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“Depende de nós
Quem já foi ou ainda é criança
Que acredita ou tem esperança
Quem faz tudo pra um mundo melhor

Depende de nós
Que o circo esteja armado
Que o palhaço esteja engraçado
Que o riso esteja no ar
Sem que a gente precise sonhar

Que os ventos cantem nos galhos
Que as folhas bebam orvalhos
Que o sol descortine mais as manhãs

Depende de nós
Se esse mundo ainda tem jeito
Apesar do que o homem tem feito
Se a vida sobreviverá

Que os ventos cantem nos galhos
Que as folhas bebam orvalhos
Que o sol descortine mais as manhãs”

(Ivan Linz)

“Nem tudo que é muito útil custa caro (água, por
exemplo) e nem tudo que custa caro é muito útil
(como o diamante). Este exemplo expressa não um,
mas dois dos principais desafios de aprendizagem
que a sociedade enfrenta na atualidade.
A natureza é fonte de muito valor no nosso dia a dia
apesar de estar fora do mercado e ser difícil
atribuir-lhe um preço. Essa ausência de valoração
está na raiz da degradação dos ecossistemas e da
perda de biodiversidade”
(TEEB, 2009)

RESUMO

O bem-estar da sociedade e a viabilidade da vida no Planeta dependem dos serviços
ambientais prestados pela natureza. Entretanto, as pressões crescentes resultantes do aumento
populacional, do padrão de consumo elevado, da exploração irracional dos recursos naturais e
da urbanização desordenada vêm provocando sérios desequilíbrios nos ciclos naturais. Diante
dessas pressões existentes sobre o Meio Ambiente, além dos instrumentos de comando e
controle existentes no ordenamento jurídico, o instituto do Pagamento por Serviços
Ambientais - PSA desponta como instrumento econômico indutor de comportamentos
desejáveis, estimulando práticas sustentáveis, mobilizando os setores público e privado em
uma iniciativa inovadora de responsabilidade ambiental. O PSA, assim, age como indutor de
comportamentos desejáveis, destinando a provedores de serviços ambientais não a promessa
de uma pena, mas sim de uma recompensa financeira. Nessa senda, interessa ao presente
trabalho responder às seguintes questões: os pagamentos por serviços ambientais contribuem
para a qualidade ambiental? E ainda há que se indagar: O PSA constitui uma complementação
viável aos instrumentos de comando e controle já existentes no Direito Ambiental? Para tanto,
o texto abrange a contribuição dos Programas de PSA Bolsa Verde e Bolsa Reciclagem,
desenvolvidos pelo Estado de Minas Gerais, para a efetivação da Política Estadual de
Proteção Ambiental. Visando ao alcance da meta almejada, lança-se mão de pesquisa
bibliográfica, recorrendo-se à doutrina especializada, a dados estatísticos de órgãos oficiais e
à legislação pátria. Assim, conceituam-se os instrumentos de comando e controle,
instrumentos econômicos e serviços ambientais, caracterizando e classificando estes últimos;
enfrenta-se a problemática econômica relacionada aos serviços ambientais; identificam-se e
caracterizam-se os princípios de direito ambiental aplicáveis ao instrumento econômico em
estudo; trabalha-se a teoria da função promocional do direito, relacionando-a com o instituto
do PSA; conceituam-se, classificam-se e caracterizam-se os Programas de PSA existentes e
atualmente em desenvolvimento. Além disso, faz-se uma caracterização detida e se analisa os
resultados dos programas Bolsa Verde e Bolsa Reciclagem. Tudo no intuito de oferecer ao
leitor reflexões úteis para o aprimoramento da Política Estadual de Proteção Ambiental,
mediante a utilização do PSA como meio complementar de proteção ao meio ambiente. A
justificativa é contribuir com as discussões existentes a respeito do problema exposto, já que a
literatura a respeito é escassa e ainda incipiente no repositório doutrinário.
Palavras-Chave: Instrumentos Econômicos; Pagamento por Serviços Ambientais; Função
Promocional do Direito; Sustentabilidade.

