoturismo nos dois municípios vizinhos à Teculután, bem 

como demonstrar o papel e o impacto de cada um deles na sub-bacia. 

 

6.1.2 Projeto de Gerenciamento Ecossistêmico Silvopastoril Integrado Regional (Risemp) – 

Nicarágua 

 

Outras experiências centro-americanas merecem destaque por seus resultados e pela 

proeminência que o continente alcançou a partir do caso costarriquenho. A opção por apresentar 

os casos desse subcontinente bem como de outros implementados na América Latina deve-se ao 

destaque mundial das iniciativas em curso ou já concluídas, embora devam ser reconhecidos 

outros projetos exitosos em outros continentes. 

Na Nicarágua, implementou-se o Risemp (Projeto de Gerenciamento Ecossistêmico Silvopastoril 

Integrado Regional, na sigla em inglês) entre 2002 e 2008 com os recursos do GEF (Fundo 

Ambiental Global, na sigla em inglês) e do Banco Mundial. Embora tenha ocorrido também na 

Costa Rica e na Colômbia, observaremos apenas o caso nicaraguense. 

O objetivo do PSA era avaliar as práticas silvipastoris e entender como reverter a tendência a 

deixarem de ser atrativas para os produtores rurais. World Bank (2002) apud Van Hecken; 

Bastiaensen (2010) destacam a atuação do programa em áreas degradadas e as melhorias no 

funcionamento dos ecossistemas com a melhoria dos benefícios globais e locais advindos dos 

serviços ambientais prestados. 

A implementação do Risemp, assim como do CCAW na Guatemala, contou com a intermediação 

do Instituto Nitaplán da Universidade Centroamericana e do centro de pesquisa costarriquenho 
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Catie visando coordenar sua implementação. A área selecionada para sua execução incluiu duas 

bacias hidrográficas (Bulbul e Paiwas) na região central de Matiguás-Río Blanco, a 140 km da 

capital Manágua. 

De acordo com os autores, a escolha dessa região se deu porque “a região é caracterizada pelo 

alto grau de pobreza (Levard et al., 2001), refletida na baixa renda per capita média de 

aproximadamente US$ 340 (Pagiola et al., 2007), um baixo nível educacional e limitado acesso a 

serviços básicos como água e eletricidade”. O contexto favorável à introdução de um projeto de 

PSA na região também se justificava pela degradação constatada em propriedades rurais nas 

quais a criação de gado era a principal atividade econômica desenvolvida. Em 2003 apenas vinte 

por cento da área inserida no Risemp era coberta por florestas e sessenta por cento era destinada 

ao pastoreio, sendo que metade dessa área se encontrava degradada (VAN HECKEN; 

BASTIAENSEN, 2010). 

A implementação do projeto previa tanto a transferência de recursos financeiros como a 

assistência técnica aos proprietários e posseiros que aderissem ao Risemp e executassem as ações 

previstas no pacto celebrado. O valor daqueles que faziam jus ao recebimento variou de US$ 

170/ha de pastagem melhorada com semeadura em pastagens degradadas até US$ 390/ha pela 

degradação convertida em pastagem com alta densidade de árvores. Já o estabelecimento de 

bancos de forragem variavam segundo Pagiola et al. (2008) na citação de Van Hecken; 

Bastiaensen (2010) entre US$ 170/ha e US$ 290/ha. 

Para monitorá-lo, as duas instituições que acompanharam mormente os aspectos técnicos 

classificaram os fazendeiros conforme o tamanho de suas propriedades em três grupos, o 

primeiro formado pelos campesinos pobres com terra, que possuíam áreas com até 20 hectares e 

não contavam com muitos recursos para investir, o segundo, denominado campesinos criadores 

de gado, se caracterizava por apresentar áreas entre 20 e 50 hectares e possuir entre 20 e 100 

animais e o terceiro, os fazendeiros criadores de gado, era constituído por donos de áreas bem 

amplas para a realidade regional, com áreas que ultrapassavam os 150 a 250 hectares e abrigava 

de 200 a 300 cabeças de gado. 
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O acompanhamento realizado buscou constatar que tipo de público aderia ao Risemp quer por 

meio do recebimento do PSA quer por meio dele associado à assistência técnica. Além desses 

dois grupos, criou-se um grupo de controle daqueles que decidiram por não aderir ao projeto a 

fim de constatar a adicionalidade de áreas conservadas que a participação traria em contraponto 

aos demais proprietários das duas bacias. 

A conclusão a que se chegou é que, de fato, houve um incremento de 14,1% de pastos 

melhorados com árvores nas áreas cujos proprietários receberam PSA e 21,5% nas áreas em 

houve também a assistência técnica associada ao repasse financeiro. Mas, curiosamente, também 

aumentou em 13,5% nas áreas do grupo de controle. A diferença talvez resida principalmente nas 

áreas florestadas, que aumentaram nas duas primeiras áreas e decresceram em 0,5% no grupo de 

controle. Van Hecken; Bastiaensen (2010) salientam que o grupo de controle variava com o 

andamento do projeto, uma vez que não seria eticamente possível impedir que um proprietário 

que estivesse interessado em aderir no decorrer da implementação o fizesse. 

Esses dados permitiram a análise dos dois autores de que a simples existência de um mercado em 

que se estabelecessem compradores e provedores de serviços ambientais, no caso representado, 

respectivamente, pelo GEF/Banco Mundial e pelos proprietários de Matiguás-Río Blanco, 

poderia não ser motivação suficiente para a adesão destes. No exemplo, o suporte oferecido por 

meio de assistência técnica parece ter sido mais estimulante tanto para a adesão como para a 

recuperação de maiores porções de suas terras. Diante desses números, pode-se depreender 

também que existia um desejo dos produtores para conservar a cobertura vegetal da região ou 

ampliar a existente, mas eles requeriam cooperação para concretizá-lo. 

 

6.1.3 Reserva da Biosfera Binacional La Amistad da Unesco e Patrimônio da Humanidade no 

Panamá Ocidental – Panamá/Costa Rica 

 

Como se pode observar, os serviços ambientais prestados pelas áreas de cobertura vegetal nativa 

são fundamentais para os potenciais compradores, indivíduos ou grupos que deles usufruem a 

uma distância curta ou longínqua, mas também para os próprios posseiros ou proprietários, 

especialmente os rurais. A relevância se torna ainda maior quando se trata de áreas localizadas no 
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entorno de unidades de conservação da natureza, como no caso daquelas situadas próximas ao 

Reserva da Biosfera Binacional La Amistad da Unesco e Patrimônio da Humanidade no Panamá 

Ocidental, na fronteira noroeste entre o Panamá e a Costa Rica. 

Por ser uma área que conserva uma das maiores biodiversidade do subcontinente 

centroamericano, a manutenção da vegetação nativa intacta e a consequente oferta de serviços 

ambientais é objeto de preocupação de ambos os países. Por essa razão, Duke et al. (2010) 

dirigiram-se aos habitantes dessa região, fazendeiros e criadores de gado em sua maioria, visando 

identificar seu interesse em participar em um eventual programa de pagamentos por serviços 

ambientais. 

Para identificar as razões para as respostas encontradas, variáveis como participação em 

programas anteriores de conservação ambiental desenvolvidos por organizações não 

governamentais, a segurança de ser o proprietário da terra e a idade do chefe da família foram 

consideradas relevantes. 

Ademais as atividades econômicas acima descritas, algumas outras eram desenvolvidas na região 

e a quantidade e qualidade dos serviços ambientais nela gerados poderia influenciar diretamente 

nos resultados obtidos, principalmente por não ser uma área próxima a outras aglomerações 

urbanas nas quais pudessem buscar um serviço substituto para aqueles que não lhes fossem 

satisfatórios. Segundo Duke et al. (2010) 

Comunidades rurais isoladas dependem dos serviços de bacias hidrográficas em matéria 

de água potável, água para irrigação e desenvolvimento de outras atividades 

socioeconômicas, serviços de geração e regeneração, dos polinizadores silvestres nas 

zonas florestais, e muitos outros serviços do ecossistema proporcionados pelas áreas 

protegidas para a produção de café e uma variedade de atividades de subsistência rurais. 

(DUKE, 2010, p. 14) 

 

De acordo com os autores, baseados em diagnóstico da The Nature Conservancy de 2007 e da 

Unesco de 2008, essas necessidades estariam sob risco de não serem plenamente atendidas em 

função da superexploração dos bens e serviços gerados nas propriedades, como a sobrepesca, o 

turismo não regulado e mal planejado, o corte e a destinação de áreas para a agricultura de 
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subsistência, práticas agrícolas não sustentáveis, exemplificadas pela contaminação pelo uso de 

agroquímicos, a expansão de represas e centrais hidrelétricas e estradas. 

Para identificar o interesse em aderir a uma iniciativa de PSA, em 2009 foram promovidas 

reuniões com a participação de produtores de municípios da região, inicialmente com os de Cerro 

Punta, no Panamá, e depois, com a colaboração de ONGs com histórico de atuação nas 

comunidades de Alto Boquete e Renacimiento, realizaram entrevistas com 344 locais a fim de 

identificar os serviços ambientais que eles acreditavam ser prestados e a relevância de cada um 

deles. 

Os principais serviços citados foram potencial hidrológico, a fixação do carbono e a produção de 

água para agricultura. A partir dessa hierarquização apresentada nas primeiras reuniões, as 

entrevistas incluíram questões sobre a inserção em iniciativas de conservação de florestas, 

reflorestamento e sistemas agroflorestais. Dentre as conclusões, destaca-se o interesse de 42% em 

participar de iniciativas de reflorestamento, 53% da conservação de florestas e 78% de sistemas 

agroflorestais. 

Duke et al. (2010) aponta também que a última opção consta como a preferida dos entrevistados 

devido à duração dos contratos, dez anos, cinco anos mais curta que os demais, e a possibilidade 

de gerar renda com o cultivo de espécies frutíferas e alimentares em meio às espécies nativas 

conservadas.  

Ademais, a inclusão de proprietários com baixa remuneração familiar ensejou o questionamento 

dos entrevistadores aos habitantes de Alto Boquete e Renacimiento e suas respostas permitiram 

entender que alguns fatores são mais desestimulantes à participação em projetos de PSA do que a 

renda. De acordo com a análise, a falta de documentação de propriedade ou posse da terra e a 

reduzida extensão da propriedade, no exemplo local menor do que cinco hectares, afastava-os 

muito mais da participação. O argumento guarda semelhança com o exemplo nicaraguense do 

Risemp, em que os campesinos ganaderos, ou campesinos criadores de gado, apresentavam 

dificuldades para escolher pela pecuária sustentável e a manutenção de cobertura vegetal nativa 

na área explorada com tal atividade econômica. 
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Mas também similarmente ao projeto executado com o apoio do GEF e do Banco Mundial, 

identificou-se o interesse em aderir a esse instrumento de incentivo econômico à sustentabilidade 

como alto, independente do estrato socioeconômico. Isso porque 90% dos indivíduos situados no 

mais alto estrato têm interesse em aderir a um potencial projeto com esse objetivo, assim como 

87% daqueles no estrato médio e 85% classificados como pertencentes ao baixo estrato. Pondere-

se apenas que dadas as limitações apontadas logo acima, a elegibilidade dos proprietários de cada 

um desses estratos alcança, respectivamente, 64%, 43% e 26%. 

Demonstrado o interesse e a viabilidade social em implantar um projeto de pagamento por 

serviços ambientais nos municípios do entorno da Reserva da Biosfera La Amistad, Duke et al. 

(2010) concluíram que outros passos deveriam seguir essa conclusão, como a identificação de 

como os potenciais beneficiários avaliam os serviços ambientais utilizados, o geoprocessamento 

da área para orientação quanto as áreas mais propícias à participação, a análise da capacidade 

institucional e da valoração econômica. 

O cenário encontrado no Panamá difere bem daquele constatado na vizinha Costa Rica, principal 

referência mundial em PSA no mundo, a qual se encontra mais à frente na implementação desse 

instrumento do que os quinze anos de diferença entre o início de seus primeiros projetos e esse 

proposto para La Amistad. Questões como a dimensão das propriedades e posse que poderão ser 

inseridas estão resolvidos há bastante tempo e existem critérios para aquelas em que habitam 

públicos mais vulneráveis e que necessitam de critérios distintos a fim da promoção da isonomia. 

Sob as regras do programa de PSA, nenhum beneficiário individual poderá registrar área 

menor do que dois nem maior do que trinta hectares a cada ano, a não ser grupos 

indígenas que podem registrar até seiscentos hectares por ano. Não há limites para 

coalizões que hajam através de organizações não governamentais locais. Tais 

organizações podem funcionar como intermediários entre pequenos proprietários e 

autoridades para aumentar a participação daqueles que poderiam não se inscrever. 

(SÁNCHEZ-AZOFEIFA et al. , 2007, p. 1167) 

 

A definição da dimensão das áreas individuais visava, sobretudo, o ganho de escala e a adesão do 

maior número possível de proprietários e posseiros localizados em áreas próximas a fim de 

promover também a ampliação de corredores ecológicos. Simultaneamente, a concepção do 
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projeto reconheceu a importância de povos tradicionais e suas práticas tradicionais e sustentáveis, 

tratando-os de forma diferenciada dada sua característica histórica. 

 

6.1.4 Programa de Pagos por Servicios Ambientales – Costa Rica 

 

Essas definições, no entanto, devem ser destacadas no contexto da aprovação em 1995 da 

supramencionada Lei 7575, a Lei Florestal Costarriquenha, a qual categorizou os incentivos 

florestais com amparo para concessão e incluiu outras duas possibilidades além do PSA. O 

primeiro deles é, de fato, exatamente esse incentivo e que abrangia mais do que os anteriores 

certificados concedidos, os CCBs, a segunda categoria abarcava os de cunho fiscal, incluindo 

isenção aos impostos sobre imóveis, e o terceiro grupo compreendia os incentivos não 

econômicos, com a proteção aos imóveis submetidos ao regime florestal ou dedicados a 

atividades florestais (PERALTA, 2014). 

A comparação com as legislações de outros países é inevitável e não apenas com as de seus 

vizinhos centroamericanos, contíguos ou não. A primazia costarriquenha pode ser explicada pela 

compreensão do impacto positivo dos instrumentos de incentivo à sustentabilidade, econômicos e 

não econômicos, e sua reunião em uma única legislação a fim de promover clareza jurídica e sua 

implementação contextualizada e mais eficaz. Essa percepção pode ajudar a entender porque no 

Brasil a adoção de iniciativas de PSA, por exemplo, tardaram um pouco a mais a aparecer, 

enquanto outras passaram a ser reconhecidas e adotadas no país. A ausência de dispositivo na Lei 

Florestal nacional anterior, a Lei 4.771/65, que previsse o pagamento a proprietários ou posseiros 

que mantivessem ou recuperassem áreas de cobertura vegetal nativa bem como de redução ou 

isenção de impostos para aqueles que o fizessem motivou a elaboração localizada de 

instrumentos legais para regulá-los, diminuindo, portanto, seu alcance espacial. 

May; Veiga Neto; Pozo (1999) destacam que os mecanismos de incentivo aos atores econômicos 

implantados devem ser avaliados a fim de servir como motivação à mudança de uso dos recursos 

naturais visando melhor conservação da biodiversidade e exemplificam com instrumentos da 

realidade Brasileira como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ecológico, 
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chamado por ele de ICMS ‘verde’ e o estímulo à criação das Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural (RPPNs). 

Uma demonstração de que esses instrumentos passam a contar com mais espaço na legislação 

ambiental Brasileira é apresentada por Costa (2010), que afirma que apesar do PSA ainda não ser 

reconhecido como um efetivo princípio do Direito Ambiental, ele tem norteado a elaboração de 

leis como as relativas ao ICMS e ao Programa Bolsa Verde, iniciativas em curso em Minas 

Gerais. Apesar disso, o autor entende que há uma tendência ao crescimento desses exemplos. 

A realidade de degradação ambiental e desflorestamento que motivou a elaboração da lei florestal 

‘tica’ não diferia muito da observada nos demais países latinoamericanos e, por isso, deveria ser 

alterada, segundo Peralta (2014), a partir da detenção dos altos índices de desmatamento 

existentes no país, do aumento da cobertura florestal e do reconhecimento do valor dos serviços 

florestais incentivando a cidadania ecológica. 

Para alcançar esses objetivos, esse autor afirma que a Lei 7.575/95, estabeleceu cinco 

modalidades de gestão: conservação de bosques, o reflorestamento, a regeneração natural, os 

sistemas agroflorestais e o manejo natural. Esse número de opções pretendeu incluir proprietários 

e posseiros com distintas situações de observância à legislação ambiental, mas sob uma 

perspectiva inclusivista e recompensatória, o que podemos entender como agenda positiva. 

Peralta (2014) destaca a importância desse instrumento legal, uma vez que 

De maneira que os recursos econômicos utilizados para financiar o PSA são um 

incentivo para aqueles que podem decidam sobre o uso e a conservação de um 

ecossistema e optem por proteger os serviços ambientais que ele presta ao longo do 

tempo. Trata-se de uma medida que visa tanto a prevenção do dano ambiental como a 

restauração do meio ambiente. (PERALTA, 2014, p. 21)  

 

A implementação das iniciativas de PSA no país, no entanto, dependeu da seleção dos serviços 

ambientais sobre os quais o governo nacional dedicaria esforços de monitoramento, avaliação e 

pagamento pela garantia. Essa definição é considerada fundamental para Silveira (2011), para 

quem é necessário elaborar medidas e indicadores para aferir a oferta de tais serviços, razão pela 

qual é preciso estabelecer qual(is) será(ão) acompanhados no decorrer de um projeto. 
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Conforme Peralta (2014), a legislação costarriquenha elencou quatro serviços ambientais 

providos pelas florestas e que proporcionam uma melhoria direta ao meio ambiente. Segundo ele, 

o primeiro é a mitigação de gases de efeito estufa por meio da fixação, redução, sequestro, 

armazenamento e absorção de gás carbônico na atmosfera; o segundo seria a proteção de recursos 

hídricos para uso urbano, rural ou de hidrelétricas; o terceiro se proporia à conservação da 

biodiversidade para o uso sustentável, para a pesquisa científica e farmacêutica, e para a proteção 

dos ecossistemas e formas de vida; e o quarto abarcaria a subsistência da beleza natural para o 

turismo e para fins científicos. 

Em mais uma oportunidade, pode-se observar o quanto o instrumento aprovado pela Assembleia 

Legislativa da Costa Rica apresentava de inovador e completo à sua época e ainda hoje. A 

compilação de iniciativas de pagamentos por serviços ambientais, como a promovida por Brasil 

(2011) especificamente para o bioma Mata Atlântica, somente começa a diferenciar de forma 

mais clara aqueles categorizados como PSA Carbono, Água e/ou Biodiversidade nos últimos 

anos. Embora isso não queira dizer que não se definisse anteriormente a que visava cada um dos 

projetos e programas voltados ao tema, não se pode furtar ao apontamento do pioneirismo de 

reunir no mesmo documento todas essas possibilidades bem como a referente aos serviços 

culturais, na terminologia adotada por ONU (2003), ainda hoje não listadas na maioria das 

publicações como uma categoria especial. 

Como apontado anteriormente, não se pode prescindir de instituições aptas a coordenar a 

implementação de iniciativas de PSA costarriquenho, quais sejam, conforme Peralta (2014), o 

Fundo Nacional de Financiamento Florestal (Fonafifo), entidade vinculada ao Ministério do Meio 

Ambiente, Energia e Telecomunicações (Minaet), o qual está presente em todo o processo de 

obtenção de financiamento e administração do PSA. 

Os resultados alcançados a partir da implementação dos instrumentos de incentivo à 

sustentabilidade começaram a ser apurados e avaliados no fim dos anos 1990. Sánchez-Azofeifa 

et al. (2007) constataram que, no período compreendido entre 1997-2000, o impacto da 

implantação do programa costarriquenho de PSA em comparação com o período anterior de 

1986-1997, período precedente ao início de sua implantação, não significou, a princípio, uma 

diferença tão significativa como se suporia. No período mais recente estudado, o desmatamento 
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no país foi estimado em 0,03% contra 0,06% do período anterior, mas duas razões poderiam 

justificar essa ligeira melhoria. 

Para os autores que analisaram a iniciativa ‘tica’ nesse interregno, a própria legislação florestal 

publicado dois anos antes do início das atividades de PSA no país e que também incluía 

dispositivos com restrição à supressão de vegetação nativa promoveu a diminuição do 

desmatamento praticado. A outra razão é a prioridade dada à modalidade de conservação da 

cobertura vegetal nativa em comparação às ações de reflorestamento, o que estimulou, sobretudo, 

assegurar a continuidade do percentual de floresta “em pé”. 

Com a sequência da implementação do PSA-CR, cresceu a experiência nesse tipo de iniciativa, o 

que explicitou os aspectos negativos e positivos do programa. Franco; Prado (2014) enumeram os 

principais pontos observados nesses mais de quinze anos, afirmando que  

Os pontos positivos são principalmente apontados como sendo: Pagamentos recebidos 

por serviços ambientais, regulamentação dos títulos de propriedade, capacitação técnica 

decorrente do programa, organização e fortalecimento dos grupos envolvidos, entre 

outros. Como pontos negativos, os custos impostos no caso de ser usuário de serviços 

ambientais, assim como a pressão sobre as terras, se elas são valorizadas; dificuldades 

em comprovar a titularidade da terra para poder aderir ao programa ou quando 

reivindicadas por terceiros ou pelo Poder Público, entre outros problemas. (FRANCO; 

PRADO, 2014, p. 74) 

 

A principal experiência de PSA na América Latina não só transformou a realidade ambiental no 

país como também se tornou referência para um sem número de gestores que almejem 

desenvolver algo na área. Peralta (2014), mesmo ponderando que existem críticas e desafios ao 

programa em curso, especialmente no que tange aos aspectos sociais, destaca que ele está 

consolidado e trouxe ganhos, como o incremento da cobertura vegetal nativa, que saltou de 21% 

em 1987 para 52,38% em 2012. 

Outras duas iniciativas de sucesso são apresentadas por Franco; Prado (2014). Na América do 

Norte, o México demonstrou que a amplitude do programa pode ser um desafio superável ao 

implementar a partir de 2003 seu Programa Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. 

Amparado pela Lei Geral de Desenvolvimento Florestal Sustentável, a Comissão Nacional 

Florestal (Conafor) lançou a iniciativa tendo como público os proprietários, posseiros e 
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comunidades que possuíssem e garantissem a manutenção da cobertura florestal das bacias 

hidrográficas prioritárias. 

Com recursos advindos de cobranças feitas dos próprios usuários e aportadas no Fundo Florestal 

Mexicano, e que variavam de 30 a 40 dólares dependendo da fitofisionomia, os pagamentos 

anuais referentes a contratos com até cinco anos de duração e cujo cumprimento é monitorado 

pela análise de imagens de satélite e visitas aleatoriamente escolhidas, haviam beneficiado até 

2008, segundo Franco; Prado (2014), os responsáveis legais por 1.467.700 hectares em todo o 

país. 

Para aferir os serviços ambientais promovidos pelas áreas incluídas no programa, o Conafor 

desenvolveu indicadores ambientais, socioeconômicos e culturais, como denotam os autores ao 

dizer que 

As principais variáveis consideradas e cruzadas para definir as áreas prioritárias a serem 

cobiçadas pelos programas de PSA hídrico são: porcentagem de cobertura florestal, área 

prioritária para conservação do aquífero superexplorado, zonas de alto risco de 

desflorestamento, áreas de escassez de água superficial; municípios onde a maioria seja 

indígena e lugares socioeconomicamente carentes/marginalizados. (Franco; Prado, 2014, 

p. 73) 

 

Esse arranjo demonstrou, para os dois autores, a preocupação em transformar a realidade de 

pobreza com a qual conviviam muitos dos habitantes das áreas prioritárias, muitas das quais 

comunidades tradicionais, compensando-os pelo serviço ambiental prestado por suas 

propriedades à sociedade. 

 

6.1.5 Equador 

 

Já no subcontinente sulamericano, o Equador recebeu atenção do seu governo para a 

implementação do instrumento de incentivo à sustentabilidade a partir da criação da Diretoria 

Nacional de Serviços Ambientais e Ferramentas. Franco; Prado (2014) citam que ela passou a 

viger, segundo o diploma legal que a criou, com a missão de promover e regular o desenho, uso e 

aproveitamento de ferramentas econômicas, sociais e tecnológicas para a conservação e a 
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manutenção do meio ambiente, e que possuiria como primeira atribuição regular o Sistema 

Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. 

O advento desse órgão público federal aconteceu em 2003 com a publicação do Decreto 

Executivo 3.516, que reconhecia os sistemas de pagamentos ambientais no país e era resultado 

indireto de um projeto iniciado em 1997 pela Prefeitura Municipal de Quito, a capital do país, 

pela Fundación Antisana e pela organização não governamental The Nature Conservancy. O 

objetivo desses atores era a conservação de mais de um milhão de hectares de vegetação nativa 

da área onde se encontravam os mananciais de abastecimento da cidade e seus mais de dois 

milhões de habitantes (FRANCO; PRADO, 2014). 

A criação do Fundo para a Proteção da Água em 2000 e o aporte de 1% das receitas mensais da 

Empresa Metropolitana de Esgoto e Água Potável de Quito (Emaap), o que correspondia a 

360.000 dólares anuais, e da Empresa Elétrica de Quito (EEQ), com cerca de 45.000 dólares por 

ano, somado a outras fontes de recursos, propiciou a geração de um orçamento permanente e 

capaz de financiar inúmeras ações ambientais. Veiga Neto (2003) apud Franco; Prado (2014) 

citam como exemplos disso “a recuperação de margens de rios, reflorestamento em áreas críticas, 

limpeza de lixos clandestinos, educação ambiental, apoio às melhores práticas agrícolas e 

pecuárias e pagamentos de salários de guarda-parques na Reserva Biológica do Condor”. 

Observe-se que no caso equatoriano pode-se encontrar claramente o comprador dos serviços 

ambientais, as empresas de água e esgoto e de energia elétrica, e o garantidor, os parceiros que 

asseguram a continuidade da prestação do serviço ambiental de regulação do ciclo hidrológico e a 

manutenção da qualidade e quantidade da água. Outro aspecto que se deve frisar é a valorização 

das ações de recuperação e conservação florestal bem assim o adequado manejo do solo. 

 

6.2 A inserção Brasileira nas iniciativas de Pagamentos por Serviços Ambientais 

 

Se datam de meados da década de 1990 as primeiras ações reconhecidas como pagamentos por 

serviços ambientais na América Latina, no Brasil esse instrumento passa a frequentar a agenda 

pública, governamental e privada, em meados dos anos 2000. Se isso não significa que não 

houvesse ações de incentivo econômico à sustentabilidade, haja vista os anteriormente citados 
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casos de ICMS “verdes”, conforme May; Veiga Neto; Pozo (1999), aponta para a necessidade de 

diagnosticar a realidade nacional, regional e/ou local no país para o início de sua utilização ou 

replicação de experiências externas bem sucedidas. 

Deve-se ter clareza que, apesar de seu potencial de estímulo à conservação de áreas de cobertura 

vegetal nativa, as experiências de ICMS “verdes” não podem ser classificadas como pagamentos 

por serviços ambientais. Esses últimos são transações voluntárias realizadas por compradores e 

prestadores de serviços ambientais, enquanto os primeiros são concedidos aos Municípios pela 

manutenção, sobretudo, de áreas legalmente protegidas. 

O Projeto Conservador de Águas, desenvolvido desde 2006 pelo Departamento de Meio 

Ambiente e Agricultura da Prefeitura Municipal de Extrema, na divisa de Minas Gerais e São 

Paulo, marca a adoção de iniciativas desse instrumento no país (SÃO PAULO (ESTADO), 

2013). A experiência pioneira que será abordada em detalhes mais adiante teve como ponto em 

comum com outras que a seguiram a metodologia desenvolvida pela Agência Nacional de Águas 

(ANA) para o Programa Produtor de Água. 

O programa resulta de uma ação anterior em que a própria agência reguladora federal incentivava 

outros entes da federação a reduzir a carga poluidora dos corpos d’água e, por isso, recebiam 

recursos financeiros pelo esgoto tratado no âmbito do Programa de Despoluição de Bacias 

Hidrográficas (SANTOS; MELO; CARVALHO, 2013). A disponibilidade orçamentária 

assegurada pela cobrança pelo uso da água em algumas dessas unidades de planejamento de 

recursos hídricos estimulou o órgão a buscar sua aplicação em problemas ambientais prioritários. 

 

6.2.1 Programa Produtor de Água (Agência Nacional de Águas) 

 

A relação entre os princípios que nortearam o Prodes, o poluidor-pagador, e o Produtor de Água, 

o provedor-recebedor, também facilitou o início da implementação dos projetos associados de 

pagamentos por serviços ambientais. As condicionantes que devem ser obedecidas para 

reconhecimento pela ANA como um projeto que segue sua metodologia são, conforme Santos; 

Melo; Carvalho (2013), 
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 Pagamento por serviços ambientais aos proprietários participantes; 

 Remuneração sempre proporcional ao serviço ambiental prestado e com prévia 

inspeção de sua execução; 

 Assistência técnica aos produtores rurais participantes; 

 Práticas sustentáveis de produção; 

 Bacia hidrográfica como unidade de planejamento e de implantação do projeto; 

 Implantação de práticas de conservação de água e solo e/ou práticas vegetativas; 

 Estabelecimento de parcerias com outras instituições; e  

 Sistema de monitoramento dos resultados, que visa quantificar os benefícios obtidos 

com sua implantação. (SANTOS; MELO; CARVALHO, 2013, p. 244) 

 

As diretrizes estabelecidas pela Agência não significaram, no entanto, uma restrição absoluta à 

adaptação da metodologia às realidades locais e regionais. O Percentual de Abatimento da Erosão 

(PAE) é adotado como principal referência de êxito da melhoria dos serviços ambientais 

prestados, contribuindo para a redução do assoreamento dos cursos d’água e a manutenção e 

ampliação da infiltração de água no solo. As diferenças surgem em relação à forma com que se 

considerará, por exemplo, se a área que presta o serviço ambiental é aquela que participou de 

ações de restauração florestal ou se inclui as demais conservadas ou as demais áreas dentro da 

propriedade. Compreendem também as formas de inspeção da execução, se somente in loco ou 

com o auxílio de softwares para análise de imagens de satélite e os arranjos institucionais para 

sua implementação. 