ABSTRACT

The welfare of society and the viability of life on the Planet depend on the ecosystem services
provided by nature. However, the increasing pressures of population growth, high
consumption pattern, the irrational exploitation of natural resources and unplanned
urbanization have led to serious imbalances in natural cycles. Given these pressures on the
environment, besides the instruments of control and command of the legal system, the
institute of Payment for Environmental Services - PES stands out as inductor economic
instrument of desirable behaviors, encouraging sustainable practices, mobilizing the public
and private sectors for an innovative initiative of environmental responsibility. The PES thus
acts as an inducer of desirable behaviors, and giving to environmental service providers not
the promise of a penalty, but a financial reward. In this path, interest to this study answers the
following questions: Do payments for environmental services contribute to environmental
quality? And there is still one question: Is PES a viable complement to instruments of
command and control on the Environmental Law that already exists? Therefore, the text
covers the contribution of the PES Bolsa Verde and Bolsa Reciclagem programs, developed
by the State of Minas Gerais, for the realization of the State Environmental Protection Policy.
Aiming to reach the desired goal, makes use of bibliographic search, resorting to the
specialized doctrine, the statistical data of official organs and Brazilian legislation. Thereby,
conceptualize up the instruments of command and control, economic instruments and
environmental services, characterizing and classifying them; facing up to economic problems
related to environmental services; are identified and characterized the principles of
environmental law applicable to economic instrument in the study; It works the theory of the
promotional function of law, relating it to the PES institution; conceptualizing, classifying
and characterizing the existing programs of PSA and the ones which are currently under
development. Moreover, a detained characterization and analyze is made upon the results of
the programs Bolsa Verde and Bolsa Reciclagem. All in order to provide to the reader useful
considerations for the improvement of the State Environmental Protection Policy, by PSA as a
complementary way of protecting the environment. The justification is to contribute to the
ongoing discussions concerning the problem above, since the literature is scarce and still
incipient in doctrinal repository.
Keywords: Economic Instruments; Payment for Environmental Services; Promotional
function of law; Sustainability.
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1 INTRODUÇÃO

O bem-estar da sociedade depende dos serviços ambientais fornecidos pela natureza,
ou seja, a regulação do clima na Terra, a formação dos solos, controle da erosão, o
armanezamento de carbono, a ciclagem de nutrientes, provimento de recursos hídricos em
quantidade e qualidade, a proteção da biodiversidade, as defesas contra desastres naturais,
recursos energéticos e genéticos, dentre muitos outros.
Entretanto, as pressões crescentes resultantes do aumento populacional, do padrão
de consumo elevado, da exploração irracional dos recursos naturais e da urbanização
desordenada vêm provocando sérios desequilíbrios nos ciclos naturais do Planeta, como as
mudanças climáticas, a perda de biodiversidade e a poluição do ar, das águas e do solo, o que
pode causar graves consequências ao provimento de serviços ambientais.
Diante dessas pressões existentes sobre o Meio Ambiente, o instituto do Pagamento
por Serviços Ambientais (PSA) aflora como instrumento econômico indutor de
comportamentos desejáveis, estimulando práticas sustentáveis, mobilizando os setores público
e privado em uma iniciativa inovadora de responsabilidade ambiental.
Pode-se dizer, também, que o mecanismo econômico (PSA) trata-se de importante
propulsor para a sociedade econômica hodierna, destinando a provedores de serviços
ambientais a recompensa financeira que lhes cabe na cadeia de proteção ao meio ambiente,
reservando aos que conservam a natureza não a ameaça de uma pena, mas a expectativa
decorrente de um direito premial.
Interessa mais de perto ao presente trabalho responder à seguinte pergunta: em que
medida os programas de PSA Bolsa Verde e Bolsa Reciclagem contribuem para qualidade
ambiental no Estado de Minas Gerais?
Nessa toada, o objetivo geral da pesquisa é analisar a contribuição dos Programas de
PSA Bolsa Verde e Bolsa Reciclagem, desenvolvidos pelo Estado de Minas Gerais para a
efetivação da Política Estadual de Proteção Ambiental.
Para alcançar a meta almejada, elencam-se os seguintes objetivos específicos: (i)
conceituar instrumentos de comando e controle e instrumentos econômicos; (ii) conceituar
serviços ambientais; (iii) enfrentar a problemática econômica relacionada aos serviços
ambientais; (iv) identificar e caracterizar os princípios de direito ambiental aplicáveis ao
instrumento econômico em estudo; (v) estudar a teoria da função promocional do direito,
relacionando-a com o instituto do PSA; (vi) conceituar, classificar e caracterizar os Programas
de PSA existentes e atualmente em desenvolvimento; (vii) caracterizar o Programa Bolsa
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Verde; (viii) caracterizar o Programa Bolsa Reciclagem; (ix) apresentar os resultados do
Programa Bolsa Verde; (x) apresentar os resultados do Programa Bolsa Reciclagem.
Portanto, atendendo à Linha de Pesquisa “Direito, Sustentabilidade e Direitos
Humanos”, busca-se oferecer ao leitor reflexões úteis para o aprimoramento da Política
Estadual de Proteção Ambiental, mediante a utilização do PSA como meio complementar de
proteção à natureza. A justificativa é contribuir a respeito do problema exposto, já que a
literatura a respeito no repositório doutrinário é escassa e incipiente.
O procedimento metodológico adotado é a pesquisa bibliográfica acerca do objeto
do estudo, recorrendo-se à doutrina especializada, a dados estatísticos de órgãos oficiais e à
legislação pátria, de forma a propiciar o encontro de respostas para as inquietações que
levaram à elaboração desse trabalho.
O raciocínio utilizado por vezes é dedutivo, como ocorre quando se debruça sobre
textos normativos, regras e princípios gerais que norteiam o instituto, quando se busca
encontrar semelhanças entre experiências já desenvolvidas e os Programas Bolsa Verde e
Bolsa Reciclagem. Não se prescinde, tampouco, do raciocínio dialético, quando da
confrontação de posicionamentos doutrinários contrários e textos normativos que se imiscuem
em vertentes doutrinárias.
Assim, o trabalho se divide em três partes, às quais se somam a presente introdução
e a conclusão, totalizando cinco capítulos.
O Capítulo 2 parte da noção prefacial concernente aos instrumentos postos à
disposição da Política Nacional de Meio Ambiente, abordando-se assim a tutela constitucional
e legal do Meio Ambiente. Nesse caminho, segue-se conceituando e caracterizando serviços
ambientais. Em seguida, parte-se para a problematização da necessidade de se valorar
economicamente os serviços ambientais prestados pela natureza, indagando-se o porquê da
necessidade de se aquilatar o valor dos serviços ambientais. Após, desenvolve-se uma análise
pormenorizada dos diversos princípios que regem esquemas de PSA. Feitas as considerações
principiológicas necessárias, perscruta-se a teoria da Função Promocional do Direito como
apregoadora e incentivadora de comportamentos sociais desejáveis, servindo assim de lastro
dogmático para adoção de instrumentos econômicos como o é o PSA. Por fim, conceitua-se
Pagamento por Serviços Ambientais, trazendo ainda a sua natureza jurídica e uma análise das
principais espécies de PSA em desenvolvimento no país: Carbono, Água e Biodiversidade.
Analisa-se a regulamentação na legislação federal infraconstituiconal, principais experiências
de PSA em curso no Brasil, além de dar notícia sobre algumas experiências relevantes
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desenvolvidas no cenário internacional, destacando-se os programas detectados na Costa Rica
e na cidade de Nova Iorque.
O terceiro capítulo cuida especificamente do Programa Bolsa Verde, implementado
pelo Estado de Minas Gerais, realizando-se um estudo da lei instituidora e seu regulamento,
apresentando-se o objeto do programa, as formas de ingresso e requisitos exigidos dos
provedores para se candidatarem ao recebimento em uma das duas modalidade de incentivos
previstas em lei. Em seguida, parte-se para a análise das fontes de custeio do PSA,
enveredando-se na trajetória dos pagamentos realizados e as dificuldades enfrentadas na
execução do programa, sem se olvidar dos resultados apresentados pelo órgão gestor, o
Instituto Estadual de Florestas.
O Capítulo 4 do trabalho tem como foco o Programa Bolsa Reciclagem, igualmente
desenvolvido pelo Estado mineiro. Parte-se inicialmente da demonstração da importância da
reciclagem para o meio ambiente, no contexto da Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem
como da valorização de parcela muitas vezes invisível da população, porém imprescindível no
ciclo da reciclagem: os catadores. Em seguida, envereda-se pelos fundamentos jurídicos para
adoção de Programas de Pagamento por Serviços Ambientais Urbanos (PSAU), visto que o
PSA foi inicialmente concebido para áreas rurais. Feito isso, busca-se a conceituação,
caracterização e demonstração da forma de funcionamento do programa, definidas pela lei
instituidora e pelo decreto estadual regulamentador. Demonstra-se a fonte de custeio do
PSAU e forma de cálculo do incentivo financeiro, demonstrando o histórico de investimentos
(pagamentos) e resultados alcançados em favor do meio ambiente.
Ao final, à luz dos fatos e argumentos reunidos nos capítulos anteriores, são
enunciadas, em balanço, as considerações finais.
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2 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS
As iniciativas de pagamentos por serviços ambientais se inserem dentro do objetivo
firmado no texto constitucional, que reconheceu o valor do meio ambiente como bem jurídico
e visou a sua proteção na maior plenitude possível, caracterizando-o como um direito humano
fundamental, de forma a alinhá-lo aos princpipios da dignidade humana e da sadia qualidade
de vida.
No campo infraconstitucional, a política nacional de meio ambiente, implementada
pela Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 1981), prevê a utilização de instrumentos
econômicos (art. 9º, inciso XIII) para emprestar efetividade às políticas econômicas
ambientalmente corretas, fomentando, assim, condutas positivas em favor da preservação da
biodiversidade.
O legislador ordinário, entretanto, prioriza mecanismos de comando e controle
visando à responsabilização por eventual dano ao meio ambiente. Dentre eles, incluiem-se o
licenciamento ambiental, padrões e zoneamento ambientais, avaliação de impactos, áreas
protegidas, responsabilidade civil por dano e sanções administrativas.
Consoante doutrinam Seehusen e Prem (2011, p.31), instrumentos de comando e
controle são de natureza regulatória e determinam os parâmetros técnicos para que as
atividades econômicas atinjam os objetivos esperados pela política. Exigem, via de regra, que
todos