Atualmente, além do Conservador de Águas, em Extrema, estão em execução, sob as diretrizes 

do Produtor da Água, o Produtor de Água e Floresta, na Bacia do Guandu (RJ) desde 2009, o 

Produtor de Água no PCJ, em Nazaré Paulista e Joanópolis (SP) a partir de 2006, o Projeto Oásis, 

em Apucarana (PR), de 2009 em diante, o ProdutorES de Água (ES), executado desde 2008, o 

Programa Manancial Vivo, em Campo Grande (MS), iniciado em 2009, o Produtor de Água no 

Ribeirão Pipiripau, em Brasília, com ações de 2011 até hoje, e o Produtores de Água do Rio 

Camboriú, em Balneário Camboriú e Camboriú (SC), a partir de 2012.  

Previstos para serem iniciados estão o Produtor de Água no Ribeirão João Leite, em Goiânia 

(GO), Produtor de Água no Rio Macaé, em Nova Friburgo (RJ), e Produtor de Água no Córrego 

Feio, em Patrocínio (MG). 
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A distribuição espacial das iniciativas baseadas na metodologia concebida pela ANA guarda 

muita semelhança com as desenvolvidas no Bioma Mata Atlântica e elencadas por Brasil (2011). 

Esclareça-se, no entanto, que essa observação se refere à maior parte dos projetos e que se tem 

consciência de que iniciativas como as existentes em Brasília e Campo Grande estão inseridas em 

outros biomas. 

Ao classificar em PSA Carbono, Água e Biodiversidade, a publicação do Ministério do Meio 

Ambiente encontrou o maior número delas inseridas nas duas primeiras categorias e que as 

correspondentes majoritariamente à última praticamente inexistiam no país à época. Segundo o 

levantamento realizado pelo órgão federal, havia 33 iniciativas que visavam a prestação dos 

serviços ambientais de sequestro de carbono, dos quais “15 em execução (com 

certificação/verificação de carbono, financiamento e, em alguns casos, pagamentos de serviços 

ambientais), (...) 15 em desenvolvimento (com fontes de recursos e locais identificados para 

implantação de ações, mas sem implementação) e (...) 3 com entidades com interesse em 

implementá-los (ou intenção de procurar oportunidades no mercado de carbono)”. 

Relacionadas ao PSA Água foram identificados 41 projetos, dos quais 8 em execução, 21 em 

desenvolvimento e 12 em elaboração. Os arranjos para as iniciativas da categoria anterior e dessa 

denotam uma diferença clara, pois os primeiros são concebidos e implementados pela iniciativa 

privada ou organizações não governamentais, enquanto os últimos têm a presença marcante de 

entidades da sociedade civil, mas também do Poder Público, especialmente a esfera municipal. 

Por fim, Brasil (2011) listou cinco projetos voltados principalmente para a conservação da 

biodiversidade na Mata Atlântica, dois deles em execução e os demais em elaboração. Ressalte-se 

que a obra não descarta o beneficiamento proporcionado pela atuação em uma propriedade ou 

posse com a provisão de outros serviços ambientais que não aqueles priorizados pelos projetos. 

Atenta, no entanto, para a busca daqueles que motivaram sua criação e articulação entre 

provedores e compradores de serviços. 

De acordo com o estudo do Ministério, os indutores das demandas ou da formação de sistemas de 

PSA podem ser interesses voluntários, pagamentos mediados por governos e regulamentações ou 

acordos. 
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Os interesses voluntários são comumente observados nas articulações realizadas entre as ONGs e 

os proprietários e posseiros, em razão de interesse mútuo em conservar ou recuperar áreas de 

cobertura vegetal nativa. Se nos exemplos trazidos de outros países da América Latina, casos do 

Programa da Usaid para a Conservação de Bacias Hidrográficas Centroamaericanas (CCAW) e o 

Projeto de Gerenciamento Ecossistêmico Silvopastoril Integrado Regional (Risemp) na 

Nicarágua, a iniciativa partia de instituições da sociedade civil e encontrava a disposição dos 

responsáveis pelos estabelecimentos rurais em aderir a ela, no Brasil o cenário não se diferencia 

tanto. 

 

6.2.2 Projeto Oásis (São Paulo/SP e Apucarana/PR) 

 

A experiência do Projeto Oásis, posteriormente conhecida como Oásis São Paulo face à 

replicação de sua metodologia para outros três municípios nas regiões Sul e Sudeste do país, 

surgiu a partir dos esforços da Fundação Grupo Boticário em assegurar a conservação de 

remanescentes florestais, promover a recuperação de outross fragmentos e incentivar o manejo 

sustentável do solo visando a manutenção da qualidade e da quantidade de água que formaria o 

reservatório de Guarapiranga. Um dos principais sistemas de abastecimento da Região 

Metropolitana de São Paulo, junto aos sistemas Cantareira e Billings, é carregado com a água que 

vem de áreas ao sul da capital e próximo ao Parque Estadual da Serra do Mar. 

Nunes et al. (2013) explicam que o interesse em aderir ao projeto, em que é proposta a 

remuneração aos proprietários e/ou posseiros em até R$ 370/ha/ano, superou a disponibilidade 

financeira alcançada com os compradores dos serviços ambientais. No primeiro ano de 

pagamento, 2010, o principal parceiro foi a Mitsubishi Corporation Foundation for the Americas 

e, no segundo ano, 2011, contou com o aporte de recursos do Instituto Hedging-Griffo. 

A seleção dos beneficiários atendeu aos critérios de priorização estabelecidos e que consideraram 

as seguintes características identificadoras, conforme Nunes et al. (2013): 

 Maiores índices pluviométricos relativos à média da região; 

 Predominância de relevos mais acidentados, com maiores gradientes altitudinais e maiores 

declividades; 
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 Maior densidade de drenagem; 

 Maior índice de cobertura vegetal; 

 Menor índice de urbanização; 

 Proximidade às principais unidades de conservação da região; e 

 Contribuição hídrica direta ou indireta à represa de Guarapiranga. 

A partir desses critérios, selecionaram-se 14 propriedades entre 2007 e 2011, protegendo, 

segundo os autores, 101 nascentes e, aproximadamente, 748 hectares de áreas naturais de Mata 

Atlântica. Os resultados visualizados por eles, que estavam também na implementação do 

projeto, foi uma dedicação ainda maior dos proprietários pela conservação de suas áreas, 

inclusive com a contratação de funcionários para auxiliar na manutenção das áreas contratadas, 

com sua consequente conservação e a restauração de outras em que se constatou a suspensão de 

retirada de lenha. 

O êxito do Projeto Oásis chamou a atenção da Prefeitura Municipal de Apucarana, que com 

recursos da Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, replicou-a com as devidas 

adaptações, inclusive no montante de recursos destinados a cada proprietário local das bacias do 

rios Pirapó e Tibagi. 

 

6.2.3 Programa Bolsa Floresta (Estado do Amazonas) 

 

Regulamentações e acordos são encontrados em projetos implementados em unidades de 

conservação da natureza, reservas legais, áreas de preservação permanente e outras listadas na 

Lei Federal nº 9.985, de 2000. E, indubitavelmente, o exemplo mais bem sucedido com essa 

característica é o Programa Bolsa Floresta (PBF), executado entre 2008 e 2011 pelo Governo do 

Estado do Amazonas, por meio de sua Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SDS), e depois assumido pela Fundação Amazonas Sustentável, 

organização criada em parceria pelo Poder Público Estadual e o Banco Bradesco. 

Viana e al. (2013) relatam que, amparado pela Lei nº 3.135/2007 e pela Lei Complementar nº 

53/2007, ambas estaduais, o programa pode perseguir a ampliação da conservação ambiental e da 

justiça social em um cenário da estruturação da economia de serviços e produtos ambientais. Esse 
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intento encontrou um locus favorável para sua concretização nas Unidades de Conservação (UCs) 

estaduais de uso sustentável, notadamente as Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS), 

Reservas Extrativistas (Resex) e, em menor grau, Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e 

Florestas Estaduais. 

Dado o caráter de áreas naturais protegidas por lei ou decreto estadual, a conservação 

independeria de quaisquer incentivos adicionais do Poder Público, mas a motivação para seu 

estímulo é o mesmo aplicado às áreas de reserva legal e de preservação permanentes em 

propriedades privadas e que não têm sido historicamente tão respeitadas. Para conseguir a adesão 

dos moradores das 15 UCs estaduais, o Bolsa Floresta foi estruturado em quatro eixos, o 

Familiar, que previa o repasse de R$ 50 por ano sempre para a esposa e com aplicação autônoma 

da família, o Associação, que destina 10% do orçamento do eixo familiar para a associação e cuja 

utilização é definida de forma participativa por seus membros, o Social, que destina R$ 350 

anuais por família e é repassado à comunidade  para ações de melhoria da educação, saúde, 

comunicação e transporte, e o Renda, que prevê o mesmo valor por família para a comunidade 

investir em produção sustentável. 

Custeado pelos dois parceiros da Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e pela Coca-Cola 

Brasil, os recursos foram aportados em um fundo privado e, segundo Viana et al. (2013), 

somaram R$ 65,4 milhões de reais em 2010, valor cujos rendimentos subsidiam o dispêndio 

regularmente realizado na implementação do Bolsa Floresta. Com esse suporte financeiro e a 

permanente mobilização e articulação da equipe da Fundação com os participantes do programa, 

os dois principais objetivos têm sido alcançados desde sua implementação.  

A conservação ambiental ou ao menos a redução do desmatamento tem acontecido, como atestam 

os dados desses autores, ao apontar que as UCs estaduais inseridas no Bolsa Floresta 

apresentaram taxa de desmatamento de 0,9% entre 1988 e 2009 e 0,008% entre 2007 e 2009. 

Nesse último período, inclusive, seu resultado foi mais positivo do que as demais fora do 

programa, cujo desmatamento alcançou 0,016%, e das UCs federais, com perda de vegetação 

nativa em 0,013% de seu território.  
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O incremento da justiça social pode ser notado com a inclusão de comunidades tradicionais, entre 

as quais povos indígenas, e a compensação pelas práticas tradicionalmente mais sustentáveis do 

que outros segmentos da população, bem como a redução de privações sociais presentes em seu 

cotidiano e solucionadas a partir da priorização estabelecida internamente.  

Para alcançar esse patamar, Mamed (2014) destaca o papel das instituições, não necessariamente 

apenas aquelas envolvidas na implementação do PBF, mas todas as inseridas em programas e 

projetos de pagamentos por serviços ambientais. Cita, para tanto, o indiano Amartya Sen, o qual 

afirma que “chegar ao uso sustentável requer instituições efetivas e eficientes que possam prover 

os mecanismos através dos conceitos de liberdade, justiça, capacidades básicas e igualdade que 

governem o acesso e uso dos serviços do ecossistema”. 

 

6.2.4 ProdutorES de Água (Estado do Espírito Santo) 

 

Iniciativas mediadas por governos são retratadas especialmente na região Sudeste do Brasil, caso 

dos projetos ProdutorES de Água, iniciativa capixaba anteriormente mencionada por sua relação 

metodológica com o Produtor de Água, da Agência Nacional de Águas (ANA), e do Projeto Mina 

d’Água, implementado no Estado de São Paulo. 

O ProdutorES de Água tem sido implementado no Espírito Santo desde 2007, sob a coordenação 

do Poder Público Estadual, por meio do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (Iema), em parceira com as ONGs Ibio e The Nature Conservancy (TNC), Comitês de 

Bacia Hidrográfica e duas entidades do Sistema Estadual de Agricultura, o Instituto Capixaba de 

Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e o Instituto de Defesa Agropecuária e 

Florestal (Idaf). 

Silva; Machado Junior; Ahnert (2013) apontam que a priorização da área atendida pelo projeto 

levou em consideração quatro serviços ambientais, conservação dos solos, incremento da 

biodiversidade, seqüestro de carbono e qualidade da água, sendo que apenas o último foi 

regulamentado pelo governo estadual, embora o sequestro de carbono também fosse reconhecido 

por ele. Tal recorte conduziu ao trabalho nas bacias dos Rios São José, Guandu e Benevente, 

cujas prioridades foram selecionadas a partir da análise da declividade de suas áreas, o uso do 
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solo, sua origem e classificação, com vantagem para inserção no programa para aquelas com 

maior risco de degradação ambiental. 

Esses critérios mantêm permanente sintonia com as diretrizes do Produtor de Água devido à 

busca pela redução da erosão do solo, fruto da diminuição do escoamento superficial e aumento 

da infiltração da água no solo. O impacto dessa contenção na melhoria da qualidade da água é 

evidente e entendido pelos compradores do serviço ambiental que aportam recursos no Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos (Fundágua). Nessa relação estão incluídos os Comitês de Bacias 

Hidrográficas, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), os Serviços Autônomos 

de Água e Esgoto (SAAEs Municipais), o Polo Industrial de Serviços de Anchieta, o Futuro Polo 

Empresarial de Baixo Guandu e a São Joaquim Energia S.A. (PCH São Joaquim). 

O orçamento resultante é destinado a pagar valores distintos aos proprietários e posseiros rurais e 

que poderiam alcançar os R$ 423/ha/ano, de acordo com as características fitofisionômicas das 

áreas conservadas. O custo de oportunidade é um dos principais componentes do Valor de 

Referência do Tesouro Estadual (VRTE), utilizado para calcular o valor individual dos R$ 

275.000,00 em benefícios pagos até 2011 a 180 produtores rurais pela proteção a 1.910 hectares 

(SILVA; MACHADO JUNIOR, AHNERT, 2013). 

O projeto de conservação de serviços ambientais hidrológicos tem como seu principal desafio 

para os anos seguintes sua ampliação para as demais bacias hidrográficas estaduais bem como a 

articulação com outro programa estadual capixaba, o Reflorestar, que objetiva a restauração da 

cobertura vegetal nativa. 

 

6.2.5 Projeto Mina d’Água (Estado de São Paulo) 

 

A outra iniciativa estadual destacável é o Projeto Mina d’Água, implementado pelo Governo do 

Estado por meio da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN) da Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente (SMA) em parceria com municípios paulistas. Em cada uma das 22 

Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs), uma das quais desistiu no decorrer 

dos trâmites, foi selecionado um município para celebrar convênio com o Governo do Estado e 

receber recursos visando a recuperação de nascente. 
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O esforço de implantação do Mina D’Água seguiu à execução de dois outros projetos apoiados 

por instituições multilaterais internacionais, casos do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares, 

com recursos do GEF e do Banco Mundial, e do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(PDRS) Microbacias II, com orçamento obtido por meio de empréstimo do Banco Mundial. 

Os resultados dessas ações subsidiaram a elaboração de diagnóstico de áreas prioritárias e 

motivou também a discussão sobre a implementação de instrumentos econômicos de incentivo à 

sustentabilidade que passam a ter espaço legal com a aprovação da Lei Estadual nº 13.798, de 09 

de novembro de 2009, a Política Estadual de Mudanças Climáticas. A partir dela torna-se 

possível o pagamento sem a necessidade de transferência dos recursos para um ator 

intermediário, no caso os municípios, mas ela subsidiará etapas seguintes do programa, uma vez 

que a primeira delas estava em curso quando da aprovação da lei. 

Segundo von Glehn et al. (2013), os repasses totais de R$ 3,15 milhões aos municípios visaram à 

assunção de praticamente toda a implementação do projeto em sua área de atuação, competindo à 

SMA a coordenação de todas as vinte e uma iniciativas. Assim cabe aos Executivos municipais a 

definição  

da estratégia de abordagem ao proprietário rural (considerando, necessariamente, o 

diagnóstico socioeconômico e de percepção ambiental, segundo a Instrução Normativa 

SMA nº 01/2010) e elaborar um plano de comunicação/divulgação do projeto. Além 

disso, a equipe municipal de meio ambiente também é responsável por avaliar as 

inscrições, firmar contratos com os participantes aceitos, prover suporte técnico (com 

apoio da SMA), monitorar o cumprimento das condições necessárias ao pagamento e 

efetuar os pagamentos e monitorar despesas com o gerenciamento municipal do projeto. 

(Von Glehn et al., 2013, p. 312) 

 

Seu cálculo leva em consideração o fator de importância, que afere se a nascente se encontra a 

montante ou a jusante do ponto de captação de água para uso público, o fator de proteção, que 

avalia o estágio sucessional da vegetação da área em que elas se encontram e o uso ao qual ela é 

destinado, e o valor de referência, que é definido com base nas Unidades Fiscais do Estado de 

São Paulo (UFESP). Como forma de distribuição dos recursos foram estabelecidas limitações ao 

montante repassado a cada proprietário, permitindo o repasse do equivalente a até 100 UFESPs 

por hectare por ano e 5.000 UFESPs anuais a cada beneficiário, o que, em 2011, segundo Von 

Glehn et al. (2013) correspondia, respectivamente, a R$ 1.745,00 e R$ 87.250,00. 
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As áreas que podem ser contempladas no Mina d’Água devem apresentar nascentes situadas nas 

cabeceiras de mananciais de abastecimento público e sua indicação pelas Prefeituras conveniadas 

deve ser validada pela SMA, por meio da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais 

(CBRN). O critério mínimo de inclusão no Programa é justificado pelo órgão devido à 

dependência de mais de 50% da população de cada uma das bacias hidrográficas inseridas do 

abastecimento público de água, percentual que pode chegar a 90% em algumas UGRHIs. 

Os benefícios resultantes das áreas conservadas, como a melhoria da qualidade e quantidade de 

água disponível para quaisquer usos requerem esforços subsequentes para sua perenidade e 

melhoria. Von Glehn et al.(2013) enumeram aspectos relevantes para o fortalecimento do 

programa, iniciando pela necessidade e viabilidade de sua adaptação às realidades locais, 

demanda oriunda de alguns Executivos Municipais após a aplicações do questionário de 

percepção socioambiental com informações sobre uso da terra, percepção ambiental e indicadores 

socioeconômicos. 

Ademais, os autores entendem que o programa deverá vislumbrar a garantia de outros serviços 

ambientais, como os relacionados à conservação e/ou recuperação de áreas, melhoria de sistemas 

de produção agrícola, controle de espécies invasoras, entre outros. A ampliação poderá ser 

promovida com a articulação entre o SMA/CBRN e outros órgãos governamentais, como a 

Fundação Florestal para estimular a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

(RPPNs), e com organizações da sociedade civil. As parceiras são entendidas como 

indispensáveis para dar conta dos esforços tidos desde a seleção até o monitoramento e a 

avaliação das ações realizadas. 

A manutenção da parceria com as municipalidades, apesar da possibilidade legal de passar a 

remunerar diretamente os proprietários e posseiros, é considerada positiva para Von Glehn et 

al.(2013), para quem a integração, sem subordinação, das outras ações desenvolvidas no Estado 

voltadas a assegurar os serviços ambientais e o Programa “Mina d’Água” poderá trazer custos 

decrescentes à implantação de ambos. 
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Essa expectativa, inclusive, é expressada por Padovezi et al. (2013) ao relatar e analisar uma das 

experiências paulistas, a do Produtor de Água na Bacia Hidrográfica Piracicaba/Capivari/Jundiaí, 

ao afirmarem que 

Embora até o momento não haja uma possibilidade concreta de renovação dos contratos, 

espera-se que com o avanço do projeto, as prefeituras municipais envolvidas se 

fortaleçam, criem novas parcerias e elaborem suas próprias políticas de PSA, apoiadas 

fortemente pelos Comitês PCJ. (Padovezi et al., 2013,  p. 108) 

 

A seguir, buscaremos demonstrar se e como essa integração tem acontecido em um outro 

exemplo estadual Brasileiro, Minas Gerais e o Programa Bolsa Verde. 
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7 A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA VERDE EM MINAS GERAIS: 

DETERMINANTES E RESULTADOS 

 

As experiências de pagamentos por serviços ambientais em Minas Gerais contam com a 

participação de atores institucionais da sociedade civil organizada, da iniciativa privada e do 

Poder Público e que tem variado em protagonismo nesses pouco mais de oito anos de 

implantação do primeiro instrumento com essa característica no Estado. 

Se em 2006 o projeto pioneiro em PSA em Minas Gerais e no Brasil teve como implementadora a 

Prefeitura Municipal de Extrema na condução do “Conservador de Água” e foi seguido, no 

mesmo ano, pela Prefeitura Municipal de Montes Claros e seu “Ecocrédito”, os passos seguintes 

foram dados pelo Poder Público Estadual em parceria com organizações não governamentais com 

atuação ambiental local ou regional (PEREIRA, 2012; MOTA; MENDES; RIBEIRO, 2012. 

A ausência de legislação que permitisse o repasse direto de recursos financeiros a provedores de 

serviços ambientais em terras mineiras ensejou a concepção de uma alternativa para que 

ocorresse o incentivo a esses proprietários e/ou posseiros sem desrespeitar normas legais 

(INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS, 2012b). O caminho encontrado pelo IEF foi a 

celebração de convênios com ONGs e Prefeituras Municipais que se incumbiriam da tarefa de 

identificar e selecionar beneficiários que mantivessem áreas de cobertura vegetal nativa ou que se 

predispusessem a restaurá-las a fim de propiciar condições para a retomada da prestação de tais 

serviços. 

Resultado da inserção gradual desse instrumento de incentivo econômico à sustentabilidade, os 

convênios com essas instituições não aconteceram de forma dispersa, mas reunidos em uma das 

metas da primeira fase do Programa de Proteção da Mata Atlântica (Promata), executado pelo 

IEF, em nome do Governo do Estado de Minas Gerais e em parceria com o banco alemão de 

fomento KreditanstaltfurWiederaufbau (Kfw), entre 2003 e 2007. 

Mais precisamente, a concretização das ações planejadas nesse período se deu no triênio 2007-

2010, quando as ONGs 4 Cantos do Mundo, Associação pelo Meio Ambiente de Juiz de Fora 

(AMAJF) e as Prefeituras Municipais de Carlos Chagas, Extrema, Itabira e Itamonte 

concordaram em assumir a responsabilidade por essa interlocução com parcela do segmento 

rural, público-alvo potencial das iniciativas de PSA. Instituto Estadual de Florestas (2012) 
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destaca que o entusiasmo dessas organizações sucedeu a parceria pioneira entre o IEF e a 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) Ambiente Brasil, que estabeleceu as 

condições para que em 2004 ela pudesse atuar junto aos proprietários e posseiros do entorno do 

Parque Estadual do Ibitipoca (PEIb) visando à conservação e recuperação da vegetação nativa. 

O acordo entre a autarquia estadual a quem compete a gestão florestal e seus parceiros sofreu 

ligeiras alterações entre o momento inicial e as assinaturas seguintes. As alterações tiveram lugar 

sobretudo entre o pacto celebrado com a Ambiente Brasil, que previa o repasse de recursos 

financeiros e materiais de cercamento para que ela selecionasse os beneficiários, para integral 

repasse do recurso financeiro às demais ONGs e Prefeituras visando tanto o pagamento stricto 

sensu como a aquisição de mourões, arames, balancins e outros itens e sua doação aos inscritos 

nos projetos. 

A ampliação do alcance dessas iniciativas somente poderia ocorrer com a promulgação de uma 

lei que autorizasse o repasse direto do benefício e, dessa maneira, permitisse ao Governo do 

Estado alcançar um contingente maior de provedores de serviços ambientais bem como buscar a 

universalização do instrumento em Minas Gerais. A nova perspectiva de emprego do PSA no 

estado como uma forma de ampliar a cobertura vegetal nativa surge com a Lei Estadual 17.727, 

de 13 de agosto de 2008, oriunda de concertação entre o Poder Público Estadual e a sociedade 

civil organizada. Para sua aprovação, no entanto, foi necessária a fusão de três projetos de lei em 

tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a redação de um substitutivo, de autoria 

do Deputado Roberto Carvalho, ao Projeto de Lei 952/2007. Como reivindicações dos 

parlamentares para transformá-lo em norma apresentou-se a necessidade de abranger todo o 

Estado e denominar-se Bolsa Verde (BV). 

Pela ementa da lei aprovada, constata-se que ela estabelecerá diretrizes para a implementação do 

Programa Bolsa Verde, mas não para outras iniciativas de pagamentos por serviços ambientais 

concebidas ou atualmente em curso em Minas Gerais. Esse aspecto deve ser destacado, 

especialmente pela imprecisão com que se tem usado os termos política, programa e projeto e, 

consequentemente, a interpretação inadequada a que se pode chegar em função disso. 
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Campos (2014) descreve o Programa Bolsa Verde como a Política Estadual de Pagamento por 

Serviços Ambientais mineira e que o IEF seria seu órgão executor, ao mesmo tempo em que 

avalia que a dimensão territorial do estado poderia ser um dificultador para sua universalização.  

Deve-se esclarecer que os programas, executados por atores dos segmentos acima mencionados e 

no caso do Poder Público por uma ou mais esferas governamentais, atuam para coordenar a 

operacionalização das diretrizes previstas nas políticas setoriais. Exemplos de como essa 

dinâmica acontece podem ser vistos em outras unidades da federação, como Acre, Amazonas, 

Espírito Santo, Santa Catarina e São Paulo, onde foram aprovadas leis estaduais estabelecendo os 

objetivos, instrumentos que se enquadram nessa perspectiva, mecanismos de financiamento e 

programas que se inserirão nesse âmbito. 

Embora coincidam em apresentar uma política estadual de pagamentos por serviços ambientais, 

há arranjos distintos em que coexistem a política com um programa estadual, seja este piloto ou 

consolidado, distribuído por todas as regiões ou situado em regiões prioritárias. Os dispositivos 

concernentes à temática podem, inclusive, estar presentes em legislação mais abrangente e que 

contenha seção específica para o PSA, como em São Paulo, onde a previsão está contida em um 

artigo da Política Estadual de Mudanças Climáticas, conforme mencionado anteriormente. 

Dentre os programas conduzidos pelo Poder Público estadual, em algumas publicações, como em 

Viana et al. (2013), o Programa Bolsa Floresta (PBF) é considerado o primeiro a abranger toda a 

extensão territorial, mas deve-se ponderar que suas atividades se restringem às unidades de 

conservação de uso sustentável estaduais. Von Glehn et al. (2013) informam que o Projeto Mina 

D’Água abrange todas as 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs) do 

Estado de São Paulo, em que pese a desistência de uma delas de última hora em participar da 

iniciativa, mas contempla apenas um município de cada uma dessas regiões. Silva; Machado 

Junior; Ahnert (2013) lembram que o ProdutorEs teve sua execução focada em três bacias 

hidrográficas e que, posteriormente, o projeto seria expandido para outras unidades de 

planejamento territorial, o que passou a ser perseguido pelo programa que o sucedeu, o 

Reflorestar. 
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Considerando-se as expectativas desses programas e projetos, com similaridades ao Programa 

Bolsa Verde no que tange à dimensão de sua atuação, entende-se que o objetivo tende a ser, no 

médio e longo prazo, o alcance de toda a área de atuação do órgão ambiental estadual.  

A perspectiva da ampliação do alcance das ações relacionadas a pagamentos por serviços 

ambientais, como salientado anteriormente, depende significativamente de fundamentação legal 

para seu desenvolvimento, especialmente no que diz respeito ao repasse de recursos financeiros 

aos provedores de serviços ambientais, seja sob o argumento de que o valor se refere à compra 

por seu fornecimento, seja pela compensação pelo custo de oportunidade e outros assumidos pelo 

proprietário/posseiro das áreas em questão. 

O tema, no entanto, não passa completamente despercebido ao Poder Legislativo federal, apesar 

do Brasil ainda não contar com normas que estabeleçam as diretrizes para a disseminação dessa 

prática tanto naquela esfera governamental como naqueles estaduais e municipais. Frise-se que a 

existência de programas como o Produtor de Água, da Agência Nacional de Águas, e o 

homônimo, Bolsa Verde, executado pelo Ministério do Meio Ambiente, não supre essa carência 

no mundo jurídico. O primeiro é indutor de iniciativas em diversas regiões do Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste do país, conforme descrito no capítulo anterior, e o segundo, conforme MMA 

(2014) está presente em áreas de todo o Brasil, mas a exemplo do Bolsa Floresta, delimita sua 

atuação a Reservas Extrativistas, Florestas Nacionais, Reservas de Desenvolvimento Sustentável 

federais e Assentamentos Ambientalmente Diferenciados de Reforma Agrária em que se 

constatem atividades de uso sustentável de recursos naturais. 

7.1 Marcos Legais 

 

Tramita desde 2007 na Câmara Federal o Projeto de Lei nº 792/2007, de autoria do Deputado 

Anselmo de Jesus, do Partido dos Trabalhadores de Rondônia, que dispõe sobre a definição de 

serviços ambientais e dá outras providências. A proposição, que não obteve muita celeridade nos 

anos seguintes à sua apresentação, tem percorrido as comissões temáticas obrigatórias para 

subsidiar a análise do plenário dessa casa parlamentar, aguardando a análise e o parecer de 

apenas mais uma antes de ser submetida à votação. 

Embora tramitada inicialmente em 2007, foi necessário um novo despacho dois anos depois para 

que o PL de fato começasse a ser analisado pela Comissão de Agricultura, Pecuária, 
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Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), onde recebeu parecer pela aprovação em 

maio de 2010. Em seguida, passou-se aos trabalhos da Comissão de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (CMADS), na qual a análise e votação do parecer se deu em 

dezembro do mesmo ano. Já a terceira turma a receber a proposição, a Comissão de Finanças e 

Tributação (CFT) permaneceu de posse dela até abril de 2014 e redigiu parecer pela aprovação do 

Projeto de Lei, sob os aspectos orçamentários e financeiros, incluindo as incorporações oriundas 

das demais comissões de se apensar outros dez PLs concernentes ao tema. Atualmente encontra-

se com a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC) da câmara baixa do Parlamento 

brasileiro para que ela se pronuncie sobre a legalidade, constitucionalidade e juridicidade da 

matéria. 

Cumpre ressaltar que a maior permanência na CFT pode ser explicada pela expectativa de 

aprovação do atual Código Florestal brasileiro, Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Essa espera 

propiciou a inserção de um artigo específico para o tema, conforme se observa em Brasil (2012) 

Art. 41 É o Poder Executivo Federal autorizado a instituir, sem prejuízo do cumprimento 

da legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, 

bem como para a adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade 

agropecuária e florestal, com redução dos impactos ambientais, como forma de 

promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, observados sempre os 

critérios de progressividade, abrangendo as seguintes categorias e linhas de ação: 

I – pagamento ou incentivos a serviços ambientais como retribuição, monetária ou não, 

às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços 

ambientais (...) 

§ 5
o
  O programa relativo a serviços ambientais previsto no inciso I do caput deste artigo 

deverá integrar os sistemas em âmbito nacional e estadual, objetivando a criação de um 

mercado de serviços ambientais. (BRASIl, 2012)  

 

Não se trata apenas de trazer as diretrizes para a concepção e implantação de outras iniciativas de 

PSA, mas também a criação de um Programa Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais 

(PNSA). Para seu bom funcionamento Silveira (2011, p. 68) aponta a necessidade de um cadastro 

nacional das iniciativas na área, dada a importância de se conhecer o que os entes federados estão 

realizando, subsidiando, portanto, a seleção de áreas potenciais para a promoção de serviços 

ambientais. 
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Enquanto se aguarda o prosseguimento das discussões na Câmara e posteriormente no Senado, 

programas e projetos estão em curso pelo país e atentos para quaisquer adequações e adaptações 

em seus arcabouços legais que venham a ser necessários com o advento da legislação federal. É o 

que tem ocorrido com o Programa Bolsa Verde desde 2008 e  que não teria alcançado os 

resultados caso aguardasse diretrizes específicas sobre o tema na legislação federal. 

Se a iniciativa mineira tem entre suas diretrizes a implementação em toda a esfera estadual, seu 

público também não apresenta um recorte muito limitador. Se há priorização de segmentos da 

sociedade visando confirmar seu caráter socioambiental, não há restrições significativas para os 

proprietários e posseiros que demonstrem a utilização da terra visando à prestação de serviços 

ambientais à sociedade. 

De acordo com os três principais instrumentos legais que orientam a execução do Programa, a 

Lei nº 17.727, de 2008, o Decreto º 45.113, de 13 de agosto de 2009, e o Manual de Princípios, 

Critérios e Procedimentos, de 02 de março de 2010, os proprietários e/ou posseiros classificados 

como agricultores familiares, de acordo com a Lei Federal nº 11.326, de 2006; e aqueles com 

estabelecimentos com até quatro módulos fiscais; os responsáveis legais por áreas inseridas em 

unidades de conservação de proteção integral sujeitos à desapropriação estão na relação dos 

principais beneficiários a serem contemplados pelo Bolsa Verde. 

Embora não esteja na relação de público-alvo prioritário do Programa, a valorização dos povos e 

comunidades tradicionais e dos territórios tradicionais também caracteriza o caráter inclusivista 

do Bolsa Verde. Demonstra ainda seu o objetivo de recompensar segmentos que promovam 

práticas sustentáveis de uso do solo. 

Durante seus primeiros quatro anos de vigência, no entanto, não foram estabelecidos critérios 

para a diferenciação dos participantes com essas características dos demais elegíveis. Segundo 

Instituto Estadual de Florestas (2012b), a existência de recursos suficientes para remunerar todas 

as solicitações aprovadas reduziu a necessidade de um recorte destacando os diversos grupos. A 

ausência dessa medida nos dois primeiros editais abertos do BV não diminui sua importância 

para a sequência de sua implementação, notadamente em um ambiente de escassez de recursos 

orçamentário-financeiros para o pagamento a seus beneficiários. 
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Além disso, a equidade e justiça social de um mecanismo como esse, conforme ONU (2003), 

para ser alcançado deverá evitar a ampliação ou a manutenção das desigualdades sociais 

existentes, sobretudo aquelas relacionadas ao acesso aos recursos naturais, como também 

preconiza De Groot (1992). Nesse sentido, Simões (2011) destaca o espaço que, para ele, busca 

ser preenchido pelo programa mineiro, quando afirma que  

o Bolsa Verde também se constitui em uma política pública de desenvolvimento rural, 

fica nítido a partir desta argumentação, que na escolha das propostas outros fatores 

pesaram muito além da presença de vegetação nativa, como a elaboração de propostas 

coletivas e presença de agricultura familiar, dentre outros. Além disso, mostra-se a 

necessidade de um programa para auxiliar os agentes rurais a legalizarem suas áreas de 

Reserva Legal e de Preservação Permanente, já que, apenas 3,58%,  em média, da área 

dos estabelecimentos rurais apresentam vegetação nativa preservada, o que mostra as 

dificuldades legadas pelos grandes custos acarretados a eles para se adequarem à 

legislação florestal vigente. (SIMÕES, 2011, p. 66) 

 

Para Simões (2011), o estabelecimento de um valor máximo recebido por cada beneficiário seria 

saudável para impedir a concentração de um volume muito grande de recursos do Bolsa Verde 

em poucas mãos. Definido pelo colegiado que coordena a implementação do Programa, 

denominado Comitê Executivo do Programa Bolsa Verde (CEBV), o valor de R$ 200,00 pago 

anualmente por cada hectare conservado consta, pela primeira vez, no Bolsa Verde – Manual 

(INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS, 2010). 

Consoante esse documento, o descumprimento do acordo celebrado entre o proprietário e/ou 

posseiro e o IEF acarretará a redução ou cessação do pagamento do benefício, proporcionalmente 

à quantidade de hectares inseridas no Programa e que sofreram degradação. Essa medida não é 

condição para a lavra de autuação e aplicação de multa a esse indivíduo, uma vez que a proposta 

do Bolsa Verde é incentivar e recompensar aqueles que adotem ações de conservação e também 

porque as causas da degradação podem não ter sido a desatenção e falta de zelo do proprietário. 

Ressalte-se, no entanto, que após ser orientado para a recomposição da área degradada e não 

estando mais inserida no Programa a propriedade e/ou posse poderá ser alvo de fiscalização e, 

eventualmente, de autuação. 
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Figura 1 – Apresentação, em Bonito de Minas/MG, da duração da cooperação mútua com os beneficiários, seu valor 

e as condições para sua continuidade 

7.2 Histórico e implementação do Programa Bolsa Verde 

 

Conforme Instituto Estadual de Florestas (2012b), o cálculo para se chegar a esse valor 

considerou o custo de oportunidade médio de utilização do solo em Minas Gerais baseado, 

principalmente, no montante pago por hectare arrendado para a pecuária. Essa transação, por sua 

vez, era realizada, em 2007, a partir do produto da média de leite obtida do gado leiteiro que 

utilizava um hectare da propriedade pelo valor que o produtor recebia de seus compradores, que 

montava, naquele ano, aos R$ 0,45 por litro comercializado. 

Por não apresentar uma complexidade maior e, consequentemente, incluir outras variáveis em sua 

definição, Simões (2011) propõe valores diferenciados para as mesorregiões mineiras delimitadas 

Crédito: Instituto Estadual de Florestas 
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pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) devido à variação de usos do solo e, 

por conseguinte, dos custos de oportunidade em função dos cultivos dominantes e dos índices de 

produtividade em cada uma delas. 

Para os participantes que se candidataram nos dois anos em que houve abertura para recebimento 

de propostas, 2010 e 2011, o programa assegurou o repasse de R$ 6,81 mi para o pagamento da 

primeira parcela do benefício aos proprietários e posseiros contemplados no edital de 2010, R$ 

3,69 mi para a quitação da segunda parcela do mesmo instrumento convocatório e R$ 0,72mi pela 

primeira parcela da abertura para recebimento de propostas de 2011. 

Desse total é possível observar, em consulta ao Portal da Transparência do Governo do Estado de 

Minas Gerais, a existência de alguns participantes com recebimento de somas consideradas 

vultosas se comparadas aos valores devidos a uma parcela significativa dos participantes. 

Montantes que alcançaram os R$ 200 mil anuais por propriedade motivam a ponderação de 

Simões (2011), mas, além de não caracterizar irregularidade no repasse dos recursos, também 

deve ser analisado a partir do contexto em que áreas como essa estão inseridas. 

Para o pagamento a esses beneficiários o Instituto Estadual de Florestas se amparou nos critérios 

previstos no “Bolsa Verde – Manual de Princípios, Critérios e Procedimentos para a 

implementação da Lei 17.727, de 13 de agosto de 2008” (INSTITUTO ESTADUAL DE 

FLORESTAS, 2010). Um de seus anexos, o Formulário “Registro de Dados para a Modalidade 

de Manutenção da Cobertura Vegetal Nativa” trouxe os critérios ambientais e sociais preenchidos 

pelos proprietários desses estabelecimentos rurais e que foram constatadas por vistoria in loco 

dos técnicos da entidade ambiental estadual e registrados em processo administrativo arquivado 

em sua sede. 

Uma questão que se apresenta é se não seria mais interessante para o Estado desapropriar a área e 

indenizar o proprietário pela transferência da dominialidade. A dúvida surge em função da 

significativa quantia repassada anualmente a um único beneficiário em uma região em que o 

preço do hectare é mais baixo do que no restante de Minas Gerais. Essa alternativa poderia ser 

adotada em médio prazo, requerendo para tanto a realização de estudos mais complexos para a 
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criação de uma unidade de conservação da natureza, seja ela realizada por meio de decreto ou lei 

estaduais. 

Situadas na área de abrangência do Escritório Regional Norte (ERN), do IEF, os 

estabelecimentos rurais situados nos municípios de Januária e Chapada Gaúcha apresentaram 

comprovadamente áreas de vegetação nativa extensas e que, isoladamente, contribuíam, no 

mínimo, para a conservação da biodiversidade local, dada a formação de corredores ecológicos 

em suas dimensões. Note-se também que o módulo fiscal na região varia entre 40 e 70 hectares, o 

que pode proporcionar a uma propriedade com 280 hectares ainda ser considerada como 

prioritária para o recebimento do pagamento por serviço ambiental prestado, enquanto em 

municípios da área de atuação do Escritório Regional Centro Sul (ERCS), que compreende Belo 

Horizonte e outros municípios vizinhos, com mais de 28 hectares a propriedade ou posse 

ultrapassa essa condição. Essa dimensão, conforme Instituto Estadual de Florestas (2010), é 

estabelecida em instrumento normativo e regulada pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (Incra), de acordo com o tipo de exploração predominante no município, renda 

obtida com a exploração predominante, outras explorações existentes no município que, embora 

não predominantes, sejam significativas em função da renda ou da área utilizada e o conceito de 

propriedade familiar. 

O grande número de beneficiários com áreas na mesorregião Norte de Minas Gerais também 

ensejou análises a respeito dos motivos que levavam tanto ao êxito da implementação do 

programa na região como também a concentrar um volume expressivo de benefícios. Simões 

(2011) pondera que a proporção de áreas conservadas nessas regiões em comparação às áreas 

totais das propriedades e posses é expressivamente menor do que em todas as demais 

mesorregiões. Nela, o percentual de vegetação nativa pelas quais é pago o benefício alcança 

2,23%, enquanto nas demais mesorregiões esse valor varia entre 27% e 44%. Como salientado 

acima, a dimensão das propriedades é a principal razão para o repasse financeiro aos proprietários 

e posseiros das áreas de abrangência dos Escritórios Regionais Norte e Alto Médio São Francisco 

(compreendidos na mesorregião Norte do IBGE) apresentar um número absoluto elevado. Uma 

das razões para não se alcançar proporção similar às demais regiões pode ser encontrada no 

histórico de exploração do solo dessa área, tradicionalmente destinado à produção de carvão 

vegetal e que ensejou a construção de iniciativas mais sustentáveis coordenadas pelos órgãos 
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ambientais estaduais, como atesta Instituto Estadual de Florestas (2008) no caso do Projeto 

Pandeiros. 

Outras causas seriam a existência de instituições parceiras para a ampliação da capacidade 

operacional do Poder Público, a intensa mobilização empreendida pelas unidades regionais do 

Instituto Estadual de Florestas (IEF) dessas áreas, o interesse apresentado pelo público local 

sobre a então incipiente iniciativa de PSA e a posterior capacitação acerca do tema promovida 

pela coordenação do Bolsa Verde a esse público e, não menos importante, a existência de 

importantes remanescentes de vegetação nativa de Mata Seca (Mata Atlântica), Cerrado e 

Caatinga (INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS, 2012). Esse último aspecto, inclusive, é 

descrito por Simões (2011), que apresenta os percentuais de áreas com vegetação nativa por 

mesorregião e, segundo o qual, 

percebe-se que, no que tange à proporção de área de matas e florestas em relação ao total 

da área dos estabelecimentos, se destacam Norte de Minas (44,36%), Jequitinhonha 

(34,08%), e Noroeste de Minas (25,38%), com os maiores valores, enquanto que 

Sul/Sudoeste de Minas (13,74%) e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (15,25%) são as 

mesorregiões que menos possuem este tipo de uso do solo, enquanto que a média 

estadual é de 24,69%. (SIMÕES, 2011, p. 54) 
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Figura 2 – Reunião com lideranças locais de Bonito de Minas/MG, em 30 de junho de 2010, para apresentação do 

Programa Bolsa Verde 

Aceitando-se que tanto do edital de 2010 como de 2011 foram contempladas todas as solicitações 

que comprovaram a conservação de cobertura vegetal nativa em suas propriedades ou posses, de 

acordo com Instituto Estadual de Florestas (2012, 2013), deve-se atentar para a existência de 

recursos suficientes para o regular pagamento dos beneficiários. De acordo com os Relatórios 

Anuais de Atividades do Programa Bolsa Verde, celebraram-se 959 Termos de Cooperação 

Mútua, instrumentos equivalente a contratos, com beneficiários contemplados no primeiro edital 

e 1.952 com participantes do segundo edital. 

Considerando-se a vigência de cinco anos consecutivos desses acordos e a simultaneidade dos 

pagamentos dos proprietários e posseiros inseridos nos até agora dois editais, o volume de 

recursos necessários anualmente requer uma previsão crescente a fim de atender, no mínimo, aos 

Crédito: Instituto Estadual de Florestas 
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pactos celebrados e, eventualmente, ao crescimento do programa. Para Pinto (2012, p. 56), essa é 

uma característica típica de iniciativas pioneiras, para as quais “existem alguns gargalos, sendo 

alguns econômicos: a incerteza de recursos futuros para a continuidade do projeto, o alto custo 

das atividades associadas e de transação, a dificuldade no cálculo do custo total do projeto e a 

ausência de padronização e de instituições privadas que apoiem os projetos”. 

A novicidade do programa também é influenciada pelo arranjo construído para sua 

implementação. A exemplo de outras iniciativas de pagamentos por serviços ambientais, a 

participação de diversos atores institucionais de distintos segmentos está não apenas prevista nas 

normas que regulam o funcionamento do Bolsa Verde como também presente em sua execução. 

As organizações que compõem o supramencionado Comitê Executivo do Programa Bolsa Verde 

têm se sentado à mesma mesa de discussões desde a aprovação da Lei nº 17.727, em 13 de agosto 

de 2008, quando passaram a constituir a Comissão Executiva que se debruçou na redação da 

regulamentação desse instrumento legal.  

O Decreto nº 45.113, de 05 de junho de 2009, confirmou, entre outras coisas, o papel delas como 

membros permanentes (órgãos públicos) ou convidados (sociedade civil organizada) do 

colegiado, à exceção da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg). Segundo Instituto 

Estadual de Florestas (2012b), às demais organizações, Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (Emater), Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), Secretaria de Estado 

Extraordinária para Assuntos da Reforma Agrária e o Instituto de Terras de Minas Gerais 

(encampados, respectivamente, pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e pela Emater em 2014), a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de 

Minas Gerais (Faemg) e Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais 

(Fetaemg), coordenadas pelo IEF, competiu elaborar o Manual de Princípios, Critérios e 

Procedimentos para a Implementação da Lei nº 17.727 e, após a abertura do primeiro edital em 

junho de 2010, colaborar para a participação do maior número possível de interessados. 

Para essa tarefa houve a participação efetiva da maioria das instituições nas deliberações mensais 

realizadas nas Reuniões Ordinárias do Comitê e nos Seminários de Avaliação de sua 

implementação e, principalmente, na mobilização dos segmentos por elas representados para que 

realizassem sua adesão ao Bolsa Verde. As capacitações promovidas desde antes da primeira 
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abertura para recebimento de propostas são resultado de demandas diretas dos próprios 

beneficiários, mas também fruto da intermediação de instituições como Fetaemg, Faemg e 

Emater, mas promovidas pela coordenação do programa sediada na capital mineira e que se 

deslocava ao interior para atender essas requisições. 

A capilaridade da Emater em Minas Gerais (cerca de 790 Escritórios Locais no início dos anos 

2010, conforme manifestado em algumas oportunidades por representantes da empresa em 

reuniões sobre o Bolsa Verde ensejaria sua participação mais ativa na implementação do 

Programa. No entanto, Instituto Estadual de Florestas (2010a) apresenta o posicionamento da 

direção da instituição de apoiar o BV sem, no entanto, despender recursos orçamentários e 

financeiros adicionais para isso. Um argumento que mais de uma vez foi trazido por 

representantes dela é de que, não havendo definição explícita do papel da Emater na condução do 

Programa, ela não o encabeçaria por sua própria vontade. 

As parcerias institucionais se ampliavam com a celebração de Termos de Cooperação Técnica 

(TCTs) com organizações que se candidatassem ao papel de replicadoras das atividades exercidas 

pelo IEF, qual seja, a execução propriamente dita do programa. Dentre suas atribuições previstas 

constam de Instituto Estadual de Florestas (2010c), a Portaria nº 132, de 16 de julho de 2010, a 

divulgação do Bolsa Verde; a orientação aos interessados sobre os procedimentos necessários 

para a obtenção de repasses de recursos financeiros do Programa; o recebimento de solicitações 

de inclusão no Programa, formalizadas por meio de formulário de requerimento específico; a 

realização de vistorias nas propriedades e posses rurais; o encaminhamento dos formulários de 

registro de dados de manutenção da cobertura vegetal nativa e/ou pré-cadastro para recuperação 

de cobertura vegetal nativa aos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(CMDRS); a elaboração de projetos técnicos, quando necessário; e o envio de processos para 

análise da Secretaria Executiva do Programa Bolsa Verde. 

A extensa relação de atribuições com as quais arcariam as organizações interessadas não 

intimidou tanto aquelas que se dedicavam a ações de conservação da vegetação nativa, 

especialmente aquelas que haviam participado da linha de ação do Promata que prepararia o IEF 

para implementar uma política pública de pagamento por serviços ambientais. Mesmo com a 

expressa vedação ao repasse de recursos financeiros para essa colaboração visando à ampliação 
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da capacidade operacional, quatorze instituições firmaram seus Termos com a autarquia estadual, 

sempre com vigência de um ano, para atuar nos municípios a que se propuseram.  

À relação das que atuaram na época do Programa de Proteção da Mata Atlântica, caso das ONGs 

4 Cantos do Mundo, Associação pelo Meio Ambiente de Juiz de Fora (AMAJF) e Organização 

para o Bem da Água, da Natureza e da Vida (Amanhágua) e da Prefeitura Municipal de Itamonte, 

somaram-se outras que possuíam histórico de atuação compartilhada ao IEF, mas não 

necessariamente em programas e projetos de PSA. Essa relação inclui Cooperativas de 

Produtores Rurais, como a Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais de São Francisco Ltda. 

(Coopasf), de São Francisco (Escritório Regional Alto Médio São Francisco), e a Cooperativa 

dos Agricultores Familiares da Fazenda Santa Maria (Coopersam), de Rio Pardo de Minas (Norte 

de Minas) e Sindicato Rural de Barbacena (Região Centro Sul), ONGs, como o Instituto Xopotó 

para o Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental, de Brás Pires, o Centro de Tecnologias 

Alternativas da Zona da Mata (CTA ZM) e a Fundação Biodiversitas (ambas com atuação na 

Zona da Mata), e as Prefeituras Municipais de Taquaraçu de Minas, Ressaquinha, São José do 

Goiabal e São Gonçalo do Rio Abaixo, todas na Região Centro Sul. 

A atuação dessas organizações contribui decisivamente para ampliar o número de contemplados, 

haja vista que, utilizando os dados preliminares do pagamento realizado em 2011 para os 

beneficiados do edital de 2010, constatou-se de 37,43% dos 859 proprietários ou posseiros 

contemplados haviam sido cadastrados pelas instituições parceiras e que 23,12% dos R$ 

6.890.397,06 desembolsados para esses indivíduos eram originários também desse trabalho 

desenvolvido por elas. (INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS, 2012b) 

Resultados expressivos e que, dada a restrição de profissionais do Instituto Estadual de Florestas 

em sua sede ou nas unidades desconcentradas, Escritórios Regionais e Agências Avançadas, não 

seriam incluídos no rol de abrangidos pelo Programa. No entanto, ao se verificarem os 

municípios alcançados pelas parceiras, enxerga-se a mesma distribuição regional do programa 

como um todo em Minas e sua dificuldade nos primeiros anos de atuação em confirmar seu 

caráter universal. 

Essa preocupação está presente em Simões (2011) que constata sobre o edital de 2010 que 
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olhando o dado de que menos de 14% dos municípios tiveram ao menos uma proposta 

aprovada no Bolsa Verde, observa-se que há a necessidade de maior disseminação do 

programa por todo o estado e entre o maior número de proprietários e posseiros 

possíveis, a fim de universalizar o acesso ao programa e aumentar a eficiência na escolha 

das melhores propostas. (SIMÕES, 2011, p. 74) 

 

O aditamento dos Termos de Cooperação Técnica também foi tratado por Paolucci (2013) como 

um ponto de atenção e que poderia impactar a capacidade institucional de manter ou ampliar a 

credibilidade que o Programa havia estabelecido até então. De acordo com a autora, a 

necessidade de monitoramento anual da manutenção da provisão de serviços, que se inseriria 

como uma característica ainda relacionada com as políticas de comando e controle, é satisfeita 

com a atuação conjunta das instituições parceiras e do governo estadual. A falta de perspectiva da 

celebração desse pacto sob a forma de convênio, o que permitiria o repasse de recursos 

financeiros para a execução das obrigações assumidas ainda sob a forma de Termo de 

Cooperação Técnica, produzia dúvidas quanto à continuidade dessas instituições no processo. 

Até o momento se referiu nesta obra ao Programa Bolsa Verde como uma iniciativa que 

remunera proprietários e posseiros rurais pela conservação da cobertura vegetal nativa mais pela 

realidade de sua implementação do que pela restrição legal para sua atuação. Se nas duas 

primeiras aberturas para recebimentos de solicitações de benefícios pela prestação de serviços 

ambientais permitiu-se a participação apenas na modalidade que remunerava quem mantivesse a 

“floresta em pé”, não se deve esquecer que a legislação que o criou também previa a modalidade 

de recuperação da vegetação nativa, conforme pode ser constatado no Manual de Procedimentos 

(INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS, 2010b). 

Os principais obstáculos que retardaram o pagamento por serviços ambientais nesse segundo 

cenário foram a própria dificuldade operacional mencionada por servidores do órgão estadual 

responsável pela coordenação do BV (PAOLUCCI, 2013), decorrente do reduzido contingente de 

colaboradores para executar as ações desenhadas para o programa, desde o recebimento das 

solicitações até as vistorias e revistorias. No caso dessa segunda modalidade, competiria ainda ao 

IEF e, eventualmente às instituições parceiras, a elaboração de projeto técnico para atuação nas 

propriedades ou posses selecionadas em um primeiro momento pelo Comitê Executivo do Bolsa 

Verde. 
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Os recursos orçamentários e financeiros necessários para se imergir em um cenário de 

cumprimento efetivo do princípio da adicionalidade tão almejado em iniciativas de PSA são 

muito mais vultosos do que a modalidade abrangida nos primeiros quatro anos de efetiva 

operacionalização. Embora, como argumente Paolucci (2013), em nenhum material tenha sido 

divulgada a linha de base que permitiria afirmar o quanto a existência do programa acrescenta em 

cobertura vegetal nativa em Minas Gerais, ela não discute que as ações de restauração florestal 

podem contribuir decisivamente para esse incremento, inclusive para o atingimento de metas 

estabelecidas nas diversas versões do planejamento de longo prazo do Estado, o Plano Mineiro de 

Desenvolvimento Integrado (PMDI). 

A inexistência desse parâmetro para comparar os momentos pré e pós implementação da 

iniciativa ambiental pode ser considerada uma falha, por impedir a aferição dos benefícios que 

cada ação, quer de comando e controle, quer de incentivo econômico à sustentabilidade 

proporciona. 

A autora cita a versão 2007-2023 em que se explicitava a meta de ampliar a cobertura vegetal 

mineira de 33,8% de então para 35% ao final dos primeiros quatro anos de sua vigência e que, de 

acordo com a projeção por ela realizada, não teria sido alcançada nem se fossem considerados 

apenas a ampliação de mata nativa acrescida por reflorestamento e desconsideradas as supressões 

existentes no período. 

Da mesma forma, ainda conforme Paolucci (2013), a mudança de indicador finalístico do Plano 

Plurianual de Ação Governamental (PPAG), planejamento de longo prazo estadual e que leva em 

consideração o PMDI para sua elaboração, passou a prever, em 2011, o percentual de áreas 

protegidas em relação à área total do Estado. Buscou-se, segundo essa nova perspectiva, o 

aumento das áreas consideradas unidades de conservação da natureza, conforme definição da Lei 

Federal nº 9.985, de 2000, em detrimento de outras áreas legalmente protegidas e cuja 

conservação depende mais do proprietário ou posseiro do que do Poder Público. 

Para a ampliação em qualquer um dos contextos o aporte de recursos necessitaria ser mais 

significativo a fim de promover mudanças substanciais, mesmo que em escala mais tímida àquela 

observada na Costa Rica entre 1997 e 2012, período em que se saltou de cerca de 27% de 

cobertura vegetal para aproximadamente 52%. E para que isso acontecesse dois fatores seriam 
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imprescindíveis: a existência e a utilização de múltiplas fontes de recursos para custear ambas as 

modalidades bem como a efetiva e integral utilização do orçamento anual disponibilizado. 

No primeiro caso, contar com sete possíveis origens de recursos para os pagamentos aos 

beneficiários bem assim a aquisição de insumos para a restauração das áreas degradadas poderia 

catalisar as ações iniciadas em 2010, mas o que se observou no quadriênio seguinte ainda não 

confirmou as expectativas levantadas diante desse mix. Dentre elas, a principal é o Fundo de 

Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de 

Minas Gerais (Fhidro), de onde seriam destinados 10% dos recursos anuais, mas para o 

pagamento pelos serviços ambientais prestados a partir da conservação da cobertura vegetal 

nativa também poderia ser utilizados recursos do Tesouro Estadual, aqueles consignados na Lei 

Orçamentária Anual e de créditos adicionais, de doações e/ou contribuições bem como de outras 

origens, conforme distribuição prevista no Decreto Estadual nº 45.113 (PAOLUCCI, 2013). No 

entanto, dessa relação, apenas o Fundo contribuiu com aporte de recursos para a 

operacionalização do Bolsa Verde para o pagamento dos beneficiários de 2010 e 2011. Além 

dele, também podem ser utilizados, conforme previsão da Lei Estadual nº 18.365, de 2009, até 

50% dos recursos arrecadados com as multas administrativas por infração à Lei nº 14.309, de 

2002, e, de fato, ela também foi empregada para recompensar os proprietários e posseiros rurais 

contemplados na abertura de solicitações de 2011. 

Ademais, para a modalidade de recuperação da cobertura vegetal nativa poder-se-ia lançar mão, 

ainda de acordo com o instrumento regulamentador, com os recursos do Fhidro, da conta 

Recursos Especiais a Aplicar (a qual mantém recursos diretamente arrecadados pela instituição), 

da compensação pela utilização de recursos naturais e também de convênios celebrados entre o 

Poder Executivo e agências de bacias hidrográficas ou entre o Poder Executivo e órgãos e 

entidades federais e municipais. 

Ressalte-se que a divulgação mais restrita do Programa e a realização de vistorias, especialmente 

as realizadas pelos técnicos do IEF para georreferenciar a área total da propriedade, a área a 

conservada pela qual o beneficiário almejava ser remunerado e um ponto da sede da propriedade, 

nos casos em que ela existisse, foram impactadas também pelo volume reduzido de recursos para 

atender a demanda existente. Simões (2011); Pinto (2011); Paolucci (2013) se remetem ao Censo 

Agropecuário de 2006, produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
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para ressaltar a existência de 550.529 estabelecimentos rurais em Minas Gerais. O recebimento 

de 5.356 solicitações (2.587 em 2010 e 2.769 em 2011) corresponderia, se considerássemos que 

não houve demandas submetidas no primeiro ano e reapresentadas no segundo, a menos de 0,9% 

dos potenciais participantes do Programa. 

No segundo caso, a ausência de garantia de datas para o recebimento dos benefícios atingiu 

diretamente a execução do Bolsa Verde desde seu primeiro ano. Pinto (2012, p. 65) afirma que 

“outro ponto importante é a questão dos recursos, ou seja, por ser difícil o marco legal do PSE, 

sua remuneração se tornou algo de ajuste complexo, e a destinação dos recursos financeiros 

incertos é muito dependente de fundos públicos, principalmente municipais”. Embora o contexto 

governamental seja o estadual, a complexidade talvez seja ainda maior face à amplitude territorial 

com que o governo mineiro trabalha e, consequentemente, ao volume de recursos necessários 

para dar conta de toda a potencial demanda ou, como no caso do BV, à sua limitação àqueles que 

preenchem mais critérios ambientais, de produção sustentável e também os sociais. 

Simões (2011) adverte para a importância do repasse periódico das remunerações visando 

compensar um custo de oportunidade existente durante a vigência do acordo celebrado entre os 

provedores e os compradores dos serviços ambientais. Segundo ele, 

outro ponto essencial é a necessidade de continuidade dos pagamentos. Os benefícios 

solicitados são geralmente benefícios contínuos, os quais serão aproveitados ano após 

ano enquanto o uso desejado da terra for mantido. Isto ocorre pois, se o lado da oferta 

(provedores de serviços) não é pago, não ofertará os serviços, da mesma forma que se o 

lado da demanda (usuários de serviços) não pagar, não haverá fundos para o programa, 

implicando na eficiência e na sustentabilidade do PSE. Para que isto não ocorra, os 

produtores rurais, que tomam suas decisões de produção a cada ano, devem receber 

pagamentos enquanto eles mantiverem o uso apropriado da terra. (SIMÕES, 2011, p. 

29)  

 

O contingenciamento de recursos sofrido pelo Programa, executado pelo Governo do Estado, no 

período de 2010 a 2014, por meio do recolhimento das cotas orçamentárias e financeiras 

destinadas ao pagamento dos beneficiários, recebeu questionamentos e críticas de membros do 

Comitê Executivo do Programa e de parlamentares estaduais. Paolucci (2013) primeiro destaca a 

manifestação do representante da Fetaemg, em audiência pública na Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais (ALMG), ainda em fevereiro de 2011, questionando a indisponibilidade dos R$ 
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7.172.461,00 constantes do Orçamento de 2010 e cujo repasse deveria ocorrer em dezembro de 

2010. 

Como a principal fonte de recursos do Bolsa Verde foram os recursos do Fhidro, entre 2010 e 

2014, qualquer restrição à utilização de seus recursos refletiria decisivamente no pagamento aos 

beneficiários do Programa. A autora cita depoimentos dos Deputados Pompílio Canavez e 

Rogério Correia, proferidos em novembro e dezembro de 2012, em que, respectivamente, 

afirmam que os comitês de bacia hidrográfica não teriam como continuar sem o aporte dos 

recursos do Fundo e que, por ser um fundo público, ele não poderia ser contingenciado e nem 

apresentar um saldo financeiro de mais de R$ 335 milhões sem perspectiva de utilização. 