agentes

econômicos

atinjam os

objetivos

colocados

pela regulamentação,

independentemente de seus custos. O não cumprimento das regras normalmente leva a
sanções. É o caso, por exemplo, das leis e regras que estabelecem limites máximos de emissão
de gases poluentes que companhias podem emitir, assim como de padrões de qualidade do ar
que devem ser observados e leis que restringem o uso e ocupação do solo.
Nesse contexto, os instrumentos de comando e controle fixam previamente normas,
regras, procedimentos e padrões determinados para as atividades econômicas a fim de
assegurar o cumprimento dos objetivos da política em questão, como, por exemplo, garantir a
qualidade do ar ou da água (Nusdeo, 2012, p. 02).
Ocorre que a tutela jurídica tradicional sobre determinadas áreas, necessárias ao
cumprimento do que dispõe o art. 225 da Constituição (1988), comprovadamente não tem
sido suficientemente capaz de assegurar a preservação ou a conservação de áreas de elevado
potencial econômico, urbanístico, paisagístico, turístico, de produção agrícola ou extrativista
(Ubaldo Rech, 2011, p. 49). Para o autor, o simples fato de existir uma legislação proibitiva e
punitiva, mesmo quando essas áreas são de propriedade do Estado, não tem sido suficiente e
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muito pouco tem inibido a ocupação irregular e a degradação por parte do homem, de uma ou
de outra forma.
Outra desvantagem atribuída a esse tipo de instrumento é citada por Gullo (2011), e
consiste no fato de que os agentes poluidores são considerados homogêneos, ou seja, não há
diferença entre eles quanto ao tamanho do empreendimento ou a quantidade de poluente
emitida. Isso pode trazer injustiças nos processos de controle e penalização.
Propugnando a ineficiência dos instrumentos de comando e controle, a doutrina
decreta a verdadeira falência das políticas atualmente adotadas:

Contudo, a despeito das políticas públicas adotadas pelo Estado, o modelo atual,
basicamente de comando e controle (repressivo), se apresenta insuficiente para dar
efetividade ao comando constitucional de garantir a gestão dos nossos recursos
hídricos de forma sustentável, diante da constatação fática de que a água potável é
um bem cada vez mais escasso no Brasil. Os agressivos desmatamentos impedem as
chuvas de se infiltrarem na terra, os rios e mananciais recebem descargas com todo
tipo de poluição, e a noção de abundância levou o país a ter o falso entendimento de
inesgotabilidade desse bem. Além disso, dentre as variáveis responsáveis de forma
significativa para a formatação desse quadro de escassez, situam-se a impunidade
dos transgressores das normas ambientais e a falta de incentivo para aqueles que
conservam os recursos naturais, arcando de forma exclusiva com o custo desta
conservação (TEIXEIRA, 2012, p. 25).

Paralelamente aos instrumentos de comando e controle existentes operam-se os
instrumentos econômicos1, cujo aspecto central, segundo a doutrina, reside no seu caráter
indutor de comportamentos desejados pela política ambiental, reunindo meios como a
imposição de tributos e preços públicos, a criação de subsídios ou ainda a possibilidade de
transação sobre direitos de emissão de substância ou de créditos obtidos pela não poluição
(Nusdeo, 2012, p. 02). A literatura enautece diversas vantagens na utilização de instrumentos
econômicos complementares:
Diferentemente dos instrumentos de comando e controle, a abordagem de mercado
utiliza o preço ou outras variáveis econômicas para prover incentivos, de modo que
os poluidores reduzam emissões nocivas. Além disso, a abordagem de mercado
tende a ser custo-efetiva, pois é feita mediante prévio planemamento de iniciativas
políticas, com ações que induzam os agentes a agirem de acordo com seus próprios
interesses.
Como vantagens, pode-se citar a geração de receitas fiscais e tarifárias (através de
taxas, tarifas ou emissão de certificados), para garantir os recursos para pagamento
dos incentivos e prêmios ou capacitar os órgãos ambientais; consideração das
diferenças de custos de controle entre os agentes e, portanto, tende a alocar melhor
1

Há ainda os instrumentos de comunicação, utilizados para conscientizar e informar os agentes poluidores e as
populações atingidas sobre diversos temas ambientais, como os danos ambientais causados, atitudes preventivas,
mercado de produtos ambientais, tecnologias menos agressivas ao meio ambiente, e facilitar a cooperação entre
os agentes poluidores para buscar soluções ambientais. São exemplos de instrumentos de comunicação: a
educação ambiental, a divulgação de benefícios para as empresas que respeitam o meio ambiente e os selos
ambientais (Lustosa, Cánepa e Young, 2010)
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os recursos para a sociedade; possibilidade que tecnologias menos intensivas em
bens e serviços ambientais sejam estimuladas por redução de despesa fiscal; evitar
dispêndios em pendênicas judiciais para aplicação de penalidades e implementação
de um sistema de taxação progressiva de alocação inicial de certificados segundo
critérios distributivos em que a capacidade de pagamento de cada agente
econômico seja considerada. São exemplos de instrumentos de mercado encargos
por poluição, subsídios, sistemas de depósito/reembolso e sistemas de comércio de
licenças de poluição (RECH, 2011, p. 184).