Essa insatisfação sucedeu solicitações realizadas especificamente sobre o Bolsa Verde, em 

outubro do ano anterior, para que as Secretarias de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (Semad) e de Planejamento e Gestão (Seplag) se manifestassem sobre o atraso no 

pagamento aos beneficiários contemplados. Em resposta a tais questionamentos, a Seplag 

informou que havia descentralizado recursos para que a Semad realizasse as transferências aos 

contemplados após a confirmação da dominialidade das propriedades inseridas no Programa e as 

contas bancárias de seus responsáveis legais. O órgão ambiental confirmou a informação e 

acrescentou que naquele mês iniciara os repasses, o que representava, no mínimo, nove meses de 

postergação diante do cenário inicial. 

Nessa perspectiva é que Campos (2014, p. 163) afirma que “é preciso que o governo estadual 

realmente priorize o Bolsa Verde, fornecendo o montante de recursos necessários para dar 

continuidade aos compromissos já assumidos e os amplie para que o programa possa atingir 

progressivamente outras áreas conservadas.” 

Essa observação tem relação com a realidade observada pela autora em sua visita ao 

Assentamento Santa Helena, localizada no Município de Bonito de Minas, na área de abrangência 

do Escritório Regional Alto Médio São Francisco. De acordo com a constatação realizada in loco 

por ela, o recebimento do benefício tinha reduzido a exploração vegetal para a produção de 

carvão e promovido o fortalecimento da importância da manutenção da cobertura vegetal a fim 

da continuidade do pagamento dos benefícios do Programa. O montante arrecadado pelos 

assentados e que correspondia à manutenção da área de cada proprietário da reserva legal coletiva 
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propiciou, de acordo com essa visita realizada no segundo semestre de 2013, e que gerou, em 

média, R$ 13.600,00 anuais, permitiu maior acesso a alimentos, medicamentos e melhor 

qualidade de vida. 

Tabela 3 – Pagamentos dos benefícios do Programa Bolsa Verde pelo Instituto Estadual de 

Florestas no período de 2011 a 2014 para os solicitantes contemplados nas aberturas para 

recebimentos de propostas de 2010 e 2011 

 Solicitações de 2010  Solicitações de 2011 

 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 1ª parcela 2ª parcela 

2011 R$ 

5.584.746,46 

(741 

proprietários) 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

2012 R$ 974.967,90 

(194 

proprietários) 

 

R$ 313.800,78 

(93 

proprietários) 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

2013 R$ 252.606,94 

(17 

proprietários) 

R$ 

3.375.826,12 

(551 

proprietários) 

R$ 0,00 R$ 724.802,99 

(200 

proprietários) 

R$ 4.605,14 

(1 

proprietário) 

2014 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.826,15 

(1 proprietário) 

R$ 0,00 R$ 0,00 

Fonte: Instituto Estadual de Florestas (2015) 

Um aspecto que também chama a atenção na implementação do programa estadual de PSA 

mineiro é a ausência de menção ao pagamento por um ou mais serviços ambientais prestados 
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pelas áreas das propriedades ou posses rurais. Ressalte-se que, embora a legislação que versa 

sobre o programa também contemple a hipótese de pagamento pela conservação de áreas urbanas 

com pelo menos um hectare, não há relatos em nenhum documento consultado sobre a sua 

ocorrência. 

Essa amplitude é alvo de críticas não apenas com relação ao Bolsa Verde como também a outros 

projetos e programas que não deixem claro por que serviço o comprador está desembolsando 

recursos, dada a impossibilidade dele conhecer a quantidade ofertada e se houve manutenção ou 

incremento desde que se celebrou o acordo com o provedor. Como anteriormente mencionado 

por Silveira (2011), essa situação dificulta o monitoramento e a verificação das iniciativas, o que, 

no caso do Bolsa Verde, é agravado pela ausência da linha de base que propiciaria a mensuração 

da adicionalidade proporcionada pelo Programa. 

Essa dificuldade em identificar o(s) serviço(s) ambiental(is) assegurados pelo proprietário e/ou 

posseiro não impede o monitoramento das áreas, uma vez que os técnicos do IEF e das 

instituições parceiras têm condições de ir a campo para constatar se as áreas com cobertura 

vegetal nativa inseridas no Programa continuam com as características pelas quais os 

beneficiários foram remunerados. Além do que, deve-se lembrar, as vistorias e revistorias são 

condição obrigatória para assegurar os pagamentos, consoante previsão do Bolsa Verde – Manual 

de Princípios, critérios e procedimentos para a implantação da Lei 17.727, de 13 de agosto de 

2008 (INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS, 2010b). 

Como não há a explicitação na Lei nº 17.727, de 2008, no Decreto nº 45.113, de 2009, nem no 

“Bolsa Verde – Manual”, de 2010, dos serviços ambientais pagos, autores como Simões (2011) 

utilizam os objetivos do programa descritos nesses instrumentos legais e também os critérios 

pelos quais os solicitantes recebem pontuação para assegurar que  

estes agentes são pagos pela provisão dos serviços ecossistêmicos de regulação hídrica e 

de abrigo de biodiversidade destas áreas, buscando promover, ao mesmo tempo, o 

desenvolvimento do meio rural, beneficiando de forma prioritária pequenos agricultores 

e a agricultura familiar, além de povos tradicionais. (SIMÕES, 2011, p. 10)  

 

Esse entendimento tem consonância com o que Oliveira et al. (2013) apresentam sobre a inserção 

dos proprietários e posseiros rurais do Programa Agente Ambiental no Programa Bolsa Verde. 
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Segundo os autores, ele foi desenvolvido na bacia hidrográfica do Rio Xopotó, afluente do Rio 

Piranga e este tributário do Rio Doce, um rio de domínio da União, entre os anos de 2008 e 2010 

em sua primeira fase. Nos municípios de Alto Rio Doce, Brás Pires, Cipotânea e Desterro do 

Melo realizou-se um diagnóstico socioambiental a fim de caracterizar a região e valorar os 

recursos naturais de 280 propriedades existentes nesses quatro municípios. Utilizando-se da 

metodologia de valoração de uso direto Disposição a Receber (DAR), uma adaptação da 

Disposição a Pagar (DAP), mais comumente utilizada, chegou-se a um montante médio de R$ 

203,21, valor muito próximo ao estabelecido para o pagamento no Bolsa Verde. A metodologia 

DAR valora o interesse de um indivíduo em receber um valor para permitir que uma determinada 

situação ocorra ou para que autorize uma dada intervenção. 

Na segunda fase do Programa, os colaboradores do Instituto Xopotó de Desenvolvimento Social, 

Econômico e Ambiental, responsável pela implementação do Programa na Zona da Mata mineira, 

elaboraram planos de sustentabilidade para 40 das propriedades visitadas, nas quais, segundo 

Oliveira et al. (2013) houve  

identificação de áreas nas propriedades rurais onde as funções hidrológicas estavam 

sendo prejudicadas; pesquisa de alternativas de recuperação destas áreas; determinação 

do custo de oportunidade da terra para cada área proposta para adequação; análise da 

viabilidade econômica dos planos de sustentabilidade. Estas atividades foram 

complementadas pela promoção de cursos e oficinas de capacitação e conscientização 

ambiental junto aos produtores envolvidos no projeto. (OLIVEIRA et al., 2013, p. 146) 

 

Como resultado do diagnóstico, que subsidiou a elaboração de tais planos, chegou-se à 

conclusão, de acordo com Oliveira et al. (2013) de que a Bacia do Rio Xopotó sofria com a 

descaracterização de áreas legalmente protegidas, como as de preservação permanente e as 

reservas legais, bem como a utilização de práticas degradantes de uso do solo acarretando em 

pastagens degradadas e sendo empregados agrotóxicos e realizadas queimadas. O reflexo disso 

no provimento de serviços ambientais se relacionaria à manutenção do ciclo hidrológico, à 

regulação do clima, à biodiversidade, entre outros. 

A busca pela manutenção desses serviços, coincidentes com aqueles enxergados por Simões 

(2011) como objeto de compensação pelo Bolsa Verde, ensejou a identificação de um 

instrumento que recompensasse os proprietários e posseiros pela mudança de uso do solo em uma 

virtude mais sustentável e o contexto de início da implantação do programa estadual de PSA 
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favoreceu o alcance desse objetivo. Por isso, o Instituto Xopotó realizou o georreferenciamento 

das áreas que apresentavam condições de inserção no BV para constar do CD que acompanharia 

o formulário “Registro de Dados para a modalidade de manutenção da cobertura vegetal nativa”, 

o que permitiu sua participação na abertura de 2010. 

Dada a continuidade do programa de PSA em 2011 e a realização de nova abertura para 

recebimento de solicitações naquele ano, a organização não governamental ampliou sua atuação 

para outros seis municípios inseridos na bacia e passou formalmente à condição de instituição 

parceira, logo após o fim do cadastramento realizado nessa segunda abertura. 

Oliveira et al. (2013) entendem que, para que os serviços ambientais prestados pelos proprietários 

e posseiros rurais e que poderiam ser recompensados pelo Programa Bolsa Verde pudessem ser 

assegurados, dever-se-ia incentivar a adoção de sistemas alternativos de produção e o 

reconhecimento de áreas produtivas como prestadoras de serviços ambientais. 

Essa visão se soma a de outros autores que, apesar das ressalvas referentes à implementação do 

Programa, admitem que se trata de uma iniciativa bem sucedida e que contribuem para a 

promoção da preservação e conservação dos recursos naturais bem como atua sob aspectos 

econômicos e sociais. 

Simões (2011), ao analisar um recorte mais incipiente do Programa, afirma que  

em concordância com Andrade et. al (2011), conclui-se que, ao menos nesta primeira 

fase do programa, o Bolsa Verde se mostra como ferramenta que, além de recompensar 

os estabelecimentos rurais pela conservação de cobertura com vegetação nativa, também 

se constitui como um importante instrumento para auxiliar aqueles que estão em 

descumprimento com a legislação do Código Florestal (BRASIL, 1965). Desta maneira, 

este mecanismo de PSE foi desenhado como um instrumento de política ambiental 

moderno, que recompensa a geração de serviços ecossistêmicos, mas também está 

associado a objetivos de desenvolvimento rural que transpõem as metas ambientais, 

como aumento da sinergia entre os demandantes via propostas coletivas, o 

beneficiamento da agricultura familiar e de povos tradicionais e indígenas, de forma que 

o “campo” como um todo tenha progresso, juntamente com o aumento da oferta destes 

serviços ecossistêmicos essenciais à humanidade. (SIMÕES, 2011, p. 69)  

 

Para aperfeiçoar sua implementação, no entanto, a ampliação da articulação com outros atores 

institucionais é vista como necessária se a Administração Pública estadual mineira quiser que o 

Programa se consolide. Assim como Von Glehn et al. (2013) afirmaram sobre o futuro do 
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Programa Mina d’Água no Estado de São Paulo, a aproximação do Poder Público municipal 

também é considerada primordial para assegurar os recursos financeiros requeridos para 

remunerar os provedores de serviços ambientais bem como customizar o Bolsa Verde às 

realidades regionais e locais. 

A contribuição de empresas, no papel de compradores de serviços ambientais, por exemplo, 

também pode contribuir para a ampliação do Mina d’Água, inclusive para sua consolidação. 

Destaque-se, no entanto, que o foco do Governo do Estado nesse momento é articular a 

participação dos Executivos Municipais na implementação do Programa. 

A credibilidade da iniciativa de PSA tende a aumentar com o encurtamento da distância entre a 

instituição que a promove e aquela que se propõe a estabelecer os canais para a negociação entre 

provedores e compradores de serviços ambientais, mesmo que os próprios entes governamentais 

exerçam esse último papel. Para VATN (2010) citado por Simões (2011),  

Estados ou organismos públicos locais (como conselhos municipais, por exemplo) 

podem conseguir os recursos com maior facilidade, através de impostos ou taxas, e as 

negociações com ofertantes são simplificadas. Certamente, é necessário que os 

organismos públicos sejam legitimamente reconhecidos, da mesma forma que alguns 

compradores privados ou intermediários (VATN, 2010 apud SIMÕES, 2011, p. 37).  

 

A superação da dificuldade de atração dos Municípios para o estabelecimento de parcerias 

dependerá, sobremaneira, de aspectos internos à sua área de abrangência. A mobilização dos 

prestadores de serviços ambientais como de possíveis compradores será um passo a ser seguido, 

bem como a apresentação detalhada dos benefícios que poderão advir da utilização e/ou criação 

de tributos visando à remuneração aos proprietários/posseiros. Além disso, é importante destacar 

as experiências municipais em curso que se valem dessa medida, como as citadas anteriormente, 

caso de Apucarana, Campo Grande, entre outras. 

Essa alternativa se torna ainda mais premente se levarmos em conta a visão dos gestores que 

atuaram na implementação do BV, como Campos (2014) informa que  

Os gestores afirmaram não acreditar em financiamento direto pelos usuários ou 

exclusivo por entes privados no caso do Bolsa Verde, mas que existe a possibilidade de 

um PSA privado caso haja a expansão de outros programas de PSA no estado. E que a 

ajuda de entes privados, tanto na parte de financiamento, como na parte de estruturação 

da operação do programa são bem-vindas à medida que ainda não se têm meios de 
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realizar todas as novas vistorias e também não existem imagens de alta definição 

disponíveis. (CAMPOS, 2014, p. 153)  

 

Para Pinto (2012, p. 57), “considerando-se que as prefeituras municipais são geralmente 

executoras dos projetos, seria interessante promover parcerias entre elas e criar uma rede, que 

poderia ser virtual, de agentes na implementação dos projetos de PSE”.  

A partir dessas observações é que esta obra busca, entre outros aspectos, identificar se o 

Programa Bolsa Verde estimulou Prefeituras Municipais, individualmente ou em parcerias com 

outras organizações privadas ou da sociedade civil, a conceber e/ou implementar iniciativas de 

pagamentos por serviços ambientais em suas áreas de abrangência. Além disso, almeja-se 

também entender como teria se dado essa dinâmica e em que medida a experiência do programa 

estadual estaria mais ou menos presente nos discursos e na prática dessas iniciativas. 
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8 PROGRAMAS E PROJETOS DA SOCIEDADE CIVIL, DA INICIATIVA PRIVADA E 

DO PODER PÚBLICO ESTADUAL CONCEBIDAS E/OU EM IMPLEMENTAÇÃO EM 

MINAS GERAIS 

 

A constatação da influência do Programa Bolsa Verde sobre a concepção de iniciativas de 

pagamentos por serviços ambientais concebidas ou implementadas pelo Poder Público Municipal 

em Minas Gerais se deu, conforme destacado no capítulo 2 (Metodologia), por meio da 

identificação de projetos e programas aprovados, implantadas e/ou em efetivo funcionamento. 

 BRASIL (2012) é preciso ao apontar uma das principais dificuldades encontradas na 

sistematização de dados como as encontradas para cumprir o primeiro dos objetivos estabelecidos 

no pré-projeto dessa dissertação, a identificação de programas e projetos de pagamentos por 

serviços ambientais em curso no Estado de Minas Gerais, ao afirmar que 

O número de iniciativas cresce continuamente e já há muitas lições aprendidas que 

precisam e merecem ser compartilhadas para que o processo de alavancagem e 

replicação tenham sucesso. No entanto, o intercâmbio de informações ainda é 

insuficiente e falta sistematização daquelas existentes, que evidencie os conhecimentos 

adquiridos pelas experiências. 

Nesse contexto, é preciso promover a integração de atores chave para a troca e 

construção colaborativa de conhecimentos sobre PSA. A produção e divulgação de 

materiais sobre lições aprendidas na elaboração e implementação de projetos, bem como 

a condução de cursos de treinamento sobre temas relacionados, são instrumentos chave 

para o processo de fortalecimento da capacidade necessário. (BRASIL, 2012, p. 249) 

 

Para alcançar esse objetivo a experiência do autor deste trabalho como integrante da Secretaria 

Executiva do Programa Bolsa Verde (SEBV), responsável por coordenar sua implementação, foi 

fundamental para conhecer outras iniciativas na área e realizar a identificação e o intercâmbio de 

boas práticas. 
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Tabela 4 – Programas e projetos de Pagamentos por Serviços Ambientais concebidas e/ou em implementação em Minas Gerais pelo 

Poder Público Estadual em parceria com os Municípios 

Nome do Projeto Área de Execução Orçamento Previsto Período de desembolso Área a ser beneficiada 

Projeto Oásis Brumadinho – 

Serra da Moeda 

Sub-bacias dos Ribeirões 

Casa Branca e da Piedade, 

Município de Brumadinho 

(MG)
2
 

R$ 112.199,28
3
 

(pagamentos variam de R$ 

250,00 a R$ 650,00 por 

proprietário a cada seis 

meses) 

Até setembro de 2014 390,41 hectares e 29 

nascentes 

Programa Produtor de Água 

da Bacia do Ribeirão 

Candidópolis 

Bacia do Ribeirão 

Candidópolis, Itabira (MG) 

- - - 

Itamonte – Projeto Atitude 

Verde 

Município de Itamonte 

(MG) 

R$ 371.148,00 (R$ 

30.000,00 da Prefeitura e o 

restante do Instituto 

Estadual de Florestas) 

2009 (previsão não 

concretizada) 

516 hectares 

Município de Carlos Chagas Município de Carlos Chagas 

(MG) 

R$ 651.018,00 por ano (R$ 

32.243,00 da Prefeitura e o 

restante do Instituto 

Estadual de Florestas) 

Início em 2010 (previsão) 409 hectares em 20 

propriedades (meta era de 

600 ha) 

                                                           
2
 Folha do Vale do Paraopeba (2014). Disponível em http://www.valedoparaopeba.com.br/index_noticias.php?not_id=29. Acesso em 31 de março de 2015. 

3
 Revista Ecológico (2014). Disponível em http://www.revistaecologico.com.br/materia.php?id=76&secao=1234&mat=1356. Acesso em 31 de março de 2015. 

http://www.valedoparaopeba.com.br/index_noticias.php?not_id=29
http://www.revistaecologico.com.br/materia.php?id=76&secao=1234&mat=1356
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Nome do Projeto Área de Execução Orçamento Previsto Período de desembolso Área a ser beneficiada 

Amanhágua - R$ 1,2 mi  1.475 hectares para 330 

proprietários (regeneração 

natural em 900 ha, plantio 

em 475 ha – 420 ha de 

candeia, 25 ha de 

guatambu e 25 ha de 

eucalipto – e 100 ha de 

enriquecimento com 

espécies nativas) em 330 

propriedades rurais 

 

AMAJF  R$ 761.000,00 (R$ 

666.000,00 do IEF e R$ 

95.000,00 pela AMAJF) 

2009/2010 Recomposição de 1.200 ha 

de Mata Atlântica em 67 

propriedades (1.000 ha por 

condução da regeneração 

natural, 170 ha com 

enriquecimento e 30 ha 

com plantio total). 

4 Cantos do Mundo / AMA 

A Lapinha 

Sub-bacias dos Rios Santo 

Antônio e Cipó, 

Municípios de Conceição 

do Mato Dentro, Itambé do 

Mato Dentro, Morro do 

Pilar, Santana do Riacho e 

Santo Antônio do Riacho. 

R$ 450.435,00 (R$ 

20.320,00 da 4 Cantos do 

Mundo e R$ 430.115,00 

do IEF) 

 550 hectares em 36 

propriedades (100 ha de 

regeneração natural sem 

cercamento, 350 ha de 

regeneração natural com 

cercamento, 50 ha com 

enriquecimento e 50 ha 

com plantio de candeia) 
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Nome do Projeto Área de Execução Orçamento Previsto Período de desembolso Área a ser beneficiada 

Projeto Nascentes do Rio 

Doce 

Alto Rio Doce, Brás 

Pires, Cipotânea, 

Desterro do Melo, 

Divinésia, Dores do 

Turvo, Presidente 

Bernardes, Senador 

Firmino, Senhora de 

Oliveira e Senhora dos 

Remédios. 

- 5 a 10 anos a partir da 

assinatura 

1.000 hectares em 40 

propriedades 

Projeto Território 

Sustentável do Ribeirão 

do Boi 

Bom Jesus do Galho, 

Caratinga, Entre Folhas 

e Vargem Alegre 

R$ 30 mi em dez anos 2012 a 2016 2.400 hectares 

Projeto de 

Desenvolvimento Rural 

Sustentável na Bacia do 

Rio Santo Antônio 

Alvorada de Minas, 

Conceição do Mato 

Dentro, Congonhas do 

Norte, Dom Joaquim e 

Serro 

R$ 90 mi em dez anos 10 anos a partir de seu 

início  

7.200 hectares (5.040 ha 

por restauração 

intensiva, 1.440 ha com 

enriquecimento e 720 ha 

com condução de 

regeneração natural). 
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8.1 Pagamentos por Serviços Ambientais da Sociedade Civil e da Iniciativa Privada 

8.1.1 Projeto Oásis Brumadinho – Serra da Moeda 

 

A partir da atuação no Programa Bolsa Verde e da articulação com atores institucionais 

relacionados a ele é que se identificou a replicação da metodologia, citada no capítulo 6, 

elaborada pela Fundação Grupo Boticário e iniciada ao sul da capital paulista. Depois da 

experiência inicial em São Paulo, ela foi implementada, também conforme mencionado 

anteriormente, em Apucarana (PR), em 2009, resultado da parceria da Prefeitura Municipal com 

a Companhia de Saneamento do Paraná. No ano seguinte, de acordo com Oásis (2014)
4
, foi a vez 

da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, em Santa Catarina, associar-se à Organização Não 

Governamental e lançar o Produtor de Água do Rio Vermelho. 

A experiência com a qual a unidade administrativa do Instituto Estadual de Florestas (IEF) teve 

contato, ainda em sua fase de planejamento em dezembro de 2012, envolvia a cooperação técnica 

da Fundação Grupo Boticário com outra ONG, esta com atuação no Estado de Minas Gerais, a 

Associação de Defesa do Meio Ambiente (AMDA) e o Ministério Público de Minas Gerais 

(MPMG).  

A partir dessa parceria é que seria implementado a partir de 2013, de acordo com a Folha Vale do 

Paraopeba (2014)
5
, o Projeto Oásis Brumadinho – Serra da Moeda, por meio do qual seriam 

remunerados proprietários de estabelecimentos rurais situados nas sub-bacias dos Ribeirões Casa 

Branca e/ou no Ribeirão Piedade. Segundo essa publicação, até setembro de 2014, 12 

proprietários haviam sido beneficiados com um montante somado de R$ 112.199,28, valores que, 

com base em informações da Revista Ecológico (2014)
6
, resultam dos pagamentos que variam de 

                                                           
4
 Oásis. Disponível em: http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/o-que-fazemos/oasis/pages/default.aspx. 

Acesso em 09 de junho de 2015. 

5
 Conservação do Vale do Paraopeba vale dinheiro em Brumadinho. Disponível em: < 

http://www.valedoparaopeba.com.br/index_noticias.php?not_id=29>. Acesso em 31 de março de 2015. 

6
 Reconhecimento a quem cuida. Disponível em: < 

http://www.revistaecologico.com.br/materia.php?id=76&secao=1234&mat=1356>. Acesso em 31 de março de 2015. 

 

http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/o-que-fazemos/oasis/pages/default.aspx
http://www.valedoparaopeba.com.br/index_noticias.php?not_id=29
http://www.revistaecologico.com.br/materia.php?id=76&secao=1234&mat=1356
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R$ 250 a R$ 650 por proprietário a cada seis meses. A área pela qual são realizados os 

pagamentos por serviços ambientais totaliza 390,41 hectares e protege 29 nascentes. 

 

Figura 3 – Panorâmica da Serra da Moeda, em Brumadinho/MG 

Como seguem a metodologia concebida para definir o pagamento aos proprietários de áreas no 

entorno das represas de Guarapiranga e Billings, no sul da capital paulista, as ações de 

conservação, recuperação e uso sustentável da propriedade influenciaram o benefício destinado a 

cada um dos contemplados. Esse valor, no entanto, poderá variar durante os cinco anos de 

vigência do acordo celebrado entre a Fundação Grupo Boticário e os proprietários rurais 

consoante melhoria ou retrocesso nas práticas sustentáveis atestadas pelos técnicos que realizam 

as vistorias semestrais. 
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8.1.2 Programa Produtor de Água da Bacia do Ribeirão Candidópolis 

 

Fruto de uma parceria dos Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba e Santo 

Antônio, que contribuem para a formação do Rio Doce, o programa foi lançado em 07 e 08 de 

abril de 2014 visando contribuir para a redução da erosão e da sedimentação no ribeirão 

Candidópolis, situado em Itabira, um dos principais mananciais de abastecimento da cidade e 

onde se localiza a Estação de Captação de Água Pureza, como destaca Funarbe (2014).
7
 

Baseado na metodologia criada pela Agência Nacional de Águas e replicada em diversas 

localidades pelo Brasil, essa versão do Produtor de Água se tornou a primeira na área do Rio 

Doce e surgiu quase concomitantemente à expedição do decreto de criação do Projeto Preservar 

para Secar, na mesma cidade mineira. 

Os recursos para compensação aos proprietários rurais pela prestação dos serviços ambientais são 

oriundos da cobrança pelo uso da água, arrecadado pela Agência de Bacia do Rio Doce, o 

Instituto BioAtlântica (Ibio). Para sua elaboração, conforme apresentação realizada por Fernando 

Falco Pruski, engenheiro agrícola e professor da Universidade Federal de Viçosa, elaborou-se um 

Diagnóstico Socioambiental e Cálculo de Valoração Econômica do Serviço Ambiental da Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Candidópolis. Até o início de 2015, o Programa ainda se encontrava em 

sua fase de planejamento, não tendo ocorrido repasse de recursos a beneficiários. 

8.1.3 Convênios celebrados, no âmbito do Promata, com ONGs e Prefeituras 

 

O protagonismo exercido por essas organizações da sociedade civil pode ser encarado como um 

exemplo singular, haja vista que outras iniciativas que as envolvem estão desenhadas sob outros 

arranjos. Assim era desde o também anteriormente mencionado caso das ONGs que celebraram 

convênios com a Administração Pública Estadual a fim de operacionalizar a Meta 4 da Fase 1 do 

Programa de Proteção da Mata Atlântica (Promata) em Minas Gerais. 

                                                           
7 Programa vai pagar produtor que proteger mananciais em Itabira. Disponível em: 

<http://www.defatoonline.com.br/noticias/ultimas/08-04-2014/programa-vai-pagar-produtor-que-proteger-

mananciais-em-itabira>. Acesso em 10 de janeiro de 2015. 

  

http://www.defatoonline.com.br/noticias/ultimas/08-04-2014/programa-vai-pagar-produtor-que-proteger-mananciais-em-itabira
http://www.defatoonline.com.br/noticias/ultimas/08-04-2014/programa-vai-pagar-produtor-que-proteger-mananciais-em-itabira
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Ainda que seja necessário ponderar que três das seis parcerias celebradas envolviam Prefeituras 

Municipais (Extrema, Itabira e Itamonte), a atuação das outras três instituições teve importância 

para os municípios em que elas atuaram. Se considerarmos que uma delas, a Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público Ambiente Brasil, foi pioneira, em 2004, na implementação 

do arranjo que permitia ao Poder Público Estadual repassar os recursos financeiros e pactuar 

resultados com o convenente, o qual seria responsável pela seleção dos beneficiários e 

distribuição dos insumos recebidos do concedente, seu papel se torna ainda mais representativo. 

Vale lembrar que as outras duas organizações com atuação nesse período foram a Organização 

para o Bem da Água, da Natureza e da Vida (Amanhágua), cuja área de abrangência alcançava 

sete municípios do Sul de Minas (Caxambu e São Thomé das Letras e cinco situados no entorno 

do Parque Estadual da Serra do Papagaio – PESP – Alagoa, Aiuruoca, Baependi, Itamonte e 

Pouso Alto) e a Associação pelo Meio Ambiente de Juiz de Fora (AMAJF), presente em Juiz de 

Fora, Matias Barbosa e Santos Dumont. 

A contribuição dessa experiência piloto, executada entre 2007 e 2010, dentro das metas do 

Promata, contribuiria para subsidiar a discussão do Projeto de Lei 952/2007, que viria a ser 

aprovado, após emendas nas comissões temáticas e no plenário da Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais (INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS, 2012b). 

Com a perspectiva de término dos convênios, entre o IEF e as instituições, destinados ao 

cumprimento das metas relacionadas aos pagamentos por serviços ambientais no Promata, bem 

como outros com objetivo de diagnóstico e restauração florestal, tais organizações definiram 

estratégias visando à continuidade do atendimento dos proprietários e posseiros rurais inseridos 

nas iniciativas anteriores. Nesse espectro, de acordo com Brasil (2011), encontram-se as 

Prefeituras Municipais de Extrema, Itabira (duas das iniciativas que abordaremos no subcapítulo 

8.2), Itamonte (denominado Atitude Verde) e Carlos Chagas, bem como com a Amanhágua, 

AMAJF e a 4 Cantos do Mundo – AMA A Lapinha.  

As ações concebidas do item 8.1.3.1 a 8.1.3.4 para implementação com recursos do Governo do 

Estado não prosseguiram, a não ser iniciativas implementadas pelas próprias municipalidades e 

não necessariamente destinadas ao pagamento por serviços ambientais. 
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8.1.3.1 Itamonte - Projeto Atitude Verde 

 

Com relação à Itamonte, a perspectiva obtida por Brasil  (2011) era de que houvesse a 

continuidade das ações na Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH) do 

Rio Verde, afluente do Rio Grande, com a restauração florestal, por meio da condução da 

regeneração natural, e do plantio de candeia. No triênio anterior, a Prefeitura Municipal se 

responsabilizava pela gestão do projeto, o IEF fornecia insumos e recursos para a restauração 

florestal e para o pagamento pela prestação dos serviços ambientais, a ONG Valor Natural se 

incumbia pelo mapeamento do uso do solo, definição de áreas prioritárias e a contrapartida dos 

produtores rurais seria a mão-de-obra para a implantação da restauração.  

Para a restauração florestal nas áreas prioritárias de Itamonte, definidos pela Valor Natural, a 

perspectiva é que começasse em 2009, ainda durante a vigência do Promata, e se estabelecesse 

como uma ação permanente. 

8.1.3.2 Município de Carlos Chagas 

 

Na área de abrangência do Escritório Regional Nordeste do IEF, o Município de Carlos Chagas 

desenhou um arranjo semelhante ao da cidade do Sul de Minas, mas nesse exemplo quem 

assumiu o papel de apoio técnico foi a ONG The Nature Conservancy (TNC), a quem coube 

também o repasse de recursos para a restauração.  Como informado por Brasil (2011), por meio 

de um termo de cooperação entre a Prefeitura e produtor rural buscou-se intervir, desde 2010, em 

20 propriedades, abrangendo, com isso, 409 hectares de uma meta estabelecida em 600 ha. 

8.1.3.3 Amanhágua 

 

Similarmente à iniciativa de Carlos Chagas, essa outra experiência do Sul de Minas contou com 

arranjo semelhante, no qual a TNC apoiou com ações de capacitação, monitoramento e recursos 

para restauração florestal. 

As duas autoras que organizaram as experiências de PSA na Mata Atlântica agregam que as áreas 

prioritárias a serem trabalhadas continuariam a ser aquelas no entorno do PESP visando ao 

estabelecimento da conectividade de remanescentes florestais. Dada a maior amplitude do 
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projeto, seus custos também superaram as experiências semelhantes e alcançaram R$ 1,2 mi 

durante a vigência das ações no Promata, valor que seria requerido para sua continuidade após o 

encerramento das atividades no Programa. 

8.1.3.4 AMAJF 

 

Na Zona da Mata, a parceira do IEF na execução de ações de pagamentos por serviços ambientais 

durante o Promata e cuja atuação se pretendeu continuar foi a AMAJF, que, com a participação 

de 67 proprietários, e o apoio da TNC propôs a recomposição de 1.200 ha de Mata Atlântica 

ainda no ano agrícola de 2009/2010 (ou entre 01 de julho de 2009 a 30 de junho de 2010), dos 

quais 1.000 ha por meio da condução da regeneração natural, 170 ha de regeneração natural com 

enriquecimento e 30 ha de plantio total de áreas. 

Iniciadas em 2008, pretendia-se que as ações prosseguissem após 2010, ao mesmo tempo em que 

se estimulava os proprietários e posseiros rurais a se inscreverem no Bolsa Verde.  

8.1.3.5 4 Cantos do Mundo/AMA A Lapinha 

 

Na área de abrangência do Escritório Regional Centro Norte do IEF, inserido na Região de 

Planejamento Central, a ONG 4 Cantos do Mundo, em parceria com a Associação dos 

Moradores, Agricultores e Apicultores (AMA) A Lapinha articulou e implementou o projeto, nas 

sub-bacias dos Rios Santo Antônio e Cipó, tributários do Rio das Velhas, afluente do Rio São 

Francisco.  

Mais uma iniciativa com o apoio da TNC, mobilizou 36 proprietários e, a exemplo do promovido 

pela Amanhágua, selecionou aqueles situados no entorno do Parque Nacional da Serra do Cipó 

visando à formação de áreas de conectividade entre os remanescentes florestais.  

O montante estimado para sua concretização alcançou os R$ 450.435,00, necessários para dar 

continuidade às ações após o término do Promata. 

8.1.3.6 Projeto Nascentes do Rio Doce 

 

Além das ações inseridas no Programa de Proteção da Mata Atlântica, outras parcerias do 

Instituto Estadual de Florestas também ensejaram continuidade por parte dos executores. É o caso 
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do Projeto Nascentes do Rio Doce, implementado pelo Instituto Xopotó para o Desenvolvimento 

Social, Econômico e Ambiental, na prática a segunda fase do Projeto Agente Ambiental 

analisado por Oliveira et al. (2013) no capítulo 7. Com a proposta de crescimento de quatro para 

dez municípios, agregando aos constantes inicialmente (Alto Rio Doce, Brás Pires, Cipotânea e 

Desterro do Melo) Divinésia, Dores do Turvo, Presidente Bernardes, Senador Firmino, Senhora 

de Oliveira e Senhora dos Remédios. 

Para a recuperação de 1.000 hectares de propriedades rurais inseridas no projeto anterior previu-

se a elaboração de 40 planos de sustentabilidade em um arranjo que contaria com a participação 

também da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e da Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (Emater) de Minas Gerais. Conforme Brasil (2011), a expectativa era a 

celebração de contratos com os proprietários e posseiros rurais por um período entre 5 e 10 anos.  

Ressalte-se que uma das principais sustentações para o prosseguimentos desses projetos é, como 

apontado no trecho sobre as ações em Itamonte, a inserção dos proprietários e posseiros rurais no 

Programa Bolsa Verde. Os Termos de Cooperação Técnica, celebrados entre os executores e o 

IEF, iniciaram-se entre o segundo semestre de 2011 e o primeiro semestre de 2012, com duração 

de um ano e não foram renovados, seja pela falta de interesse do órgão governamental em propor 

ao Comitê Executivo do Programa Bolsa Verde (CEBV) sua prorrogação e, em alguns casos, pela 

afirmação das instituições do interesse na continuidade apenas em caso da transformação dos 

Termos de Cooperação em convênio. Esse suporte financeiro permitiria o repasse de recursos 

financeiros para replicar as ações de recebimento das solicitações de interessados em pleitear 

benefícios, realizar o cadastramento in loco das propriedades, realizar a análise técnica e vistoriar 

as áreas posteriormente (BRASIL, 2011). 

Durante o período de vigência desses termos houve aqueles que usufruíram do tempo disponível 

entre a assinatura do Termo de Cooperação e o prazo final para a entrega das solicitações de 

benefício do Bolsa Verde nas unidades desconcentradas do IEF ao mesmo tempo em que houve 

outros parceiros que não puderam fazer uso dessa autonomia devido à não abertura pelo IEF para 

novos recebimentos de solicitações. 
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8.1.3.7 Projeto Território Sustentável do Ribeirão do Boi 

 

Outro caso é o do Projeto Território Sustentável do Ribeirão do Boi, coordenado pelo Instituto 

Bioatlântica (IBio), nos municípios de Bom Jesus do Galho, Caratinga, Entre Folhas e Vargem 

Alegre. Assim como as ações desenvolvidas pela Amanhágua e pela 4 Cantos do Mundo/AMA A 

Lapinha, um dos objetivos da restauração florestal é a formação de corredores de biodiversidade.  

Embora à época da publicação do MMA (BRASIL,, 2011) tenham sido levantados dentre os 

possíveis parceiros Cenibra, Emater, CBH Rio Caratinga, Conservação Internacional e TNC, sua 

concretização envolveu a Usiminas que, de acordo com Ambiente Construção (2014), é 

responsável pelos recursos financeiros aportados no Fundo Social do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Além do empreendimento industrial, somou-se 

à iniciativa, cuja execução está prevista para ocorrer entre os anos de 2012 e 2016 e que 

atualmente se encontra em execução, a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae) para a qualificação e a integração dos atores que atuarão na bacia do 

Ribeirão do Boi na promoção do desenvolvimento sustentável. 

Na concepção do projeto estabeleceu-se como meta a restauração florestal de 2.400 ha para o que 

se pretende contar com os recursos financeiros advindos do Programa Bolsa Verde e da cobrança 

pelo uso da água arrecadados na bacia do Rio Doce para custear os então estimados R$ 30 mi 

durante dez anos de projeto, uma vez que se buscava executá-lo entre 2006 e 2016. 

 

8.1.3.8 Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável na Bacia do Rio Santo Antônio 

 

A outra iniciativa capitaneada pelo IBio, mas previsto para atuação em Alvorada de Minas, 

Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte, Dom Joaquim e Serro, é o Projeto de 

Desenvolvimento Rural Sustentável na Bacia do Rio Santo Antônio. Com duração planejada 

entre 2010 e 2020, ela resulta de diagnóstico elaborado pelo Instituto para cada uma das seis 

Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRHs) das porções mineira e 

capixaba da Bacia do Rio Doce. 

Pela concepção retratada por Brasil (2011), o projeto similar ao descrito acima para a região de 

Caratinga contaria com o suporte financeiro da Anglo American e a mobilização comunitária e o 
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apoio técnico do Instituto Espinhaço para a intervenção em 7.200 ha, dos quais as autoras citam a 

perspectiva de restauração intensiva em 70%, enriquecimento em 20% e condução da 

regeneração natural em 10%. O custo para essas ações atingiria os R$ 90 mi em 10 anos. 
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8.1.4 Projetos concebidos e implementados por ONGs e iniciativa privada 

 

Tabela 5 – Programas e projetos de Pagamentos por Serviços Ambientais concebidas e/ou em implementação em Minas Gerais pela 

Sociedade Civil e da iniciativa privada 

Nome do Projeto Área de Execução Orçamento Previsto Período de 

desembolso/vigência do 

acordo 

Área a ser beneficiada 

Grupo Plantar – Projeto 

de Reflorestamento com 

Fonte Renovável de 

Suprimento de Madeira 

para Uso Industrial 

Municípios de Curvelo, 

Felixlândia e Morada 

Nova de Minas 

- 2002 a 2030 500 hectares 

Fundação SOS Mata 

Atlântica – Florestas do 

Futuro 

Cinco bacias 

hidrográficas brasileiras 

na Bahia, Paraná, Rio de 

Janeiro, São Paulo e 

Minas Gerais 

- - 4.000.000 de hectares 

Associação 

Ambientalista Copaíba – 

Banco demudas da Mata 

Atlântica 

Bacias hidrográficas dos 

Rios do Peixe e 

Camanducaia em oito 

municípios paulistas 

- - 60 hectares em 

propriedades que 

possuam, pelo menos, 

0,6 ha 
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Nome do Projeto Área de Execução Orçamento Previsto Período de 

desembolso/vigência do 

acordo 

Área a ser beneficiada 

Conservação 

Internacional – Projeto 

Carbono Muriqui 

Municípios de 

Caratinga, Ipanema e 

Simonésia (MG) 

- 30 anos de duração de 

contrato (com 

pagamentos por serviços 

ambientais nos 10 

primeiros) 

100,8 ha (74,6 para 

recebimento de créditos 

de carbono em 

certificação baseada em 

Mecanismos de 

Desenvolvimento Limpo 

– MDL e 89,6 ha na 

certificação VCS). 

Instituto Arvorar – 

Neutralização de 

emissões de carbono 

Municípios de Nazaré 

Paulista (SP) e 

Uberlândia e Sete 

Lagoas (MG) 

- - 13 hectares em 18 

estabelecimentos rurais 

cujas áreas totais variam 

de 11 a 50 ha e somam 

600 ha. 
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Coincidentemente aos projetos anteriormente citados, Brasil (2011) relacionaram as iniciativas de 

PSA concebidas e implantadas no mesmo bioma, a Mata Atlântica. De acordo com a modalidade, 

carbono, água e biodiversidade, as autoras descreveram o estágio em que elas se encontravam e 

as perspectivas seguintes. Dentre aquelas inseridas na primeira modalidade, foram identificadas 

cinco parcial ou totalmente em desenvolvimento ou com execução prevista para Minas Gerais. 

8.1.4.1 Grupo Plantar – Projeto de Reflorestamento como Fonte Renovável de Suprimento de 

Madeira para Uso Industrial no Brasil 

 

O projeto desenvolvido pela Plantar S.A. é realizado desde 2002 em três municípios da região 

central do Estado, Curvelo, Felixlândia e Morada Nova de Minas, e contava, segundo Brasil 

(2011) com a participação dos proprietários de três estabelecimentos rurais em uma área de 500 

hectares. O objetivo do repasse financeiro concedido pela empresa guseira é a geração de insumo 

para o funcionamento de seus fornos a partir do carvoejamento do eucalipto utilizada em 

reflorestamento dessas áreas, sem, no entanto, atingir outros 23.100 hectares de remanescentes de 

cerrado. 

Os recursos utilizados para os pagamentos aos proprietários rurais são oriundos das vendas dos 

créditos de carbono para compradores como, por exemplo, o PCF, instituição ligada ao Banco 

Mundial. A melhoria no sistema de carvoejamento, com captação de metano, e de gusaria, com 

captação do gás de alto forno, além do reflorestamento com eucalipto atestariam a prestação de 

serviço ambiental de sequestro de carbono (BRASIL, 2011).  

Não háinformações sobre o montante destinado para o investimento e a manutenção do projeto, 

levando-se em consideração que há repasse após a implantação do projeto e durante os 28 anos 

de vigência a partir de 2002. Informa-se, apenas, que o monitoramento é realizado pelo FSC, 

entidade certificadora de manejo florestal (BRASIL, 2011). 

 

 



155 

 

8.1.4.2 Fundação SOS Mata Atlântica – Florestas do Futuro 

 

O Florestas do Futuro é um projeto desenvolvido pela ONG Fundação SOS Mata Atlântica 

visando a restauração das matas ciliares situadas em cinco bacias hidrográficas brasileiras, uma 

em cada um dos seguintes estados: Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. 

Nesse último, as ações executadas desde 2003 ocorrem na Bacia do Rio Doce, onde são plantadas 

mudas de espécies nativas produzidas nas propriedades dos participantes do projeto e com a 

assessoria técnica da organização. 

Como o principal objetivo é a neutralização do carbono emitido pelas atividades produtivas de 

seus colaboradores financeiros, dentre os quais se podem listar a Volkswagen Caminhões, a 

Interface Carpetes, o Banco Bradesco e a concessionária Primo Rossi, realiza-se o levantamento 

da quantidade lançada na atmosfera em decorrência do transporte, o emprego de eletricidade e 

gás, o descarte de resíduos e outras atividades que possam aumentar a pegada ecológica 

(BRASIL, 2011). 

A parceria com os proprietários rurais para a consecução do “Florestas do Futuro”, formalizada 

por meio de convênios, dá-se em todas as suas fases, o que inclui não apenas a produção de 

mudas, mas também o plantio e o monitoramento. Para o custeio dessa iniciativa e o alcance da 

meta de quatro milhões de hectares de matas ciliares recuperadas nos cinco estados em que está 

sendo implementado a SOS Mata Atlântica tem buscado ampliar suas fontes por meio da 

celebração de novos acordos com empresas e com o Poder Público, incluindo empresas de 

saneamento e abastecimento.  

Ressalte-se que, neste projeto, sua classificação como um projeto de pagamento por serviços 

ambientais se justificaria pela disponibilização de assistência técnica aos proprietários rurais, não 

tendo sido identificado nem em Brasil (2011) nem no sítio da Fundação SOS Mata Atlântica 

(2014)
8
  menção a valores repassados a eles. De acordo com a publicação do Ministério do Meio 

Ambiente (BRASIL, 2011), sua principal preocupação seria com a prestação do serviço 

                                                           
8
 O que é. Disponível em: <http://www.sosma.org.br/projeto/florestas-futuro/o-que-e/>. Acesso em 29 de dezembro 

de 2014. 

http://www.sosma.org.br/projeto/florestas-futuro/o-que-e/
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ambiental de sequestro de carbono, enquanto que o sítio da ONG afirma que se objetiva também 

a manutenção da biodiversidade e a preservação dos recursos hídricos. 

8.1.4.3 Associação Ambientalista Copaíba – Banco de Mudas da Mata Atlântica 

 

A produção de um banco de cem mil mudas de cem espécies nativas da Mata Atlântica é uma 

parte do Projeto “Verde Novo”, implementado pela ONG Associação Ambientalista Copaíba 

com recursos captados no fundo socioambiental Petrobras Ambiental, de acordo com Copaíba 

(2014)
9
. Executado em oito municípios paulistas e nas bacias hidrográficas dos Rios do Peixe e 

Camanducaia, estas localizadas em Minas Gerais, conforme Brasil (2011), a iniciativa visava a 

restaurar e regenerar áreas degradadas bem assim evitar o desmatamento e a degradação florestal 

e, por conseguinte, reduzir as emissões de CO2 na atmosfera. 

Brasil (2011) também informa que a adesão ao projeto, cuja área total abrangerá 60 hectares 

somadas todas as áreas a serem conservadas ou recuperadas nas propriedades participantes, é 

condicionada à existência de pelo menos 0,6 hectare em cada estabelecimento rural em condições 

de ter as mudas plantadas.  

Não há informação do custo específico deste projeto em nenhuma das duas fontes acima citadas, 

mas Copaíba (2014) relata ter acessado R$ 1,5 mi para a recuperação de áreas degradadas em 

seus, até 2014, onze anos de existência. Nesse período, segundo o sítio da instituição, para todas 

as ações empreendidas, teriam sido produzidas mais de 270 mil mudas de 120 espécies nativas, 

90 hectares de terras recuperadas ou em recuperação e cerca de 30 proprietários participantes. 

De forma similar ao “Florestas do Futuro”, a principal relação do “Verde Novo” com uma 

iniciativa de pagamentos por serviços ambientais seria a assistência técnica a todos aqueles que 

voluntariamente se propusessem a receber, no mínimo, mil mudas visando à recuperação de áreas 

em suas propriedades. Além disso, uma característica muito cara aos projetos de PSA é o apoio à 

regularização ambiental das propriedades a fim de não apenas propiciar a prestação de serviços 

ambientais, mas também sua conformidade à legislação ambiental. 

                                                           
9
 Copaíba. Disponível em: <http://www.copaiba.org.br/news/not.asp?cod=197>. Acesso em 29 de dezembro de 

2014. 

http://www.copaiba.org.br/news/not.asp?cod=197
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8.1.4.4 Conservação Internacional – Projeto Carbono Muriqui 

 

Com um arranjo institucional amplo coordenado pela Fundação SOS Mata Atlântica, o Projeto 

Carbono Muriqui conta com a Sociedade para Preservação do Muriqui na execução e, como 

parceiros, o Poder Público Estadual, por meio do Instituto Estadual de Florestas (IEF), o Poder 

Público Municipal, por meio das Prefeituras Municipais de Ipanema e Caratinga, as ONGs 

Conservação Internacional e Fundação Biodiversitas, além das instituições Ambiental Prado 

Valadares e Citi Foundation. 

A presença dessa diversidade de atores atende aos diferentes propósitos do projeto com execução 

prevista para a área entre duas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) Feliciano 

Miguel Abdala e Mata do Sossego, localizadas nos Municípios de Caratinga, Ipanema e 

Simonésia, na Zona da Mata mineira. A criação de um corredor ecológico no trecho visa à 

conservação da biodiversidade, especificamente do muriqui-do-norte (Brachiteleshypoxanthus) 

que dá nome ao projeto, bem como à redução da emissão de CO2 na atmosfera. A consecução de 

um objetivo está intrinsecamente ligada ao outro, pois o alcance da modalidade carbono foi 

pensada para ocorrercom a restauração de áreas degradadas, seja por meio de plantio de espécies 

nativas como da condução da regeneração natural (BRASIL, 2011). A preservação dos recursos 

hídricos e a redução da erosão e o assoreamento dos corpos d’água são também visados para que 

não se reduza a produtividade da propriedade rural. 

Dentre as iniciativas citadas nessa seção, o Projeto Carbono Muriqui se assemelha ao projeto 

empreendido pelo Grupo Plantar por apresentar um horizonte de médio a longo prazo, com 

contratos a serem celebrados com os proprietários rurais vigendo por 30 anos no caso do projeto 

em concepção frente aos 28 anos previstos na iniciativa já em implementação na Região Central 

de Minas. Para assegurar o financiamento de ambos os projetos e o pagamento durante os dez 

anos iniciais aos participantes surge como alicerce a inserção no mercado de créditos de carbono 

e que, neste projeto, acontecerá após a quantificação dos estoques de carbono sequestrados pelas 

áreas conservadas ou a serem recuperadas. O monitoramento do projeto será realizado a cada 

cinco anos. 
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A meta de atuar em 600 hectares estava apenas parcialmente alcançada, consoante Brasil (2011), 

quando 100,8 ha de propriedades rurais estavam inseridos no Projeto, dos quais 76,4 ha poderiam 

ser inscritos para recebimento de créditos de carbono em certificação baseada em Mecanismos de 

Desenvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo de Kyoto e 89,6 ha na certificação VCS. 

Além da então estimada arrecadação entre US$ 23,40 e US$ 28,14 por tonelada de CO2 

sequestrada, buscou-se inserir os participantes do Projeto no Programa Bolsa Verde. Para isso, foi 

celebrado Termo de Cooperação Técnica entre a Fundação Biodiversitas e o IEF visando, por um 

lado, ampliar a capacidade operacional do órgão público atender à demanda existente, em 

especial, dos municípios em que está prevista a execução do Carbono Muriqui e, por outro, 

assegurar aos produtores rurais nele inseridos a possibilidade de receber pela prestação de 

serviços ambientais (INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS, 2012b). Destaque-se, no 

entanto, que sua vigência foi de apenas um ano, entre 20 de agosto de 2011 e a mesma data em 

2012 e que, como ela compreendeu apenas onze dias da segunda abertura para recebimento de 

propostas (20 a 31 de agosto de 2011), não ofereceu efetivamente a oportunidade para que a 

Fundação Biodiversitas conseguisse concretizar seu intento de cadastrar os 1.000 ha previstos de 

proprietários interessados em receber os pagamentos por serviços ambientais. 

8.1.4.5 Instituto Arvorar – Neutralização de emissões de carbono 

 

Concebido para execução por meio de quatro projetos distintos, dois em Nazaré Paulista, um no 

Pontal do Paranapanema, também em São Paulo, e outro simultaneamente implementado nas 

mineiras Uberlândia e Sete Lagoas, o Instituto Arvorar, braço do Instituto de Pesquisa Ecológicas 

(IPÊ), objetiva a fixação de carbono realizada em função da conservação e da restauração 

florestal. 

Nos dois últimos municípios, Brasil (2011) assegura que as propriedades trabalhadas possuem até 

10 ha e, somadas, alcançam 13 ha, nas quais, tal qual os exemplos supramencionados, busca-se 

evitar e reduzir o desmatamento, promover a restauração florestal e prestar assistência técnica aos 

produtores rurais bem como monitorar o processo de restauração com espécies nativas. Essas 

propriedades estão inseridas no programa que trabalha com outros 18 estabelecimentos rurais, em 

áreas que variam de 11 a 50 ha e somam 600 ha.  
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Tal qual exemplos anteriores, não há pagamentos pela prestação de serviços ambientais, mas a 

citada assistência técnica associada às medidas visando à regularização ambiental das 

propriedades. O orçamento necessário para a restauração florestal alcança os R$ 9.000/ha nas 

cidades mineiras e a manutenção chega a R$ 3.000/ha/ano durante dois anos. 

8.2 Projetos, Programas e Políticas Municipais de PSA concebidas e/ou em implementação 

em Minas Gerais: uma análise comparativa com o Programa Bolsa Verde  

 

Para o alcance do segundo e do terceiro objetivos esperados desta dissertação, recorreu-se mais 

uma vez à revisão de literatura, à consulta à literatura cinza, à entrevista com gestoras ambientais 

municipais e à participação em eventos relacionados a projetos em curso. Para isso, baseando-se 

no histórico desses projetos e programas, chegou-se à conclusão de que seria necessário analisar 

os casos das seguintes iniciativas visando comparar se houve e como se deu a implantação e 

implementação do Programa Bolsa Verde em suas concepções e implementação: 

 

Tabela 6: Ano de implantação e status dos Programas e Projetos de Pagamentos por Serviços 

Ambientais concebidos ou implementados pelo Poder Público em Municípios mineiros 

Projeto Executor/Proponente Status atual Ano de início da 

execução/ Ano de 

concepção 

Projeto Conservador 

das Águas 

Prefeitura Municipal 

de Extrema 

Em execução 2005 

Ecocrédito Prefeitura Municipal 

de Montes Claros 

Em execução 2006 

Projeto Cercar para 

Não Secar 

Prefeitura Municipal 

de São Gonçalo do 

Rio Abaixo 

Em execução 2011 

Projeto Produtor de 

Água no Córrego 

Feio 

Departamento de 

Água e Esgoto de 

Patrocínio 

Em execução 2013 
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Projeto Executor/Proponente Status atual Ano de início da 

execução/ Ano de 

concepção 

Projeto Preservar 

para Não Secar 

Prefeitura Municipal 

de Itabira 

Em execução 2014 

Projeto Geração de 

conhecimento sobre 

a ocupação da terra 

em microbacias 

estratégicas para 

conservação das 

águas do Município 

de Camanducaia, 

MG, visando 

subsidiar uma 

política pública 

municipal de 

pagamento por 

serviços ambientais 

Prefeitura Municipal 

de Camanducaia / 

Valor Natural 

Concebido 2008 

Projeto de 

Pagamento de 

Serviços Ambientais 

de Arinos 

Prefeitura Municipal 

de Arinos 

Concebido 2012 

Projeto Ambiental 

de Preservação e 

Recuperação de 

Nascentes 

Prefeitura Municipal 

de Seritinga 

Concebido 2011 

Ecocrédito Prefeitura Municipal 

de Pouso Alegre 

Concebido 2014 
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8.2.1 Pagamentos por serviços ambientais na agenda pública municipal 

 

O primeiro aspecto que contribui para verificar se houve influência do Programa Bolsa Verde na 

concepção e implementação do projeto e programa de PSA é o período de discussões e de 

aprovação dos instrumentos legais que autorizarão sua execução. 

No capítulo 6 apresentamos, baseados principalmente em Brasil (2011), projetos e programas 

concebidos ou implementados na primeira década dos anos 2000 por organizações não 

governamentais e instituições privadas, algumas das quais com vigência citada para a primeira 

metade do decênio, há que se destacar que muitas delas não se encaixam completamente na 

definição de Wunder (2005), a mais aceita na revisão de literatura consultada. Algumas delas, 

como retratado anteriormente, não apresentam claramente o serviço ambiental pelo quais se 

realiza os pagamentos ou não se identifica quem é o beneficiário. 

O recorte do PSA promovido pelas administrações públicas municipais amplia a discriminação 

realizada por Brasil (2011), em que cita a existência de ações encabeçadas pela iniciativa privada, 

por organizações não governamentais e pelo Poder Público. Trazendo à tona a inexistência de 

uma política nacional e estadual, no caso de Minas Gerais, o surgimento de iniciativas nesses 

entes federados aconteceu em contextos diferentes. 

8.2.1.1 Inserção das ações de Pagamentos por Serviços Ambientais nas agendas públicas 

municipais 

 

O Projeto Conservador das Águas, criado pela Lei Municipal 2.100, de 21 de dezembro de 2005, 

é resultado da evolução das ações de restauração florestal empreendidas no município sul-

mineiro de Extrema ou região desde 1996. Pereira et al. (2010) relembra o período em que a 

Prefeitura Municipal em parceria com outros cinco municípios da região se lançaram na 

implementação das ações previstas no Plano de Execução Descentralizada (PED), um 

componente do Programa Nacional de Meio Ambiente (PNMA) do Ministério do Meio 

Ambiente. 

Pereira et al. (2010) apontam que após o cumprimento das metas estabelecidas no projeto, em 

1998, ano de seu encerramento, chegou-se à constatação de que um diagnóstico ambiental mais 

complexo seria necessário para estabelecer as diretrizes da atuação na bacia hidrográfica em que 



162 

 

estavam inseridos, a do Piracicaba/Jaguari. Gonçalves (2013) observa que esse entendimento 

resultou justamente das dificuldades enfrentadas para alcançar essas metas e que, com o 

atingimento no decorrer do projeto de menos da metade do pactuado, os executores recorreram a 

instrumentos de comando e controle para cumpri-las. Na ocasião, o apoio de técnicos do Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama) para assegurar aos proprietários 

rurais das áreas em que se pretendia a restauração florestal a obrigatoriedade daqueles ações foi, 

para a autora, fundamental para o encerramento conforme planejado. 

Esse diagnóstico se tornaria realidade em 2002, após ter sido elaborado um Termo de Referência 

em 1999, com o apoio do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí, e um plano de trabalho até o ano seguinte a fim de incluir a visão dos técnicos da 

Companhia de Saneamento de São Paulo (Sabesp) (PEREIRA et al., 2010). Em 2001, seria 

elaborado, para ser executado por meio de convênio com o Ministério do Meio Ambiente no ano 

seguinte, o Projeto Água é Vida – Manejo e Monitoramento em Sub-bacias Hidrográficas. Com 

isso, concretizar-se-ia o objetivo de produzir um diagnóstico socioambiental do Município de 

Extrema, com o uso de imagens de satélite de alta resolução, da realização de levantamentos 

físicos, bióticos e socioeconômicos, além do monitoramento físico, químico e biológico dos 

cursos d’água, essa última ação com o apoio da Sabesp. 

A intenção de avançar do estágio da utilização exclusiva do mecanismo de comando e controle 

tornou-se mais clara após o documento concluído em 2002 e da percepção de que era hora de se 

empreenderem ações para a adequação ambiental nas propriedades rurais (PEREIRA et al., 

2010). A concretização do Conservador das Águas é descrita por esses autores no trecho a seguir, 

quando relatam que  

No dia 21 de junho de 2002 houve uma reunião no Clube Literário e Recreativo de 

Extrema para discutir a proposta de criação do Comitê Federal das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Esteve presente nessa reunião Antônio Félix Domingues 

da Agência Nacional de Águas, que citou a proposta do Programa Produtor de Água que 

estava sendo elaborada pela ANA introduzindo o conceito de Pagamento por Prestação 

de Serviços Ambientais – PSA. Daí surgiu a ideia de concretizarmos o Conservador das 

Águas. (PEREIRA et al., 2010, p.  29) 

 

Nos anos de 2003 e 2004, o Departamento de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (DSUMA) da 

Prefeitura Municipal de Extrema aproveitou a mobilização realizada para a elaboração da Agenda 
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21 local para discutir com todos os segmentos da sociedade a viabilidade do Conservador das 

Águas com os conceitos de pagamentos por serviços ambientais (PEREIRA et al., 2010). 

O período de concepção que se estenderia até o fim de 2005 contou também com atuação estreita 

com os moradores de uma sub-bacia do Ribeirão das Posses, uma das sete sub-bacias do Rio 

Jaguari em Extrema, visando ampliar essas discussões e persuadi-los a se inserir no projeto tão 

logo houvesse seu início formal (JARDIM, 2011). Para tanto, criou-se uma Associação de 

Moradores para contribuir com a organização da comunidade. 

Internamente no Executivo Municipal, a DSUMA manteve tratativas com o Departamento de 

Fazenda, especialmente para a inserção do Projeto dentro do Plano Plurianual 2006-2009 de 

Extrema. 

Do ponto de vista legal, a implantação do Conservador das Águas requereu a regulamentação 

pelo Executivo Municipal, inicialmente, por meio da edição de dois decretos, o nº 1.703, de 06 de 

abril de 2006, e o nº 1.801, de 1º de setembro de 2006.  

Enquanto o primeiro estabeleceu a possibilidade do apoio financeiro aos proprietários rurais 

como contrapartida à execução de ações para a adoção de práticas conservacionistas do solo, a 

implantação de saneamento ambiental e a implantação e manutenção de áreas de preservação 

permanente e de reserva legal, inclusive com a averbação desta em cartório, o segundo definiu a 

ordem da implantação do Projeto por sub-bacia hidrográfica. 

Atualmente, conforme destaca Gonçalves (2013), vige o Decreto nº 2.409, de 29 de dezembro de 

2010, que alterou o de nº 1.703, ao suprimir a necessidade do desenvolvimento de prática 

econômica na propriedade rural. Com a medida puderam ser contemplados alguns proprietários 

que adquiriram áreas seja para dispor de um ativo mais sólido em eventuais condições 

econômicas instáveis ou com o exclusivo intuito de assegurar a conservação ambiental. 

Além disso, a instituição do Fundo Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais pela Lei 

nº 2.482, de 13 de fevereiro de 2009, surgiu como um mecanismo para assegurar a 

disponibilidade de recursos para a implementação do Conservador das Águas a fim de não 

depender apenas do orçamento do Executivo Municipal. 
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O planejamento de médio prazo de Montes Claros
10

  também contemplou uma iniciativa de 

pagamento por serviços ambientais nesses quatro anos. 

As razões para a concepção de uma alternativa de incentivos econômicos à sustentabilidade 

reuniram os aspectos ambientais, econômicos e, nas palavras de Ribeiro (2008), humanos. As 

dificuldades do Executivo Municipal em assegurar a preservação e a recuperação das áreas de 

relevante interesse ambiental, conforme se convencionou denominar na cidade norte-mineira não 

apenas cujas restrições de uso são legalmente exigidas, catalisaram as discussões em torno de 

medidas mais efetivas. 

Outro aspecto que impeliu uma atuação mais urgente com a coordenação do Poder Público 

montesclarense foi a baixa arrecadação tributária do município do Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU), do qual se alcançava em 2005 apenas 30% dos R$ 20 milhões previstos. 

Para propor uma solução que atuasse na superação dessas questões, Ribeiro (2008) conta que se 

envolveram nas discussões para a redação de um anteprojeto de lei a própria Prefeitura 

Municipal, técnicos do Sistema Estadual de Meio Ambiente (composto por representantes da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Fundação Estadual do 

Meio Ambiente, Instituto Estadual de Florestas e Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam - 

e que a partir de 2009 teria acrescentada a terminação Recursos Hídricos ao seu nome), da 

Receita Federal e da Promotoria Pública de Minas Gerais. 

Resultou dessa concertação a Lei Municipal 3.545, de 12 de abril de 2006, para, por meio dos 

créditos concedidos aos proprietários e produtores rurais inseridos no projeto, fomentar, para 

Ribeiro (2008), o comércio e estimular a criação de postos de trabalho e a geração de renda. 

No município norte-mineiro não há o pagamento em espécie aos beneficiários do projeto, mas a 

concessão de créditos que poderão ser utilizados para, de acordo com o art. 3º dessa lei, a 

quitação de tributos municipais, tais que o acima mencionado Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU), o Imposto sobre Serviços (ISS), o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e 

bens a ele relativos (ITBI) e taxas municipais, além do pagamento de lances em leilões de bens 
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Município no Norte de Minas pela divisão de regiões de planejamento do Governo do Estado e na área de 

abrangência do Escritório Regional Norte do IEF . 
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do Município e/ou serviços prestados pela Prefeitura na propriedade e que sejam requeridos pelo 

beneficiário. 

Em Itabira
11

, o percurso para a criação do Projeto Preservar para Não Secar foi um pouco mais 

complexo do que a iniciativa anteriormente citada.  

Antes de se chegar a essa iniciativa de PSA, o ordenamento jurídico do Município recepcionou 

uma lei e um decreto, respectivamente, de números 4.069, de 13 de junho de 2007, e 1.795, de 18 

de outubro de 2007, que estabeleciam, normatizavam e regulamentavam o Crédito Ambiental do 

Município de Itabira. Embora não tenha sido afirmado na entrevista realizada com servidores da 

Secretaria de Meio Ambiente de Itabira, esses instrumentos legais replicam aqueles elaborados no 

ano anterior no município de Montes Claros e que passaria a ser conhecido como Ecocrédito.  

Apesar da inserção à vanguarda dos municípios mineiros que haviam discutido e aprovado as 

diretrizes para a implantação de uma iniciativa local de PSA, não houve a sua implementação, 

mesmo com a gestão do mesmo Prefeito Municipal, João Izael Querino Coelho, que governaria a 

cidade nos cinco anos seguintes. 

No período, no entanto, ocorreu a parceria citada no capítulo 7, entre o Instituto Estadual de 

Florestas (IEF), por meio de seu Programa de Proteção da Mata Atlântica de Minas Gerais 

(Promata), e o Município de Itabira.  Como ocorreu com os demais parceiros do órgão 

governamental estadual, ele ofertou, além dos recursos para realizar os pagamentos pelos 

serviços ambientais prestados, insumos e recursos para a restauração florestal, enquanto coube à 

Prefeitura a articulação dos proprietários rurais, os quais seriam responsáveis pela implantação da 

restauração. 

Ainda de forma semelhante ao executado em outros projetos, como nos coordenados pelas ONGs 

Amanhágua e 4 Cantos do Mundo/AMA A Lapinha, em Itabira priorizou-se a seleção de 

propriedades situadas no entorno de Unidades de Conservação (UCs).  De acordo com Brasil 

(2011), dada a existência de seis delas nos limites municipais, classificadas como de proteção 

integral de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, a Lei 
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Município da área de abrangência do Escritório Regional Centro Sul do IEF e inserido na Região de Planejamento 

Central do Estado de Minas Gerais  
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9.985, de 2000, à época de sua implementação, planejou-se a formação de corredores ecológicos 

entre elas. As UCs a serem interligadas seriam a Reserva Biológica Mata do Bispo (municipal), 

Parque Municipal Ribeirão São José, Parque Natural Municipal do Alto do Rio do Tanque, 

Parque do Morro do Chapéu, Parque do Tropeiro e Parque Estadual da Serra do Cipó. Para essas 

ações seriam desembolsados R$ 601.190,00 por ano, dos quais o IEF aportaria R$ 540.990,00 e a 

Prefeitura de Itabira os restantes R$ 60.200,00. 

Essas ações foram implementadas até sua conclusão, durante o período de 2007 a 2010, ainda que 

o último dos três pagamentos dos beneficiários tenham se prolongado um pouco após esse 

período. 

As discussões para a utilização de mecanismos de incentivo econômico à sustentabilidade 

somente seriam retomadas enfaticamente na gestão do mandatário municipal seguinte, Damon 

Lázaro de Sena, em dezembro de 2013. De acordo com explanação do próprio prefeito, durante a 

cerimônia de entrega simbólica dos cheques aos beneficiários do Preservar para Não Secar, no 

Auditório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em 18 de dezembro de 2014, ele 

demandou ao Secretário Municipal a elaboração da minuta de um decreto para estabelecer as 

diretrizes de um mecanismo de PSA em Itabira. 

Por isso, além de buscar o apoio dos técnicos do Instituto Estadual de Florestas e da Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural, a pasta ambiental do Executivo itabirano dispôs de 

recursos financeiros para realizar benchmarking. Até mesmo a localização física da Secretaria de 

Meio Ambiente de Itabira e da Agência Avançado do IEF no município serem vizinhas, no 

Parque Natural Municipal do Intelecto, contribuiu para estreitar esse vínculo. 

Por existirem algumas iniciativas em curso em Minas Gerais, conhecer suas estruturas, seus 

resultados e desafios seriam de suma importância antes de se definir o projeto da urbe 

drummondiana. Assim, houve a visita aos projetos Conservador das Águas, de Extrema, e Cercar 

para não Secar, da contígua São Gonçalo do Rio Abaixo, e o estudo do Programa Bolsa Verde. 

Com relação a essa iniciativa, em Itabira o papel de recepção dos interessados coube, 

exclusivamente, a unidade desconcentrada do IEF, o que o levou mais uma vez a contribuir na 

formulação do projeto local. A articulação entre esses atores institucionais produziu o Decreto 

Municipal 1.802, de 24 de fevereiro de 2014. Esse diploma legal regulamentou o art. 44 da Lei n. 
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3.761, de 04 de fevereiro de 2003, que amplia e consolida a legislação ambiental do Município de 

Itabira e dá outras providências.  

Para a implementação específica do Preservar para não Secar não houve a elaboração de um 

diagnóstico ambiental, mas a identificação dos interessados em participar do projeto e a definição 

de orçamento para custear essas ações.  

Se os projetos supramencionados de Extrema, Montes Claros e Itabira respectivamente, desde 

2005, 2006 e 2014, estão em implementação sob a coordenação de suas Prefeituras Municipais, 

outras também foram concebidas em outras localidades mineiras. 

Em Camanducaia
12

 , a organização não-governamental Valor Natural apresentou, em agosto de 

2008, um projeto ao Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias 

Hidrográficas do Estado de Minas Gerais (Fhidro) visando produzir diagnóstico para subsidiar a 

elaboração de uma política municipal de PSA. 

Denominado “Geração de conhecimento sobre a ocupação da terra em microbacias estratégicas 

para conservação das águas do Município de Camanducaia, MG, visando subsidiar uma política 

pública municipal de pagamento por serviços ambientais”, o projeto contou com o apoio formal 

do Instituto Estadual de Florestas, inclusive por meio de Gerência da APA Fernão Dias e do 

Promata, da Prefeitura Municipal, a qual inclusive se comprometeu a promover o mapeamento 

detalhado de cada propriedade de uma microbacia e a realizar o cadastramento de usuários de 

água da microbacia junto ao Igam.  

A definição da microbacia a ser trabalhada aconteceria seis meses após a aprovação do projeto, 

resultado do diagnóstico de uso do solo em microbacias estratégicas (HERMANN et al., 2008). O 

outro objetivo específico perseguido no projeto e que precederia a elaboração da política 

municipal de PSA seria o detalhamento do mapeamento, o cadastramento dos usuários de 

recursos hídricos e o planejamento da recomposição florestal dessa microbacia. 

Especificamente para a discussão da política de PSA previu-se no projeto a criação de uma 

comissão formada por atores locais e técnicos responsáveis pelo projeto, com a presença de dois 
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 Município vizinho a Extrema, inserido na região de planejamento Sul de Minas e abrangido pelo Escritório 

Regional Sul do IEF 
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representantes de cada um dos seguintes segmentos: Executivo Municipal, Câmara Municipal, 

setor rural, órgãos ambientais e sociedade civil organizada. 

As competências desse grupo seriam  

a) compilar e estudar outras iniciativas de pagamentos por serviços ambientais no país, 

b) elaborar a legislação municipal de pagamentos por serviços ambientais c) construir 

indicadores para o monitoramento de resultados da implantação da política de 

pagamentos por serviços ambientais. (HERMAN et al., 2008, p. 13)  

 

Herman et al. (2008) citam também que havia sido iniciada a implementação, pelo Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), do Programa de Desenvolvimento Socioambiental da Produção Familiar 

(Proambiente) e que estavam sendo discutidos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

(ALMG) alguns projetos de lei que versavam sobre a valorização dos serviços ambientais, dentre 

os quais o Programa Bolsa Verde, que viria a ser aprovado exatamente no mês em que o projeto 

da Valor Natural e da Prefeitura de Camanducaia foi submetido ao Fhidro. 

A experiência municipal do Conservador das Águas, em Extrema, e a criação do Fundo 

Municipal de Gestão Ambiental, em Itabira, também estimularam a concepção dessa alternativa 

para promover a sustentabilidade em Camanducaia. 

Seritinga
13

, também apostou na obtenção de recursos do fundo socioambiental estadual para 

iniciar ações de pagamentos por serviços ambientais em sua área de abrangência. Embora não 

fosse o principal objetivo do “Projeto Ambiental de Preservação e Recuperação de Nascentes”, 

uma das etapas da meta de capacitação de produtores rurais inclui o pagamento pelos serviços 

ambientais prestados aos produtores rurais, denominado ‘Ecocrédito’. 

Pereira et al. (2011) contextualizou a apresentação do projeto às discussões realizadas no Comitê 

de Bacia Hidrográfica do Alto Rio Grande (GD 1), um dos oito colegiados de Unidades de 

Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRHs) da porção mineira da bacia do Rio 

Grande. Nesse espaço consultivo, deliberativo e normativo, apontou-se que uma das principais 

atividades econômicas da região, a extração minerária, vinha trazendo impactos positivos e 
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 Outro município do Sul do Estado tanto na regionalização do Governo de Minas como do IEF. 
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negativos, especialmente no leito do rio Aiuruoca, atingindo, entre outros, o município de 

Seritinga. 

A autora reitera que a organização para a propositura de ações visando fomentar e ampliar a 

participação dos atores sociais e entidades parceiras deveria ser uma diretriz da atuação do GD 1. 

Embora o comitê conte com vinte e quatro organizações membro do comitê, paritariamente 

distribuídos pelos segmentos Poder Público Estadual, Poder Público Municipal, Usuários e 

Sociedade Civil, algumas delas participaram da concepção do mencionado projeto e constaram 

como entidades envolvidas em caso de sua aprovação. E, mesmo que ele tenha sido apresentado 

em nome da Prefeitura Municipal, a proeminência do Escritório Local da Emater se mostrou 

fundamental para sua elaboração. Para sua implementação, além desses atores, também atuariam 

o Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente (Codema), o Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), a Companhia Energética de Minas Gerais 

(Cemig), com seu viveiro florestal localizado em Itutinga, e o Instituto Estadual de Florestas 

(IEF). 

O Noroeste de Minas passou a contar com uma iniciativa municipal na área com a aprovação do 

Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais de Arinos, instituído pela Lei nº 1.342, de 14 

de setembro de 2011. À época da discussão do Projeto de Lei, a Secretaria Executiva do 

Programa Bolsa Verde (SEBV) recebeu a visita do então Presidente da Comissão de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, José Idelbrando, a fim de obter informações para 

subsidiar discussões no Legislativo local. 

Por fim, na mesma região de planejamento e Escritório Regional do IEF que Camanducaia e 

Seritinga, o Executivo Municipal de Pouso Alegre elaborou anteprojeto de Lei em 2012 e 

encaminhou-o à Câmara Municipal, na qual ele deu entrada como Projeto de Lei nº 656/2014. 

Elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ainda sob a gestão de Maurício Tutty, 

posteriormente eleito vereador no município, o projeto aprovado em 12 de dezembro de 2014 se 

baseia no Ecocrédito de Montes Claros, a ponto de levar o mesmo nome daquela iniciativa. 

Em comparação ao Programa Bolsa Verde, observam-se tanto semelhanças como peculiaridades 

nas discussões para inserção do pagamento por serviços ambientais nos municípios. Por um lado 

houve consonância com municípios como Extrema, que promoveram discussões internas com 
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seus Departamentos de Meio Ambiente e Fazenda e Serviços Urbanos e Meio Ambiente e 

combinaram esse trâmite às sugestões da sociedade civil, exemplificado pelos moradores do 

Ribeirão das Posses, e de outros atores institucionais, do Poder Público estadual e federal. 

Em Montes Claros, a perspectiva de análise pelo Codema a respeito das áreas pleiteadas para o 

recebimento do benefício do Ecocrédito acrescenta um caráter mais participativo à iniciativa, haja 

vista que sua definição teria envolvido apenas entes públicos, caso da própria Prefeitura, dos 

órgãos do Sisema, da Receita Federal e da Promotoria de Meio Ambiente. Essa ponderação 

também vale para a ação aprovada em Pouso Alegre, concebida pela Secretaria de Meio 

Ambiente do Município. 

No caso do programa estadual a discussão contou com o Poder Público, representado pelo IEF, 

pela Emater, pelo Igam, pela sociedade civil organizada, com a Federação de Agricultura e 

Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) e da Federação dos Trabalhadores em Agricultura 

do Estado de Minas Gerais (Fetaemg). Essa participação ocorreu em momentos distintos, como 

na Assembleia Legislativa, durante a tramitação do Projeto de Lei 952/2007, que resultaria na 

criação da iniciativa estadual de PSA, na Comissão Executiva do Programa Bolsa Verde, na 

redação da minuta de decreto que regulamentaria esse instrumento legal, e, posteriormente, no 

Comitê Executivo, no estabelecimento de diretrizes e deliberações a respeito de sua 

implementação. 

Outros projetos acima analisados apresentaram outro arranjo, envolvendo apenas atores 

institucionais públicos na elaboração das normas que o regulariam, como se deu com o Preservar 

para Não Secar. O decreto regulamentador foi concebido pela Prefeitura Municipal a partir de 

discussões com as unidades locais do IEF e da Emater, mas sem o envolvimento nessa fase de 

instituições de outros segmentos da sociedade. 

Nos casos dos dois projetos submetidos ao Fhidro, o de Camanducaia e o de Seritinga, ambos 

surgiram de instituições fora da Administração Municipal, respectivamente, a ONG Valor 

Natural e a Emater de Seritinga e contaram, a seguir, com a adesão das Prefeituras locais às 

propostas. Ambos os arranjos contam a seu favor com a presença de segmentos distintos em sua 

formulação, considerando-se que as discussões para a elaboração do projeto de Seritinga 
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ganharam força no Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Rio Grande, um contexto paritário e 

representativo dos segmentos relacionados à política de recursos hídricos da bacia.
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9 ANÁLISE DO POTENCIAL DE DISSEMINAÇÃO DE INICIATIVAS DE PSA EM MINAS A PARTIR DAS 

EXPERIÊNCIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EM CURSO 

 

A retomada do conceito de desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade, entendidos nessa publicação como sinônimas, presente no 

Relatório Bruntland permitirá sua análise nas iniciativas abaixo descritas. Segundo o Nosso Futuro Comum (COMISSÃO MUNDIAL 

SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991), trata-se daquele “que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades”. Essencial também para se debruçar sobre esses 

projetos e programas é identificar quais os eixos descritos por Sachs (2008b) podem ser encontrados neles. 

9.1 A sustentabilidade nos projetos e programas de PSA nos municípios mineiros 

 

Tabela 7: Programas e Projetos de Pagamentos por Serviços Ambientais em Municípios mineiros por eixos de sustentabilidade de 

Sachs 

Projeto Eixos 

Social Cultural Ecológico Ambiental Territorial Econômico Político 

(Nacional) 

Político 

(Internacional) 

Projeto 

Conservador 

das Águas 

- - X X X X - - 

Ecocrédito - X X X - X - - 
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Projeto Eixos 

 Social Cultural Ecológico Ambiental Territorial Econômico Político 

(Nacional) 

Político 

(Internacional) 

Projeto Cercar 

para Não Secar N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

Projeto 

Produtor de 

Água no 

Córrego Feio 

- - X X - X - - 

Projeto 

Preservar para 

Não Secar 

X - X X X X - - 

Projeto Geração 

de conhecimento 

sobre a ocupação 

da terra em 

microbacias 

estratégicas para 

conservação das 

águas do 

Município de 

Camanducaia, 

MG, visando 

- - X X X X - - 
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subsidiar uma 

política pública 

municipal de 

pagamento por 

serviços 

ambientais 

Projeto Eixos 

 Social Cultural Ecológico Ambiental Territorial Econômico Político 

(Nacional) 

Político 

(Internacional) 

Projeto de 

Pagamento de 

Serviços 

Ambientais de 

Arinos 

- - X X X - - - 

Projeto 

Ambiental de 

Preservação e 

Recuperação de 

Nascentes 

- - X X X X - - 

Ecocrédito - X X X X - - - 
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9.1.1 Projeto Conservador das Águas 

 

Dentre esses eixos (social, cultural, ecológico, ambiental, territorial, econômico, político – 

nacional – e político – internacional), em uma primeira visão, o ‘Conservador das Águas’ se 

inseriria especialmente no ecológico, ambiental, territorial e econômico. Os dois primeiros, que 

dizem respeito à preservação dos recursos não renováveis e ampliação da produção de serviços 

renováveis e à manutenção e melhoria dos ecossistemas naturais, podem ser identificado nos 

objetivos buscados pelo projeto, quais sejam, a adoção de práticas conservacionistas do solo, a 

implantação de saneamento ambiental e a implantação e manutenção de áreas de preservação 

permanente e de reserva legal, inclusive com a averbação desta em cartório. 

O aspecto territorial, que objetiva, para Sachs (2008b) apud Anprotec (2014), a melhoria do 

ambiente urbano, reduzir as disparidades interregionais e proteger áreas ecologicamente frágeis, 

pode ser visualizada com a definição das sete sub-bacias hidrográficas em que estão estabelecidas 

as propriedades e posses rurais de Extrema. A ordem de intervenção nelas segue o diagnóstico 

ambiental concluído em 2002 e prioriza aquelas que apresentam menor percentual de cobertura 

vegetal e maior vulnerabilidade ambiental. 

Os serviços ambientais que o projeto busca assegurar são, de acordo com a classificação de ONU 

(2003), os de regulação hídrica, o que pode ser constatado com a divulgação do projeto como um 

dos contribuintes para o abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo (JARDIM, 2011).  
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Figura 4 – Propriedade cortada pelo Rio Jaguari, em Extrema/MG 

O viés econômico do projeto ao realizar pagamentos mensais proporcionais às áreas das 

propriedades nas quais ocorreram ações de conservação e manutenção pode ser constatada por 

Gonçalves (2013) em seu estudo de percepção socioambiental realizado com os moradores de 

duas das três sub-bacias inseridas no ‘Conservador das Águas’ (Ribeirão das Posses e Salto de 

Cima). A autora verificou que o repasse recebido pelos proprietários rurais é, em alguns casos, 

uma das principais fontes de renda e contribuem para a intenção de aderir ou permanecer no 

projeto. 

9.1.2 Ecocrédito – Montes Claros 

 

Em Montes Claros, o ‘Ecocrédito’ enfatiza os aspectos culturais, ecológicos, ambientais e 

econômicos. Para a definição das áreas a serem contempladas nessa ação, o caput do art. 4º da 

Lei n. 3.545 prevê que as áreas prioritárias para preservação ambiental serão definidas pelo 

Município por meio de zoneamento ecológico e, até que ele seja elaborado, esse incumbência 

caberá ao Codema local e o atestado de área de relevante interesse ambiental será emitido pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA). 

Créditos: Leonardo Silva 

SilvaSilva 
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Além dos eixos ecológicos e ambientais contemplados por esses trechos da legislação, o cultural 

estaria sendo abrangido pela possibilidade prevista no art. 6º da mesma lei para o reflorestamento 

das margens das estradas vicinais que adentram 10 metros as propriedades dos interessados, 

desde que com espécies nativas do cerrado, plantas frutíferas, fitoterápicas e paisagísticas a fim 

de garantir a diversidade de espécies. 

O eixo econômico, como pontuado anteriormente, pode ser observado na possibilidade tanto de 

pagar tributos municipais com serviços prestados pela Prefeitura além de servir como uma moeda 

local empregada no comércio montesclarense com poder de compra equivalente ao do papel-

moeda em poder do público.  

O ‘Ecocrédito’ não explicita quais os serviços ambientais que pretende assegurar com sua 

implementação, embora Pereira (2008) destaque os resultados alcançados nos dois primeiros anos 

de existência da ação no Município, dentre as quais a recuperação do nível dos cursos d’água 

nessa área de abrangência, como o Rio São Lamberto. Assim, tal qual o ‘Conservador das 

Águas’, a regulação hídrica é seu objeto de atuação. Outros que podem ser assimilados como 

buscados, embora também não mencionados explicitamente, são os outros serviços de regulação, 

especificamente os de polinização, haja vista o incentivo ao reflorestamento com plantas 

frutíferas nas margens das estradas vicinais. 
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Figura 5 – Vista da Cachoeira do Rio Lapa Grande, um dos cursos d’água que cruzam Montes Claros/MG 

9.1.3 Ecocrédito – Pouso Alegre 

 

Por ser uma replicação da iniciativa de Montes Claros, o ‘Ecocrédito’ de Pouso Alegre apresenta 

as mesmas características de sua referência. A ampliação do eixo econômico da iniciativa 

sulmineira acontece na possibilidade da utilização do crédito obtido pelos proprietários rurais 

para pagar à Prefeitura Municipal também por serviços prestados em indústria ou comércio 

conveniados e não apenas não propriedades. Além disso, a utilização da denominada ‘moeda 

verde’ pela Lei Municipal que o cria, permitindo seu emprego, de acordo com o § 4º do art. 2º 

desse instrumento legal, para o pagamento parcial ou integral de bens e serviços considerados 

ecologicamente corretos na indústria e/ou no comércio local conveniados reitera a presença desse 

aspecto. 

Créditos: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Montes Claros 
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9.1.4 Projeto Produtor de Água no Córrego Feio 

 

O ‘Projeto Produtor de Água no Córrego Feio’, resultado de convênio entre o Departamento de 

Águas e Esgoto de Patrocínio (Daepa) e a Agência Nacional de Águas (ANA), atua em três dos 

eixos enumerados por Sachs (2008b), o ecológico e o ambiental e o econômico. Os dois 

primeiros são buscados com ações de conservação do solo, recuperação de matas ciliares, 

saneamento básico, recuperação de estradas e educação ambiental, as prioridades do projeto, 

DAEPA, 2014). O aspecto econômico está presente na previsão de remuneração aos proprietários 

que implementarem as práticas de conservação do solo, conservação e recuperação florestal 

visando ao abatimento da erosão e da sedimentação do Córrego Feio, principal manancial de 

abastecimento da cidade do Alto Paranaíba e tributário do Rio Dourados. 

 

Figura 6 – Córrego Feio, principal manancial de abastecimento público de Patrocínio/MG 

Segundo a classificação de De Groot (1992), os serviços ambientais de prevenção da erosão do 

solo e controle de sedimentos seriam o principal objetivo do ‘Produtor de Água no Córrego Feio’, 

assim como o são as iniciativas baseadas nessa metodologia concebida pela Agência Nacional de 

Águas. 

Para estabelecer os objetivos do projeto, o Departamento de Águas e Esgoto de Patrocínio 

assegura contar  

Créditos: Departamento de Águas e Esgoto de Patrocínio 
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com uma série de informações cartográficas (topografia, MDT), ambientais (mapa de 

solos, uso do solo, hidrografia), fundiárias (propriedades), viárias (estradas vicinais) e 

um diagnóstico ambiental e socioeconômico aprofundado da bacia, bem como um 

projeto básico sobre o dimensionamento das obras de conservação das águas e do solo. 

(DAEPA, 2014) 

 

9.1.5 Projeto Preservar para não Secar 

 

Em Itabira, no ‘Projeto Preservar para não Secar’, pode-se observar a presença dos eixos social, 

ecológico, ambiental, territorial e econômico. O estabelecimento dos agricultores familiares como 

um dos públicos-alvo do PSA local é uma característica do primeiro deles, enquanto que o 

ecológico, o ambiental e o econômico estão presentes na definição, constante do art. 1º do 

Decreto n. 1.802, de 24 de fevereiro de 2014, de que o Município poderá conceder incentivo 

financeiro para a identificação, recuperação, preservação e conservação de áreas necessárias à 

proteção das formações ciliares, nascentes e à recarga de aquíferos bem como às áreas 

necessárias à proteção da biodiversidade e ecossistemas especialmente sensíveis. Além disso, os 

eixos social e econômico estão explicitados, no art. 3º do mesmo documento, na previsão de 

auxílio financeiro a pessoas físicas que mantiverem nascentes cercadas e protegidas ou matas 

nativas cercadas e protegidas em propriedade com área igual ou superior a dois hectares, com o 

estabelecimento do valor mínimo e máximo por ano. Já o eixo territorial se apresenta no projeto 

pela existência de critérios como a valorização de propriedades ou posses que estejam inseridas 

em áreas de contribuição direta para o abastecimento público de água, além da atuação nas três 

sub-bacias hidrográficas do Município (Carmo, Tanque e Peixe). 

Os serviços ambientais de regulação hídrica (ONU, 2003), ou mais especificamente os de 

prevenção da erosão do solo e controle de sedimentos e os de captura e recarga hídrica (DE 

GROOT, 1992) estão presentes no ‘Preservar para não Secar’. Além deles, os serviços culturais 

de recreação e ecoturismo bem como os de senso de lugar (ONU, 2003) também são percebidos 

pelos implementadores do projeto. 

Na cerimônia de premiação dos proprietários rurais de Itabira, em 18 de dezembro de 2014, o 

Prefeito Municipal, Damon Lázaro de Sena, enfatizou que, dentre as motivações para sugerir a 

elaboração do decreto que cria o projeto estão a sedimentação da área em que está localizada a 

Estação de Tratamento de Água (ETA) Pureza e em outros cursos d’água dos quais lembrava 
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frequentar na infância. Esse indicador de degradação ambiental associado à crise hídrica que 

atingiu sistemas de abastecimento público, como o Cantareira em São Paulo, reforçou a 

necessidade do protagonismo do Poder Público para recuperar o nível de serviços ambientais 

anteriormente prestados. 

 

Figura 7 – Cerimônia de entrega simbólica dos benefícios do Preservar para não Secar, dia 18 de dezembro de 2014, 

em Itabira/MG 

9.1.6 Projeto Geração de conhecimento sobre a ocupação da terra em microbacias estratégicas 

para conservação das águas do Município de Camanducaia, MG, visando subsidiar uma política 

pública municipal de pagamento por serviços ambientais 

 

O projeto concebido pela Valor Natural em Camanducaia abrange os eixos ecológico, ambiental, 

territorial e econômico. Os dois primeiros aspectos são observados no planejamento de 

recomposição florestal de uma microbacia do Município e o último na previsão do 

desenvolvimento de uma política pública de pagamentos por serviços ambientais e na percepção 

das autoras do trabalho de que o detalhamento da microbacia é “fundamental para o município 

acessar fontes de financiamento para um futuro programa de pagamentos por serviços 

ambientais” (HERMAN et al., 2008, p. 74). Os aspectos territoriais são enfatizados por elas ao 

citar o Plano Diretor de Camanducaia, que ressalta a importância da promoção do 

“desenvolvimento integrado das áreas urbana e rural, com a finalidade de garantir a qualidade de 

Créditos: Prefeitura Municipal de Itabira 



182 

 

vida, organizar os espaços urbanos e rurais, preservar e manter a paisagem natural e edificada” 

(HERMAN et al, 2008, p. 78). E esse aspecto seria impactado pelo projeto pela previsão de 

intervir em estabelecimentos rurais, a maioria das propriedades situadas no Município. 

Em Camanducaia, os serviços ambientais de regulação hídrica (ONU, 2003) seriam os buscados 

pelo projeto de ‘Geração do Conhecimento’, mas, nesse caso, é importante ressaltar que seria a 

política municipal de PSA que definiria quais serviços o Município almejaria assegurar com as 

iniciativas posteriores. Para tanto, Herman et al. (2008) afirmam que 

para a maioria da população rural não é clara a relação entre a proteção das florestas e a 

melhoria na qualidade das águas e do solo e, menos ainda, aumento da renda. O grande 

desafio para mudar essa realidade é o estabelecimento de políticas públicas que 

promovam a agregação de valores aos seus produtos, através da certificação verde, e que 

incorporem benefícios financeiros pela produção e conservação da água, carbono e 

biodiversidade conferindo valor à floresta intacta. (HERMAN et al., 2008, p.79) 

 

9.1.7 Projeto Ambiental de Preservação e Recuperação de Matas Ciliares e Nascentes (Seritinga) 

 

O ‘Projeto Ambiental de Preservação e Recuperação de Matas Ciliares e Nascentes’, em 

Seritinga, não difere da maioria dos projetos anteriormente analisados e abrange os eixos 

ecológico, ambiental, territorial e econômico. Os dois primeiros estão caracterizados pela atuação 

para a implantação, reflorestamento ou cobertura florestal, com espécies nativas de florestas 

remanescentes, para a recuperação e preservação ambiental dos mananciais, proporcionando 

melhoria físico-hidrológica do solo (PEREIRA et al., 2011). 

Especialmente por ter sido concebida a partir de motivações oriundas também das discussões do 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Rio Grande (GD 1), a vertente territorial é mais visível e, 

ainda mais quando Pereira et al. (2011), apresentam que  

as expectativas do público-alvo e comunidades a serem beneficiadas estão relacionadas a 

um planejamento do desenvolvimento social local e regional, de modo que as ações 

integradas possam viabilizar as potencialidades das comunidades que estão excluídas do 

atual modelo, promovendo a gestão ambiental, facilitando o acesso às informações 

socioambientais básicas e organizando e integrando comunidades. (PEREIRA et al., 

2011, p. 11) 

 

Assegurar a prestação dos serviços ambientais de prevenção da erosão do solo e controle de 

sedimentos (De Groot, 1992) é considerado essencial pelos autores do projeto de Seritinga, uma 
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vez que o desmoronamento de áreas às margens do Rio Aiuruoca bem como a mudança em seu 

leito são cada vez mais visíveis em razão da ausência de matas ciliares. 

O eixo econômico tem lugar com a previsão de pagamento aos produtores rurais pelos serviços 

ambientais prestados em suas propriedades durante dezoito meses durante a implementação do 

projeto. 

Para a concepção do projeto em Seritinga é mecionado por Pereira et al. (2011) que sua 

elaboração contou com subsídios do comitê daquela UPGRH e também com a experiência dos 

autores do projeto e as demandas que recebiam na Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural. 

9.1.8 Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais de Arinos 

 

O ‘Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais de Arinos’ tem previsto no art. 3º da Lei 

Municipal n. 1.342, de 14 de setembro de 2011, a possibilidade de pagamento por quatro serviços 

ambientais, quais sejam, a conservação e a melhoria da qualidade e da disponibilidade hídrica; a 

conservação e o incremento da biodiversidade; a redução dos processos erosivos e da fixação; e o 

sequestro de carbono para fins de minimização dos efeitos das mudanças climáticas globais, 

abrangendo, portanto, os eixos ecológico e ambiental. A diminuição das disparidades 

interrregionais, que devem ser trabalhadas no eixo territorial, é buscada no inciso II do mesmo 

art. 3º, em que se prevê  

a criação de mecanismos de fazer retornar aos proprietários de áreas rurais a montante de 

microbacias sensíveis do ponto de vista hidrológico, baixa vocação para atividades 

econômicas intensiva e com alta demanda populacional a jusante, parte dos custos nos 

quais incorrem os mesmos ao atuarem como facilitadores para a prestação dos serviços 

de aumento da quantidade e melhoria de qualidade de água. (ARINOS, 2011) 

 

Além disso, a seleção, após audiência pública, das microbacias hidrográficas a serem trabalhadas 

também demonstra a intenção de promover uma atuação territorialmente equilibrada. 
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9.1.9 Programa Bolsa Verde 

 

A sustentabilidade perseguida pelo Programa Bolsa Verde abrange uma gama de maior de eixos 

do que a maioria das iniciativas municipais de pagamentos por serviços ambientais mineiras. Se 

as dimensões ecológica, ambiental e econômica estão presentes em todos os projetos e 

programas, o mesmo não é realidade para a social, a cultural e a territorial. 

Além de priorizar os agricultores familiares, os proprietários e posseiros rurais e os proprietários 

de estabelecimentos situados dentro de unidades de conservação sujeitas à desapropriação, como 

foi replicado pelo ‘Preservar para não Secar’, os aspectos culturais podem ser enxergados nos 

critérios de pontuação que incluem a valorização de povos tradicionais, como indígenas e 

quilombolas.  

A preocupação com a homogeneidade social e a qualidade de vida é um dos objetivos do BV, 

atestado com a identificação de propriedades nas quais seus responsáveis legais participem de 

projetos públicos de inserção social no campo, de financiamento na linha de conservação 

ambiental ou agroecológica e de contribuição direta para o abastecimento público de água. Essa 

última característica, por sua vez, pode ser constatada também no projeto desenvolvimento em 

Itabira. As técnicas de controle biológico ou agroecológico, os sistemas de produção 

agroecológicos ou de produção integrada e à não utilização de agrotóxicos também é avaliada 

mais positivamente pelo programa estadual. 

A aprovação da lei para ter abrangência em todo o Estado é uma demonstração do que Sachs 

(2008b) classificou na dimensão territorial, com a redução das disparidades interregionais. 

Mesmo a melhoria do ambiente urbano pode ser verificada com a possibilidade de contemplação 

das propriedades maiores a 1 hectare que possuam área com cobertura vegetal nativa. 

9.2 Referências para implantação de iniciativas 

 

A concepção e a implementação dos primeiros projetos municipais de pagamentos por serviços 

ambientais repercutiram naqueles que os sucederam, como pode ser identificado na abordagem 

aos exemplos acima apresentados. Se o ‘Conservador das Águas’, de Extrema, criado por lei em 

dezembro de 2005, e o Ecocrédito, instituído por lei em abril de 2006, apresentam concepções 
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que os distinguem claramente, os projetos e programas surgidos no Estado tem pontos de contato 

com os dois declarados. 

O primeiro influenciou a concepção da proposta itabirana, o ‘Preservar para não Secar’, 

recebendo, inclusive, a visita de uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente da terra de Carlos 

de Drummond de Andrade. O cálculo do benefício aos proprietários e posseiros contemplados 

nessa última cidade seguiu parcialmente a lógica de ambos os projetos, considerando as Unidades 

Fiscais do Município como o padrão a ser utilizado e cujo valor é atualizado anualmente. Pontue-

se, no entanto, que os mínimos e máximos por hectare são distintos em todas essas iniciativas. 

Além dessas boas práticas, ressalte-se que a contiguidade com São Gonçalo do Rio Abaixo e a 

implementação do Cercar para não Secar desde 2011 incentivou a criação de um projeto de PSA 

em Itabira. 

  

 

Figura 8 - Propriedade beneficiada pelo Projeto “Cercar para não Secar”, em São Gonçalo do Rio Abaixo/MG 

Créditos: Secretaria de Meio Ambiente de São Gonçalo do Rio Abaixo 
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O ‘Produtor de Água no Córrego Feio’ tem em comum com o ‘Conservador das Águas’ a 

metodologia engendrada pela ANA, que visava em um primeiro momento unicamente o 

abatimento da erosão e da sedimentação. 

A proximidade de Camanducaia com Extrema apresentou uma relação direta na elaboração do 

projeto da primeira, inclusive por estarem situadas na bacia hidrográfica do Jaguari. Ao 

apresentar a justificativa para a promoção de um diagnóstico que subsidiaria a elaboração de uma 

política de pagamentos por serviços ambientais no município, Herman et al. (2008) citam a 

existência do ‘Conservador das Águas’ e afirmam que 

A grande inovação (de Extrema, grifo nosso) está, não somente na iniciativa em se 

proteger as áreas de APP e consequentemente os recursos naturais, mas prover apoio 

financeiro ao proprietário rural, dotando de práticas e manejos adequados a um ambiente 

saudável. 

Também no município de Camanducaia devem ser protegidas as áreas de fragilidade alta 

e os fragmentos de vegetação ainda existentes na região assim como áreas de 

Preservação Permanente ao longo dos rios e córregos da região. (HERMAN et al., 2008, 

p. 78) 

 

Não é possível, no entanto, comparar de forma mais aguda ambas as iniciativas, em razão do 

projeto de Camanducaia prever a elaboração da política de PSA e, por conseguinte, carecer de 

detalhes sobre a forma como um eventual projeto ou programa no Município funcionaria.  

Por sua vez, o ‘Ecocrédito’ serviu de estímulo para a concepção da homônima ação em Itabira 

que, como mencionamos, não foi implantada e implementada, e também em Pouso Alegre. 

Comparando-se as fundamentações legais do PSA em cada um desses municípios, observam-se 

diferenças apenas nos nomes dos órgãos que responderão pela análise das áreas de relevante 

interesse ambiental, que, no entanto, cuidam da mesma política pública em suas correspondentes 

áreas de abrangência. 

Observa-se, portanto, que a proximidade contou a favor da concepção de novas iniciativas de 

pagamentos por serviços ambientais, mas ela não foi determinante para a maioria delas. Contou 

mais a consolidação do projeto como uma referência naquela política pública, a ponto de 

municípios de regiões distantes entre si como Pouso Alegre e Montes Claros apresentarem 

modelos muito semelhantes. 



187 

 

Além das referências cruzadas entre os projetos e programas municipais, em maior ou menor 

medida o Programa Bolsa Verde, implementado pelo Instituto Estadual de Florestas, também 

esteve presente seja no discurso seja na efetiva concepção e implementação dessas iniciativas. 

Tabela 8 – Percentual de beneficiários contemplados, em 2010 e 2011, por Município do Estado 

de Minas Gerais, com Projeto/Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais implantado  

Município Escritório Regional Ano Candidatos Contemplados % de Contemplados

Arinos Noroeste 2010 30 0 0

Arinos Noroeste 2011 39 30 76,92

Extrema Sul 2010 0 0 -

Extrema Sul 2011 0 0 -

Itabira Centro Sul 2010 13 6 46,15

Itabira Centro Sul 2011 0 0 -

Montes Claros Norte 2010 45 1 2,22

Montes Claros Norte 2011 7 6

Patrocínio Alto Paranaíba 2010 0 0 -

Patrocínio Alto Paranaíba 2011 10 2 20

São Gonçalo do Rio Abaixo Centro Sul 2010 0 0 -

São Gonçalo do Rio Abaixo Centro Sul 2011 0 0 -  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Instituto Estadual de Florestas (2012; 2013) e IBGE (2014) 

Se temporalmente o ‘Conservador das Águas’ precedeu a concepção do Bolsa Verde e 

estabeleceu parâmetros e critérios que permanecem basicamente os mesmos desde o princípio, a 

possibilidade de atuação conjunta existe, conforme afirmam Pereira et al. (2011)  

Até o momento, no entanto, não houve candidatos com propriedades ou posses em Extrema 

aprovados para receber benefícios do programa estadual. Uma parte da justificativa se deve à 

sequência estabelecida em decreto municipal das sub-bacias hidrográficas a serem trabalhadas no 

‘Conservador das Águas’, razão pela qual a Prefeitura Municipal não assumiu o papel de 

disseminador do Bolsa Verde como em outros municípios. 

Em Montes Claros também não se encontraram relatos de uma atuação mais proativa do 

Executivo Municipal na disseminação do programa estadual nem em sua divulgação a fim de 

ampliar o estímulo à conservação e à recuperação da cobertura vegetal nativa realizado pelo 

Ecocrédito. As solicitações apresentadas nas aberturas para recebimento de propostas em 2010 

(45) e 2011 (7) resultaram essencialmente da atuação do Escritório Regional Norte e da 

Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais de São Francisco Ltda. (Coopasf),  levando a 
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alcançar o maior número de candidatos e de aprovados, mesmo sem apoio da Prefeitura do 

município norte mineiro. 

Como a iniciativa de PSA se encontrava em execução antes da concepção do Programa Bolsa 

Verde e continuou sem nenhuma alteração após sua instituição, também não se visualizaram 

alterações resultantes do programa estadual. Pereira (2008) menciona que tramitava, à época, um 

projeto de lei, de autoria do deputado estadual Paulo Guedes (PT), que criaria o ‘Ecocrédito’ 

estadual, inspirado no que havia sido concebido em Montes Claros. Esse projeto, no entanto, foi, 

junto com outros dois que tramitavam na Assembleia Legislativa, transformado no substitutivo ao 

Projeto de Lei 952/2007, que deu origem ao Programa Bolsa Verde. Como descrito no capítulo 7 

dessa obra, a estrutura da iniciativa estadual difere substancialmente daquela implementada no 

Ecocrédito. 

Patrocínio, com seu ‘Produtor de Água no Córrego Feio’, não apresenta nenhuma informação a 

respeito da influência do programa estadual de pagamentos por serviços ambientais sobre o 

projeto apresentado à Agência Nacional de Águas visando a celebração de convênio com aquela 

autarquia especial. Celebrado em 2011 com o órgão federal, ele surge como a alternativa para 

contemplar os proprietários e posseiros do município de, atualmente, cerca de 88 mil habitantes. 

A lacuna a ser preenchida resultava, inclusive, da inexistência de candidatos no programa 

estadual em 2010 e à candidatura de dez proprietários e aprovação de apenas dois em 2011. 

Em São Gonçalo do Rio Abaixo, o ‘Cercar para não Secar’ começou a ser implementado ainda 

em 2011, antes, portanto, do início da vigência do Termo de Cooperação Técnica celebrado entre 

a Prefeitura e o Instituto Estadual de Florestas autorizando-a a atuar como instituição parceira na 

implementação do Programa Bolsa Verde. O acordo somente começaria em 03 de julho de 2012, 

sem, no entanto, produzir efeitos no cadastramento de interessados em receber o benefício da 

iniciativa estadual em razão de não ter havido abertura para recebimento de solicitações desde a 

ocorrida em 2011. 

Já o ‘Projeto Preservar para Não Secar’, diferentemente dos anteriores, recebeu influência direta 

do primeiro programa de pagamentos por serviços ambientais aberto à participação de 

interessados de toda sua área de abrangência. Essa interface com o Bolsa Verde pode ser 

observada no Decreto Municipal n. 1.802, de 24 de fevereiro de 2014, visivelmente inspirada na 
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Lei Estadual n. 17.727, de 13 de agosto de 2008, e que cria o programa estadual. Essa 

correspondência inclui as áreas aptas a serem beneficiadas com o pagamento, o público-alvo do 

projeto, os critérios de preservação e conservação das áreas, as práticas de manejo do solo e de 

regularidade ambiental, suas fontes de financiamento, a vigência do pacto e as atribuições do 

colegiado do órgão executivo. O mesmo pode ser afirmado sobre o edital de convocação, 

publicado em 02 de junho de 2014, e que se baseia parcialmente no “Registro de dados para a 

modalidade de manutenção da cobertura vegetal nativa”, do Bolsa Verde, para criar o seu 

“Formulário para Registro de Dados para o Programa Preservar para não Secar”. 

Deve-se, no entanto, ressaltar que não se tratou de uma simples reprodução do conteúdo dos 

instrumentos legais do BV, mas uma adaptação condizente com a realidade de Itabira e com as 

diretrizes ambientais estabelecidas pelo chefe do Executivo e da pasta de meio ambiente. A 

atribuição do número de Unidades Padrão Fiscais do Município, por exemplo, ao critério 

“Propriedades ou posses com tratamento adequado dos efluentes domésticos de origem humana e 

disposição adequada dos resíduos sólidos” retrata a intenção de valorizar essa prática ambiental e 

também sua participação na rede do órgão municipal de saneamento, o Saae. 

Outro aspecto que o difere do Bolsa Verde é o georreferenciamento da propriedade e das 

nascentes por profissional contratado pelo proprietário ou posseiro, a quem compete também a 

elaboração de laudo técnico e a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao 

conselho de classe, como um requisito para análise pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

de Itabira. Essa exigência diferiu do programa estadual devido à assunção dessa atividade pelos 

técnicos do Instituto Estadual de Florestas e das instituições parceiras. 

O arcabouço legal do Programa é citado pelos técnicos da Secretaria Municipal como a principal 

inspiração para a elaboração de sua normativa. Por outro lado, os resultados e a mobilização dos 

proprietários locais na iniciativa estadual não contribuíram da mesma forma para sua adesão ao 

‘Preservar para não Secar’. Apenas seis dos treze interessados em participar do Bolsa Verde em 

2010 foram contemplados e nenhum se candidatou no ano seguinte. Não obstante o reduzido 

interesse na iniciativa, o que pesou desfavoravelmente à credibilidade do Programa foi a 

indefinição quanto às datas dos pagamentos e o atraso na sua efetuação. A quitação dos débitos 

relativos às duas primeiras parcelas dos benefícios devidos aos contemplados que apresentaram 

suas demandas em 2010 tem sido realizada desde 2013, mas nem todos receberam integralmente 
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o montante devido.  Dessa forma, ao invés de reforçar a importância do ‘Preservar’, o BV se 

tornou quase que um desestímulo aos proprietários e posseiros locais. 

Curiosamente, conforme também constatado com os gestores do projeto entrevistados, outra 

iniciativa anteriormente desenvolvida pelo IEF serviu como fiador do projeto municipal. Trata-se 

da bem sucedida implantação do Promata, pelo menos na percepção do público itabirano, que 

dele havia participado entre 2007 e 2010 e, além de ter assimilado a relação estabelecida entre 

eles, provedores de serviços ambientais, com o IEF, comprador, por ter conservado e/ou 

recuperado áreas de Mata Atlântica. 

Além dessa influência tão clara, positiva e negativamente, do Bolsa Verde sobre o ‘Preservar 

para não Secar’, curiosamente o Programa também impactou positivamente outras iniciativas, 

mesmo que em sua concepção. O caso de Arinos, com seu ‘’Programa de Pagamentos por 

Serviços Ambientais’, atesta isso, uma vez que na primeira abertura do BV em 2010 houve trinta 

interessados e nenhum aprovado e no ano seguinte foram trinta aprovados em trinta e nove 

solicitações apresentadas. Ressalte-se, no entanto, que o resultado dessa segunda abertura 

somente veio a público em 2012 e 2013, incluindo revisões, e que a existência de interessados em 

aderir ao BV e sua não contemplação teria reforçado o interesse em estabelecer uma solução 

local. 

Além disso, o Bolsa Verde se distingue dos projetos e programas municipais de PSA em Minas 

Gerais em função dos serviços ambientais por cuja conservação são pagos os benefícios. Se 

Simões (2011) compreende que, de acordo com a legislação que rege o Programa, ele visa 

remunerar aqueles que asseguram os serviços de regulação hídrica e conservação da 

biodiversidade, observa-se que a maioria das iniciativas conduzidas pelas Prefeituras visam 

garantir os relacionados à água.  

É assim com o ‘Conservador das Águas’, de Extrema, e o ‘Produtor de Água no Córrego Feio’, 

de Patrocínio, inspirados na metodologia do ‘Produtor de Água da Agência Nacional de Águas’, 

buscando, além da regulação hídrica, a prevenção da erosão do solo e controle de sedimentos. 

Além deles, acrescente-se também o ’Geração de Conhecimento’, de Camanducaia, concebido 

com base na experiência do município vizinho e com vistas a subsidiar a regulação do ciclo 

hidrológico na bacia do rio Jaguari. 
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O ‘Preservar para não Secar’ surgiu no contexto do aprofundamento da crise hídrica brasileira em 

razão da estiagem mais prolongada enfrentada na região Sudeste e, por essa razão, os 

representantes do Executivo Municipal, incluindo o próprio Prefeito, destacam que ele busca 

garantir os serviços de regulação hídrica. 

Em Seritinga, o ’Projeto Ambiental de Preservação e Recuperação de Matas Ciliares e Nascentes’ 

previu a prevenção da erosão do solo, de acordo com a categorização de De Groot (1992), a 

exemplo do que se busca também nos projetos inspirados no Produtor de Água e motivadas pelas 

discussões no CBH GD 1.  

Por sua vez, os Ecocréditos, de Montes Claros e de Pouso Alegre, objetivaram também garantir 

serviços culturais ao incentivar o reflorestamento de áreas marginais às estradas vicinais com 

plantas frutíferas, fitoterápicas e medicinais. 

Tabela 9 – Percentual de beneficiários contemplados, em 2010 e 2011, por Município do Estado 

de Minas Gerais, com Projeto/Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais 

aprovados

Município Escritório Regional Ano Candidatos Contemplados % de Contemplados

Bom Despacho Centro-Oeste 2010 2 2 100

Bom Despacho Centro-Oeste 2011 4 4 100

Camanducaia Sul 2010 3 0 0

Camanducaia Sul 2011 1 1 100

Delfim Moreira Sul 2010 0 0 -

Delfim Moreira Sul 2011 0 0 -

Doresópolis Centro Oeste 2010 0 0 -

Doresópolis Centro Oeste 2011 0 0 -

Igarapé Centro-Sul 2010 0 0 -

Igarapé Centro-Sul 2011 0 0 -

Itanhandu Sul 2010 0 0 -

Itanhandu Sul 2011 0 0 -

Viçosa Mata 2010 0 0 -

Viçosa Mata 2011 1 1 100  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Instituto Estadual de Florestas (2012; 2013); IBGE (2014); Pereira et 

al. (2010) 

Acima, constam os municípios que tiveram projetos aprovados no Edital ANA 002/2014 para a 

implantação de iniciativas locais de pagamentos por serviços ambientais sob a metodologia do 

Produtor de Água. Ainda que não se possa afirmar sobre a influência do Programa Bolsa Verde 

sobre sua concepção, mesmo porque a amostra alvo de análise precede imediatamente essa 
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trazida aqui, pode-se observar que o baixo número de beneficiários candidatos e aprovados no 

Bolsa Verde é claro nesses municípios. 

Os casos de Camanducaia e Seritinga se assemelham quanto ao número de interessados e 

beneficiados dos projetos recém-aprovados, mas para esses dois projetos foi possível constatar a 

referência ao programa estadual como um estímulo à suas concepções. Enquanto o ’Geração de 

conhecimento’ mencionava a tramitação de um projeto de lei que, como dissemos anteriormente, 

seria aprovado no mês da apresentação do projeto da Valor Natural ao Fhidro, em Seritinga o 

Bolsa Verde é citado como um espelho do que os autores do projeto enxergavam como o 

resultado da ação de pagamento por serviços ambientais aos seus proprietários rurais com 

recursos que seriam captados no Fhidro e no estímulo à suas adesões ao próprio programa 

estadual (PEREIRA et al., 2011, p. 5). 

O advento do Programa Bolsa Verde pode ser verificado de forma direta ou indireta em alguns 

dos projetos e programas, quer eles tenham sido implantados previamente à iniciativa estadual, 

quer a tenham sucedido. Nesses casos, também foi necessário examinar se, durante a 

continuidade dessas iniciativas, houve alguma modificação em seu escopo a fim de promover 

uma ação conjunta com o programa estadual. Para alguns a influência teria ocorrido de forma 

mais direta, como subsídio para a elaboração do instrumento legal que autoriza o pagamento por 

serviços ambientais, caso do ‘Preservar para não Secar’. Outros teriam sido motivados a buscar 

uma alternativa de conservação e recuperação florestal, incluindo a adoção de pagamentos por 

serviços ambientais, devido ao exemplo do BV que estaria prestes a ser aprovado legalmente, no 

caso de Camanducaia, ou em implantação, como ocorreu para Seritinga. 

Embora não se possa afirmar a partir da revisão de literatura e de entrevistas realizadas se houve 

influência sobre outras iniciativas concebidas, como aquelas aprovadas em edital da Agência 

Nacional de Águas, pode-se sugerir que o reduzido ou inexistente impacto do Bolsa Verde nesses 

municípios tenha catalisado esses projetos. A afirmação se justifica pela necessidade soa 

Executivos Municipais em buscar uma alternativa para a implantação de uma iniciativa de 

pagamentos por serviços ambientais a fim de manter ou recuperar serviços ambientais existentes 

em tais municípios e que não vinham sendo incentivados pelo Governo do Estado. 
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Com relação à Extrema e Montes Claros, a percepção que resta é que outras ações do IEF 

contribuíram para a implantação das iniciativas locais de PSA, já o programa estadual de 

pagamentos por serviços ambientais se apresenta como uma alternativa para um momento futuro, 

mas não para uma atuação complementar ao ‘Conservador das Águas’ e ao ‘Ecocrédito’. 

9.3 Número de beneficiários e de hectares conservados nas iniciativas municipais  

 

Apenas quatro dos projetos e ações cujas implementações são comparadas ao Bolsa Verde foram 

implantados e estão sendo implementados: o ‘Conservador das Águas’, o ‘Ecocrédito’, o ‘Cercar 

para não Secar’ e o ‘Preservar para não Secar’. 

O projeto implementado em Extrema desde 2007, ainda que tenha sido criado em fins de 2005, 

beneficia atualmente proprietários e posseiros de 150 estabelecimentos rurais, que totalizam 

7.300 hectares, pagando pela preservação de 700 nascentes. Abaixo, segue sua execução ano a 

ano. 

Embora inicialmente o ‘Conservador das Águas’ tenha sido concebido para implementação com 

recursos unicamente do Executivo Municipal, sua ampliação ensejou a diversificação das fontes 

que o custeariam a fim de continuar o pagamento aos beneficiários que aderiram na sub-bacia do 

Ribeirão das Posses e avançar para as demais sub-bacias, começando, ainda em 2009 e 2011, 

pelo Salto de Cima e Forjos, respectivamente. 

 

Tabela 10 – Número de Termos de Compromisso celebrados do Projeto Conservador das Águas, 

Extrema/MG, anualmente entre 2007 e 2014 

Ano Nº de Termos de 

Compromisso 

Área (ha) Valor de PSA 

pago no ano (R$) 

2007 21 451 16.165,00 

2008 14 306 106.858,00 

2009 26 674 226.101,00 
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Ano Nº de Termos de 

Compromisso 

Área (ha) Valor de PSA 

pago no ano (R$) 

2010 15 894 340.529,00 

2011 24 523 419.462,00 

2012 44 2356 557.106,00 

2013 18 362,93 633.323,40 

2014 11 155,26 667.635,85 

 173 5.722,19 667.635,85 

 

Fonte: Adaptação de Gonçalves (2013) a partir do Projeto Conservador das Águas 8 anos e de Prefeitura Municipal 

de Extrema 

Para isso, a edição da referida Lei Municipal n. 2.482, de 13 de fevereiro de 2009, que instituiu o 

Fundo Municipal para Pagamentos por Serviços Ambientais, acrescentou, em seu art. 4º, à 

dotação orçamentária consignada anualmente no orçamento do Município,  

II. as transferências oriundas do orçamento da União e do Estado de Minas Gerais;  

III. o produto resultante de taxas e/ou da imposição de práticas pecuniárias;  

IV. recursos provenientes da cobrança pelo uso da água e fundo de recursos hídricos;  

V. ações, contribuições, subvenções, transferências e doações de origem nacionais e 

internacionais, público ou privadas;  

VI. recursos provenientes de convênios ou acordos, contratos, consórcios e termos de 

cooperação com entidades públicas e privadas;  

VII. rendimentos e juros provenientes da aplicação financeira de seu patrimônio;  

VIII. ressarcimento devido por força de Termos de Ajustamento de Conduta – TAC e 

Termo de Compromisso Ambiental – TCA, firmados com o Departamento de Serviços 

Urbanos e Meio Ambiente (DSUMA);  

IX. receitas advindas de venda, negociação e créditos de carbono. (EXTREMA, 2009) 
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Pereira et al. (2010) destacam a articulação realizada com empreendimentos interessados em 

compensar sua pegada hídrica e, por isso, celebrar acordo com a Prefeitura para o plantio de 

espécies nativas que contribuiriam para a produção do equivalente à quantidade de água que eles 

utilizariam em suas atividades econômicas. De acordo com o sítio Water Footprint (2014)
14

, “a 

pegada hídrica de um indivíduo, comunidade ou empresa é definida como o volume total de água 

doce que é utilizado para produzir os bens e serviços consumidos pelo indivíduo, comunidade ou 

produzidos pelas empresas”. 

O acréscimo de R$ 0,10 no valor do litro de leite dos produtores cujos estabelecimentos estejam 

inseridos no Conservador das Águas é custeado pelos Laticínios Serra Dourada, sediados em 

Extrema. Os recursos financeiros também advêm das contribuições do Comitê PCJ, por meio do 

financiamento dos projetos executivos custeados pelos recursos da cobrança pelo uso da água. 

Outros parceiros que contribuem para a execução do projeto aportam recursos para a aquisição de 

materiais de consumo e insumos agrícolas e equipamentos (Instituto Estadual de Florestas até 

2011), manutenção e cercamento das áreas (The Nature Conservancy), fornecimento de mudas de 

árvores nativas (SOS Mata Atlântica e Melhoramentos Papeis) e monitoramento da água e 

conservação do solo (Agência Nacional de Águas). 

O monitoramento e a verificação nas propriedades são realizados mensalmente, sendo que a 

última é condição para que o proprietário receba sua parcela mensal do pagamento por serviços 

ambientais. De acordo com Pereira et al. (2010), é somente após a emissão do relatório mensal 

assinado pelo técnico da DSUMA e pelo proprietário que poderão ser repassados os recursos 

referentes àquela propriedade. 

O crescimento do número de beneficiados pelo ‘Ecocrédito’ ocorreu, sobretudo, nos dois 

primeiros anos de vigência dessa ação, quando, como se pode constatar na Tabela 9, abaixo, 

alcançava 41 beneficiários. 

 

 

                                                           
14

 Uso de água direta e indireta. Disponível em <http://www.pegadahidrica.org/?page=files/home>. Acesso em 29 de 

março de 2015. 

http://www.pegadahidrica.org/?page=files/home
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Tabela 11 – Número de Certificados de Ecocrédito, de Montes Claros/MG, vigentes anualmente 

entre 2007 e 2014 

Ano Nº de beneficiários 

(acumulado) 

Área (ha) Valor de PSA 

pago no ano (R$) 

2007 24 433 47.673,30 

2008 37 1.349 148.524,90 

2009 39 1.486 163.608,80 

2010 39 1.486 163.608,80 

2011 39 1.486 163.608,80 

2012 39 1.486 163.608,80 

2013 37 1.347 148.304,70 

2014 37 1.347 148.304,70 

Fonte: Prefeitura Municipal de Montes Claros (2015) 

Compete ao proprietário elaborar um relatório semestral e submetê-lo à Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente (Semma) que, após deliberação do Conselho Municipal de Defesa e Conservação 

do Meio Ambiente (Codema), realizará o pagamento semestral acordado (PEREIRA, 2008). 

O ‘Projeto Cercar para não Secar’ vem, desde 2011, estabelecendo intervalos a cada ano para a 

inscrição dos interessados que se comprometam a conservar e recuperar áreas de vegetação nativa 

em suas propriedades e posses. Com resultados e pagamentos realizados em dezembro de cada 

ano e a realização de cerimônia de entrega simbólica dos cheques, ele inspirou o ‘Preservar para 

não Secar’, da vizinha Itabira, que, em seu primeiro ano de implementação, seguiu os mesmos 

passos. 
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Tabela 12 – Número de benefícios pagos no ‘Programa Cercar para não Secar’, do Município de 

São Gonçalo do Rio Abaixo/MG, entre 2011 e 2014 

Ano Nº de beneficiários 

(acumulado) 

Área (ha) Valor de PSA 

pago no ano (R$) 

2011 78 
15

(1) n.d. 300.000,00 (1) 

2012 78 (1) n.d. n.d. 

2013 169 
16

(2) 475,84 (2) 859.957,00 (2) 

2014 220 
17

(3) 565,00 (3) 1.098.099,00 (3) 

n.d. – não disponível 

Fontes: Elaboração própria a partir de dados de (1) Na boca do povo; (2) Portal da Transparência; (3) São Gonçalo 

(2014) 

E, por fim, o ‘Preservar para não Secar’ beneficiou 95 proprietários de 100 dos 106 

estabelecimentos rurais que se candidataram ao benefício pago pela Prefeitura Municipal de 

Itabira. Os recursos destinados a esse projeto são originários do Fundo Especial de Gestão 

Ambiental (FEGA), o qual subsiste com o repasse do Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) Ecológico.  

Para o pagamento dos R$ 569.110,87, em 29 de dezembro de 2014, o Executivo Municipal 

solicitou à Câmara Municipal a abertura de créditos especiais no orçamento de Itabira, uma vez 

que não havia no início do exercício fiscal a previsão para aquele ano.  

                                                           
15

 São Gonçalo vence mais uma edição do Prêmio Mineiro de Boas Práticas da Gestão Municipal. Disponível em 

<http://www.jornalnabocadopovo.com/2012/04/sao-goncalo-vence-mais-uma-edicao-do.html>. Acesso em 16 de 

janeiro de 2015. 

16
 Pagamento de nascentes motiva produtores rurais de São Gonçalo. Disponível me: 

<http://portaltransparencia.saogoncalo.mg.gov.br/mat_vis.aspx?cd=18201>. Acesso em 16 de janeiro de 2015. 

17
Cercar para não Secar entrega cheques a mais de 200 produtores rurais. Disponível em 

<http://www.saogoncalo.mg.gov.br/Materia_especifica/28519/Cercar-para-Nao-Secar-entrega-cheques-a-mais-de-

200-produtores-rurais->. Acesso em 16 de janeiro de 2014.  

http://www.jornalnabocadopovo.com/2012/04/sao-goncalo-vence-mais-uma-edicao-do.html
http://portaltransparencia.saogoncalo.mg.gov.br/mat_vis.aspx?cd=18201
http://www.saogoncalo.mg.gov.br/Materia_especifica/28519/Cercar-para-Nao-Secar-entrega-cheques-a-mais-de-200-produtores-rurais-
http://www.saogoncalo.mg.gov.br/Materia_especifica/28519/Cercar-para-Nao-Secar-entrega-cheques-a-mais-de-200-produtores-rurais-


198 

 

Outras fontes poderão ser utilizadas para a ampliação do Projeto, cuja previsão e dimensão ainda 

não foram confirmadas, como a previsão em Lei Orçamentária Anual e em créditos adicionais; 

convênios celebrados pelo Poder Executivo com agências de bacias hidrográficas ou entidades a 

elas equiparadas e com órgãos e entidades da União e Estado; doações, contribuições ou legados 

de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. 

Os benefícios pagos poderão variar entre 100 e 200 Unidades Fiscais Padrão do Município 

(UFPMs) de acordo com os critérios comprovados nas solicitações, o que, considerando-se o 

valor em 2014 de R$ 2,4023 equivalente a 1 (uma) unidade, poderia variar entre R$ 240,23 e R$ 

480,40 por hectare a cada ano. De acordo com informações obtidas na entrevista realizada com 

gestoras do órgão municipal responsável pela implementação do projeto, nenhum beneficiário 

recebeu pelo mínimo nem pelo máximo possível por hectare e o maior pagamento realizado 

alcançou, para a propriedade, os R$ 12.000,00. 

Com a área inserida no ‘Preservar para não Secar’, o Município assegurou, pelo menos durante os 

cinco anos de vigência do compromisso mútuo com os proprietários e posseiros rurais, a 

conservação de 1.900 ha dentro da modalidade de manutenção da cobertura vegetal nativa, a 

única em implantação até o momento em Itabira. 

Considerando os dados de Funarbe (2014), que informavam que o Município possuía, em 2010, 

6.684 hectares de floresta nativa, estar-se-ia pagando por 28,42% da área com essas 

características em Itabira, um número expressivo para seu primeiro de implantação. 

O monitoramento das ações ocorre por meio de uma visita anual de técnicos da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente a cada uma das propriedades ou posses participantes do projeto e 

conferência do atendimento aos critérios que lhes permitiram receber o benefício. Por meio dessa 

vistoria é que se confirmarão os valores, os quais poderão ser majorados ou reduzidos conforme o 

cenário encontrado. 

O caminho trilhado pelos gestores ambientais municipais de Itabira contou com o suporte da 

Prefeitura e do Secretário Municipal para realizar as visitas à Extrema e à São Gonçalo do Rio 

Abaixo, bem como a existência de iniciativas implementadas e vigentes, como o Programa Bolsa 

Verde. Apesar de todo esse amparo, as gestoras entrevistadas concordaram que a existência de 

uma política estadual de pagamentos por serviços ambientais tornaria a implantação de uma 
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iniciativa local menos difícil, uma vez que traria diretrizes mais claras para a concepção e 

implementação dos projetos e programas. 

A seguir pode-se observar os resultados do BV comparados com o somatório das iniciativas 

municipais: 

Tabela 13 – Participação das solicitações apresentadas ao Programa Bolsa Verde, do Estado de 

Minas Gerais, em 2010 e 2011, por proprietários de municípios mineiros com iniciativas de 

pagamentos por serviços ambientais implementadas no número total de solicitações recebidas 

Ano Número de 

solicitações 

apresentadas dos 

Municípios com 

iniciativas de PSA 

Número Total de 

solicitações 

Participação dos 

Municípios no 

total de 

solicitações (%) 

2010 88 2.587 3,40 

2011 56 2.769 2,02 

Acumulado 144 5.356 2,69 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de Instituto Estadual de Florestas (2012; 2013) 
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Tabela 14 – Participação das solicitações aprovadas no Programa Bolsa Verde, do Estado de 

Minas Gerais, em 2010 e 2011, de proprietários de municípios mineiros com iniciativas de 

pagamentos por serviços ambientais implementadas no número total de solicitações aprovadas 

Ano Número de 

solicitações 

aprovadas dos 

Municípios 

Número Total de 

solicitações 

aprovadas 

Participação dos 

Municípios no 

total de 

aprovações (%) 

2010 7 959 0,72 

2011 38 1.962 1,94 

Acumulado 45 2.921 1,54 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de Instituto Estadual de Florestas (2012; 2013) 

 

Tabela 15 – Participação das solicitações apresentadas ao Programa Bolsa Verde, do Estado de 

Minas Gerais, em 2010 e 2011, por proprietários de municípios mineiros com iniciativas de 

pagamentos por serviços ambientais concebidas e ainda não implementadas no número total de 

solicitações recebidas 

Ano Número de 

Candidatos dos 

Municípios 

Número Total de 

Candidatos 

Participação dos 

Municípios no 

total de candidatos 

(%) 

2010 5 2.587 0,19 

2011 6 2.769 0,21 

Acumulado 144 5.356 2,69 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de Instituto Estadual de Florestas (2012; 2013) 
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Tabela 16 – Participação das solicitações aprovadas no Programa Bolsa Verde, do Estado de 

Minas Gerais, em 2010 e 2011, de proprietários de municípios mineiros com iniciativas de 

pagamentos por serviços ambientais concebidas e ainda não implementadas no número total de 

solicitações recebidas 

Ano Número de 

solicitações 

aprovadas dos 

Municípios 

Número Total de 

solicitações 

aprovadas 

Participação dos 

Municípios no 

total de 

aprovações (%) 

2010 2 959 2,08 

2011 6 1.962 3,06 

Acumulado 8 2.921 2,73 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de Instituto Estadual de Florestas (2012; 2013) 

De acordo com os números acima apresentados nota-se que, considerando-se que se trata de 

municípios nos quais a discussão sobre pagamentos por serviços ambientais entrou na agenda 

pública, a participação de proprietários e posseiros rurais no total de solicitações e no total de 

aprovações pode ser entendida como bem reduzida. 

Ainda que se pondere que outros fatores possam ter contribuído para esses números, parece 

razoável afirmar que o impacto do Programa Bolsa Verde ainda foi bem limitado nesses 

municípios, os quais deveriam ser mais bem observados visando a um alcance mais efetivo do 

Programa. 

Essa conclusão traz à tona outra discussão e que se refere ao alcance do Programa Bolsa Verde 

no atendimento aos mais de 550 mil estabelecimentos rurais mineiros. Se somássemos os 

solicitantes inscritos na iniciativa estadual em 2010 e 2011, partindo-se da hipótese de que se 

trata de estabelecimentos distintos, e verificássemos sua participação no número total de 

estabelecimentos rurais, chegaríamos a 0,97%.  

Para atender a esse público dos dois primeiros anos de sua implementação e que é bem aquém do 

ideal observaram-se dificuldades substanciais como retratado no capítulo 7, tais quais o número 
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limitado de profissionais do Instituto Estadual de Florestas e mesmo das instituições parceiras e a 

atual limitação de recursos financeiros para efetuar os pagamentos. Esse quadro implica a 

aceitação de que mais do que buscar ganhos em eficácia e eficiência do programa, a solução mais 

efetiva estaria na proposição de um projeto de lei que estabeleça uma política estadual de 

pagamentos por serviços ambientais.  

Para isso, no desenvolvimento dessa dissertação, os órgãos ambientais estaduais mineiros 

expediram, conforme IOF
18

 (2014), a Resolução Conjunta Semad / Feam / IEF / Igam nº 2.194, 

de 17 de outubro de 2014, que cria Grupo de Trabalho para a formulação de minuta de lei que 

normatize o Pagamento pelos Serviços Ambientais – PSA, no Estado de Minas Gerais. Caso essa 

formação resulte no produto para a qual ela foi concebida, poderá contribuir para um passo 

substantivo na política ambiental mineira. 

Ainda que não haja uma congênere na esfera federal, o advento de tal legislação apresentaria 

especialmente aos municípios mineiros, mas também às instituições privadas e da sociedade civil 

diretrizes para replicação de esforços semelhantes em suas áreas de atuação e ampliar o número 

de beneficiários e, consequentemente, assegurar a prestação de serviços ambientais para um 

maior número de cidadãos. 

 A proposição de iniciativas locais desse instrumento de incentivo econômico à sustentabilidade 

não encontra restrições quanto ao espectro ideológico do Chefe do Executivo municipal, 

conforme se pode ver pela diversidade de partidos políticos aos quais eram filiados os Prefeitos 

dos Municípios cujos projetos concebidos e/ou implementados foram analisados mais 

pormenorizadamente nesta dissertação. 

 

 

 

                                                           
18

 IOF. Disponível em 

<http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/132745?paginaCorrente=01&posicaoPagCorrente=132713&lin

kBase=http%3A%2F%2Fjornal.iof.mg.gov.br%3A80%2Fxmlui%2Fhandle%2F123456789%2F&totalPaginas=56&

paginaDestino=33&indice=0> Acesso em 24 de maio de 2015. 
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Tabela 17 – Filiação Partidária dos Prefeitos de Municípios mineiros com projetos de pagamentos 

por serviços ambientais concebidos ou implementados no Estado desde 2005 

Município/Projeto Prefeito Partido Político Vigência do 

mandato 

Extrema: Projeto 

Conservador das 

Águas 

Sebastião Antônio 

Camargo Rossi
19

 

Partido da Social 

Democracia 

Brasileira (PSDB) 

2005-2008 

Montes Claros: 

Ecocrédito 

Athos Avelino 

Pereira
20

 

Partido Popular 

Socialista (PPS) 

2005-2008 

São Gonçalo do 

Rio Abaixo: Cercar 

para não Secar 

Raimundo Nonato 

Barcelos
21

 

Partido 

Democrático 

Trabalhista (PDT) 

2009-2012 

Patrocínio: 

Programa Produtor 

de Água no 

Córrego Feio 

Júlio César Elias 

Cardoso
22

 

Partido 

Progressista (PP) 

2009-2012 

Projeto Preservar 

para Não Secar 

Dámon Lázaro de 

Sena
23

 

Partido Verde 

(PV) 

2013-2016 

                                                           
19

 Quadro Político. Disponível em: <http://www.quadropolitico.com.br/DadosMunicipio/2524/Extrema/2853892>. 

Acesso em 22 de junho de 2015. 

20
 Athos assume prefeitura com salários de servidores atrasados. Disponível em 

<http://portal.pps.org.br/portal/showData/28428>. Acesso em 22 de junho de 2015. 

21
 Reunião em Brasília definirá estratégia de movimento pró BR 381. Disponível em:  

<http://www.defatoonline.com.br/noticias/ultimas/27-03-2009/reuniao-em-brasilia-definira-estrategia-de-

movimento-pro-br-381>. Acesso em 22 de junho de 2015. 

22
 Uol Notícias: Políticos do Brasil. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/politica/politicos-

brasil/2008/prefeito/31031959-julio-elias.jhtm>. Acesso em 22 de junho de 2015.  

23
 Damon Lázaro de Sena é o novo prefeito de Itabira. Disponível em: 

<http://www.defatoonline.com.br/noticias/ultimas/07-10-2012/damon-lazaro-de-sena-e-o-novo-prefeito-de-itabira>. 

Acesso em 22 de junho de 2015. 

http://www.quadropolitico.com.br/DadosMunicipio/2524/Extrema/2853892
http://portal.pps.org.br/portal/showData/28428
http://www.defatoonline.com.br/noticias/ultimas/27-03-2009/reuniao-em-brasilia-definira-estrategia-de-movimento-pro-br-381
http://www.defatoonline.com.br/noticias/ultimas/27-03-2009/reuniao-em-brasilia-definira-estrategia-de-movimento-pro-br-381
http://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/2008/prefeito/31031959-julio-elias.jhtm
http://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/2008/prefeito/31031959-julio-elias.jhtm
http://www.defatoonline.com.br/noticias/ultimas/07-10-2012/damon-lazaro-de-sena-e-o-novo-prefeito-de-itabira
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Camanducaia: 

“Geração de 

Conhecimento” 

Célio de Faria 

Santos
24

 

Partido 

Trabalhista 

Brasileiro (PTB) 

2005-2008 

Arinos: 

Pagamentos de 

Serviços 

Ambientais de 

Arinos 

Carlos Alberto Recch 

Filho
25

 

Democratas 

(DEM) 

2009-2012 

Seritinga: Projeto 

Ambiental de 

Preservação e 

Recuperação de 

Nascentes 

Denys Arantes 

Carvalho
26

 

Partido 

Trabalhista 

Nacional (PTN) 

2009-2012 

Pouso Alegre: 

Ecocrédito 

Agnaldo Perugini
27

 Partido dos 

Trabalhadores 

(PT) 

2013-2016 

 

Acrescente-se a essa relação, o Programa Bolsa Verde, do Governo de Minas, ter sido aprovado e 

iniciado sua implementação na gestão de Aécio Neves da Cunha, do PSDB, em seu mandato de 

2007 a 2010. 

                                                           
24

 UniRegistro Cidades. Disponível em: <http://www.uniregistro.com.br/cidades-do-

brasil/minasgerais/camanducaia/>. Acesso em 22 de junho de 2015. 

25
 Uol Notícias: Políticos do Brasil. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/politica/politicos-

brasil/2008/prefeito/09091963-carlos-alberto.jhtm>. Acesso em 22 de junho de 2015. 

26
  Uol Notícias: Políticos do Brasil. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/politica/politicos-

brasil/2008/prefeito/09041980-denys.jhtm>. Acesso em 22 de junho de 2015. 

27
  Primeiro Prefeito reeleito de Pouso Alegre, Perugini é diplomado pela Justiça Eleitoral. Disponível em: 

<http://www.pousoalegre.mg.gov.br/default.aspx?pag=interna&mod=interna&p=309&mat=605>. Acesso em 22 de 

junho de 2015. 

http://www.uniregistro.com.br/cidades-do-brasil/minasgerais/camanducaia/
http://www.uniregistro.com.br/cidades-do-brasil/minasgerais/camanducaia/
http://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/2008/prefeito/09091963-carlos-alberto.jhtm
http://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/2008/prefeito/09091963-carlos-alberto.jhtm
http://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/2008/prefeito/09041980-denys.jhtm
http://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/2008/prefeito/09041980-denys.jhtm
http://www.pousoalegre.mg.gov.br/default.aspx?pag=interna&mod=interna&p=309&mat=605
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Da análise dos dados acima, na qual se observa que os representantes eleitos dos nove municípios 

listados pertencem a nove legendas diferentes, podemos perceber que a busca pela discussão e 

implantação de projetos e programas de pagamentos por serviços ambientais se afirma em 

contextos em que se vislumbre a necessidade da preservação e conservação dos ativos ambientais 

e da recompensa àqueles que o fazem. Sob esse prisma, vislumbra-se um estímulo à sua 

disseminação, amparada em exemplos bem-sucedidos em outras localidades, sem o risco de sua 

adoção não acontecer por estar associada a um único partido político. Ainda que o fato de uma 

política pública ser mais cara a uma denominação política do que a outras não ser um problema 

per se, a sua aceitação por atores de diferentes partidos demonstra que ela poderá encontrar 

menos barreiras para se consolidar na agenda pública. 

A expansão das iniciativas locais e da experiência estadual de PSA pode se valer desse aspecto 

para acontecer, mas também dos exemplos anteriormente retratados, como o ‘Pago por Servicios 

Ambientales de Costa Rica’ e sua capacidade de ampliar a cobertura vegetal no país para mais de 

50% de sua dimensão, atingir todos os rincões de seu território e diversos segmentos da 

população local prestadora de serviços ambientais. Nesse país centroamericano como em outras 

nações latinoamericanos, a exemplo do Equador, os pagadores por serviços ambientais são, 

prioritariamente, empresas públicas de saneamento e de energia elétrica. Esse arranjo também foi 

verificado em algumas experiências de municípios mineiros, como no caso de Patrocínio, e 

poderá servir de mote para que outras iniciativas desenhem suas próprias experiências buscando 

preencher os cinco aspectos do conceito de Wunder (2005), o que inclui a identificação de ao 

menos um provedor e um comprador dos serviços ambientais. 

A conciliação das propostas locais, cuja potencial de disseminação pode ser observado pelas 

experiências capitaneadas pelo Poder Público, como destacamos, como também pelos casos aqui 

citados sob a gestão das organizações não-governamentais e pela iniciativa privada poderá 

propiciar a construção de uma política estadual de pagamentos por serviços ambientais. Com essa 

legislação em vigor, esse instrumento de gestão ambiental e incentivo econômico à 

sustentabilidade apresentará ainda mais condições de se tornar uma realidade presente em todo o 

Estado. Para esse cenário, no entanto, o Executivo e o Legislativo estaduais deverão assumir seus 

papeis de protagonistas de fato, o que não aconteceu de forma efetiva em todos os momentos da 

vigência do Programa Bolsa Verde. A experiência estadual, apesar de ter contado com o apoio 
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dos parlamentares para sua aprovação e cobrança quanto ao não-repasse de recursos em alguns 

momentos, aproveitou apenas minimamente seu para incentivar proprietários e posseiros a 

conservar áreas de vegetação nativa em suas dominialidades e também para incentivar 

municípios de sua área de abrangência a fazerem o mesmo. 
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10 CONCLUSÕES 

 

A remissão ao conceito de desenvolvimento sustentável, de instrumentos econômicos de 

incentivo à sustentabilidade, de serviços ambientais e a revisão da literatura existente no mundo, 

mas especialmente no Brasil e em Minas Gerais, permitiram assimilar o contexto no qual são 

desenvolvidas as iniciativas de pagamentos por serviços ambientais no Estado. 

A extensão das referências a outros projetos e programas que crescem em número de 

beneficiários e em área trabalhada descortinou, inclusive para o autor, um cenário de ampliação 

dessa ação como uma alternativa e uma complementação aos mecanismos de comando e controle 

executados pelos atores atuantes nas políticas ambientais. Embora o número de beneficiários seja 

pequeno em comparação à quantidade de proprietários e/ou posseiros que possuem áreas que 

prestam serviços ambientais, deve-se ressaltar que seu crescimento tem sido observado regional, 

nacional e internacionalmente nos últimos anos. Para isso, no entanto, a participação de outras 

entidades públicas, privadas e da sociedade civil organizada deve ser incrementada, 

especialmente com a inclusão daquelas com grande capilaridade nos municípios mineiros. 

A identificação dos projetos e programas de pagamentos por serviços ambientais em curso em 

Minas Gerais realizada pela consulta às publicações disponibilizadas majoritariamente pelos 

acadêmicos que se debruçaram em sua análise do que pelas próprias instituições executoras 

salientou o papel desse Estado como uma referência regional e internacional. A enumeração de 

quinze iniciativas de PSA no Estado desenvolvidas por organizações da sociedade civil 

organizada, da iniciativa privada e do Poder Público, estas propostas por entes federais ou 

estaduais em parcerias com os Municípios, aconteceram sob a lógica do PSA efetivamente a 

partir de 2006. A existência de algumas práticas que seriam incorporadas a essas iniciativas 

também pode ser constatada desde os primeiros anos dessa década, mas somente com o Projeto 

Conservador das Águas, da mineira Extrema é que o conceito de Wunder (2005) passa a ser 

preenchida mais plenamente. 

Enumerar as políticas municipais criadas e regulamentadas em Minas Gerais, quer por meio de 

organizações governamentais, quer por meio de órgãos e entidades públicas explicitou a 

diferença entre os conceitos de política e de projetos e programas. Observou-se que as iniciativas 
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de pagamentos por serviços ambientais existentes no Estado se amparavam em projetos ou 

programas, mas não eram implementadas com base em políticas municipais que ensejariam a 

atuação de outros atores locais independentes da atuação dos Executivos Municipais. Se na esfera 

federal e na maioria das unidades da federação não são encontradas políticas estaduais de 

pagamentos por serviços ambientais, nos municípios mineiros a realidade encontrada não diferiu 

muito. Constata-se isso ao verificar, conforme análise de nove casos no Estado, que eles 

assumiram o protagonismo na concepção e implantação das iniciativas de PSA, em algumas 

situações, inclusive, com a maior parte das discussões prévias internas ao Poder Público. 

Embora se considere o mérito das ações capitaneadas por esses atores institucionais, entende-se 

também que tal qual se verificou com o Programa Bolsa Verde, o risco da inexistência de um 

marco legal que estabeleça as diretrizes reside na possibilidade de sobrecarregar exclusivamente 

todas as nove Prefeituras Municipais na implantação desse mecanismo. E, com isso, limitar o 

alcance das ações que assegurem a manutenção e a recuperação da prestação dos serviços 

ambientais. 

A edição de uma lei municipal com as diretrizes para a implantação de projetos e programas de 

PSA em sua área de abrangência poderia estimular o crescimento de iniciativas coordenadas ou 

executadas por organizações não governamentais e entidades privadas e, com isso, ampliar a 

possibilidade de captação de recursos, não apenas financeiros, mas tecnológicos e humanos, para 

recompensar os prestadores dos serviços ambientais. 

A comparação dos resultados dos beneficiários do Programa Bolsa Verde com as iniciativas 

municipais de pagamentos por serviços ambientais propiciou a resposta à pergunta que norteou a 

elaboração desse trabalho. Definitivamente pode-se dizer que a iniciativa estadual influenciou 

projetos e programas concebidos e implementados por municípios mineiros. A forma como essa 

referência se deu variou em função da existência de projetos que o antecederam e que 

apresentavam uma estrutura definida, como em Extrema e Montes Claros, do modelo que eles 

foram para outros municípios, mesmo que territorialmente distantes entre si, como o exemplo de 

Montes Claros para a criação do Ecocrédito de Pouso Alegre, e da própria criação e 

implementação do BV. 
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A legislação do programa estadual subsidiou fortemente a elaboração do decreto regulamentador 

do Preservar para não Secar, de Itabira, e a simples existência do Programa serviu como 

motivadora para as discussões de projetos como os de Camanducaia e Seritinga, ainda que eles 

não tenham sido implementados até o momento. Além desses casos, Arinos, embora não retrate 

na lei que cria o programa municipal de PSA, também buscou, por meio de vereadores que 

discutiam o projeto de lei, entender mais detalhadamente o funcionamento do Bolsa Verde. 

Sob outro prisma, o atraso no repasse de benefícios a proprietários e posseiros contemplados nas 

duas aberturas para recebimento de solicitações também impactou a adesão a um dos projetos. 

Em Itabira, houve o ressabiamento de potenciais participantes do Preservar para não Secar devido 

a tais dissabores vivenciados no compromisso celebrado com o órgão do Governo do Estado de 

Minas Gerais. O êxito de parceria anterior da Prefeitura na execução de metas estabelecidas no 

Programa de Proteção da Mata Atlântica em Minas Gerais serviu como contraponto a esse 

desestímulo e para a adesão do público local. 

Embora não se possa concluir, como destacado nessa dissertação, pode-se apontar que a 

apresentação de projetos em edital da Agência Nacional de Águas ocorreu não apenas pelo 

sucesso obtido por outras experiências de pagamentos por serviços ambientais que empregam sua 

metodologia, mas também pelo reduzido alcance do Programa Bolsa Verde nessas sete 

localidades. A omissão ou incapacidade do Governo do Estado em mobilizar os proprietários 

e/ou posseiros com áreas nessas regiões impulsionou os Executivos Municipais a buscar uma 

alternativa por meio da implantação de iniciativas de pagamentos por serviços ambientais com 

suporte financeiro e/ou técnico de outra esfera, no caso, a federal. 

A filiação partidária dos Chefe dos Executivos municipais também não tende a ser um obstáculo 

à disseminação das iniciativas locais de pagamentos por serviços ambientais em Minas Gerais, 

haja vista a existência de programas e projetos concebidos e implementados em cidades com 

mandatários de legendas em todos os espectros políticos. 

O incremento no número de projetos e programas de PSA em Minas, incluindo-se aqueles 

concebidos e implementados por Poder Público Estadual e Municipal, ONGs e iniciativa privada, 

apresenta-se como uma realidade cada vez mais presente. Resultado disso é a percepção que 

começa a entrar na agenda pública estadual, inclusive com a criação de grupo de trabalho para 
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discutir a elaboração de minuta de lei que estabelece diretrizes para a criação de iniciativas no 

Estado. 

A perspectiva, portanto, é de que, com essa norma legal, o número de municípios mineiros com 

iniciativas próprias se multiplique e que, possivelmente, o exemplo do Bolsa Verde se torne uma 

referência ainda mais presente na sua concepção, pelas resultados positivos ou pelos desafios que 

encontra para o alcance de seu objetivo. E, ainda que essa legislação possa ter sua aprovação 

delongada, a experiência crescente na implementação do programa estadual tende a ser buscada 

de forma crescente, mas não exclusiva no Estado, para a criação de outros projetos e programas. 

Para isso, é fundamental a ampliação da discussão acerca da formulação de uma política estadual 

de pagamentos por serviços ambientais em Minas Gerais. Esse instrumento poderá suprir as 

lacunas legais existentes e fortalecer aquelas já implantadas, seja o Programa Bolsa Verde, seja as 

experiências municipais, contribuindo para sua consolidação e reduzindo os riscos de serem 

abandonadas e lembradas como uma tentativa de incentivo despriorizada pelos gestores públicos 

e desacreditada por seus potenciais beneficiários. 
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ANEXO A – Roteiro de entrevista 

 

1. Em que momento a concepção de uma iniciativa de pagamentos por serviços ambientais 

entrou na agenda pública do município? Quais atores participaram de sua construção? 

2. De que forma ocorreram as discussões para a implantação do PSA e qual o papel do Poder 

Público nelas? 

3. Qual aparato legal ampara a implantação e implementação da iniciativa local de PSA? A 

Câmara Municipal aprovou projeto de lei e ele foi regulamentado pelo Poder Executivo por 

meio de Decreto e Resoluções? Quais são esses instrumentos? 

4. Quais os principais obstáculos ou dificultadores para a apresentação e aprovação de 

anteprojeto/projeto de lei municipal? 

5. Como a sustentabilidade está presente na concepção e implementação da iniciativa de 

pagamentos por serviços ambientais? 

6. Como a perspectiva do desenvolvimento social é buscada por meio do projeto/programa de 

PSA local? 

7. A legislação relacionada ao projeto/programa prevê a remuneração por um ou mais serviços 

ambientais claramente definidos? Em caso positivo, quais seriam e por que eles foram 

selecionados? 

8. Houve a elaboração de um diagnóstico ambiental para identificar os recursos naturais com 

maior potencial de conservação e/ou recuperação a partir da implantação de uma iniciativa de 

pagamentos por serviços ambientais? Qual a área percentual do município abrangida ou com 

previsão de ser atendida pelo projeto/programa? 

9. Os exemplos para a implantação de uma iniciativa de PSA vieram de iniciativas 

territorialmente próximas ou não existiu essa influência? 

10. Os gestores municipais realizaram reuniões com os responsáveis por outras iniciativas a fim 

de compreender seu contexto e seu funcionamento? Quais atores participam de sua 

implementação? 

11. A implementação do Programa Bolsa Verde influenciou na concepção e implementação do 

projeto/programa local de PSA? 

12. O número de beneficiários do município contemplados no programa estadual motivaram 

alteração na concepção e/ou implementação em curso das iniciativas locais de PSA? 
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13. Como o atraso no repasse dos benefícios do Bolsa Verde afetou os proprietários e posseiros 

rurais contemplados no município? Como o Poder Público municipal se preparou para não 

sofrer as mesmas dificuldades de financiamento em sua iniciativa de PSA? Quais as fontes 

utilizadas para remunerar os beneficiários? 

14. Qual o número de beneficiários do programa/projeto local de PSA e quais os valores e 

critérios estabelecidos para solicitar e receber essa remuneração? 

15. Como ocorre o monitoramento e a verificação das áreas inseridas no projeto/programa local 

de PSA? 

16. Há a previsão da implementação do Programa Bolsa Verde e da iniciativa local de PSA de 

forma complementar para atingir o maior número possível de beneficiários? 

17. A inexistência de uma política estadual de pagamentos por serviços ambientais tornou a 

implantação de uma iniciativa local relacionado ao tema mais difícil? 

 