Peralta (2014) critica veementemente a priorização dos instrumentos de comando e
controle, alertando que:
Até pouco tempo atrás, os Poderes Públicos optavam principalmente pela
implementação de instrumentos de regulamentação direta para a defesa do meio
ambiente. No entanto, atualmente, considera-se que a utilização exclusiva dos
mecanismos de comando e controle é insuficiente e impede uma adequada proteção
ambiental em todos os casos. A implementação exclusiva deste tipo de medida
reflete uma visão limitada do problema, uma vez que a sua proposta unicamente
considera as consequências do problema sem aportar nenhum tipo de solução real
que vise a prevenção efetiva do risco ou do dano ambiental. Em poucas palavras, o
grande inconveniente de adotar unicamente esse tipo de mecanismos é que, por si
só, acabam tendo pouca repercussão nos costumes de vida dos cidadãos e nas suas
relações com o meio ambiente. De maneira que, esses tipos de medida devem ser
complementadas com mecanismos mais flexíveis e eficientes, como é o caso dos
instrumentos econômicos de gestão ambiental (PERALTA, 2014, p. 17-18).

Os instrumentos econômicos, dentre os quais se insere o pagamento por serviços
ambientais2, são baseados no conceito de internalização das externalidades 3 (Seehusen e Prem
2011, p.31). Isso significa que agentes econômicos devem incorporar em suas decisões os
custos, ou, no caso dos serviços ambientais, os benefícios de suas atividades com efeitos ao
meio ambiente. Melhor esclarecendo: a atividade econômica produz uma série de
externalidades4 ambientais negativas em decorrência de custos ambientais não computados

2

Exemplos de instrumentos econômicos, segundo as autoras são o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) – Ecológico, a compensação ambiental, a cobrança pelo uso e descarte da água, a cobrança de
royalties pela extração de recursos naturais, sistemas de concessões florestais e taxa de reposição florestal,
isenção fiscal para Reserva de Patrimônio Particular Natural (RPPN), servidão ambiental, créditos por reduções
certificadas de emissões de gases de efeito estufa, certificação e selos ambientais, etc (Seehusen e Prem 2011,
p.31)
3
Externalidades são custos ou benefícios cujos ônus ou vantagens recaem sobre terceiros, não participantes de
uma relação de mercado. Logo, ocorreram quando “as ações de uma pessoa afetam outras que não recebem
compensação pelo dano causado nem pagam pelos benefícios gerados. As externalidades podem ser, portanto,
negativas ou positivas e, embora não se limitem à área do meio ambiente, há muitas questões ambientais que
podem ser definidas como externalidades, a exemplo da poluição e da preservação de áreas florestais, que
exemplificam externalidades negativa e positiva, respectivamente. (NUSDEO, 2012, p. 18)
4
O conceito de externalidade negativa é normalmente utilizado na economia ambiental para designar a poluição
e a degradação ambiental. A solução normalmente adotada é a internalização destes custos, em decorrência do
princípio do poluidor-pagador, que imputa ao poluidor o dever de responder pelo dano ambiental causado e
internalizar as externalidades do processo produtivo. Seu fundamento se encontra no art. 225, § 3o da CF/88 e no
art. 4o, VII da Lei n. 6.938/81 (ALTMANN, et al, 2015)
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nos custos de produção e, portanto, não refletidos no preço dos produtos ou serviços
(ALTMANN, 2015).
Ocorre que a legislação brasileira, segundo Windham-Bellord e Mafia (2014, p.93)
prima pelo comando e controle, trazendo pouquíssimos exemplos de aplicação de
instrumentos econômicos para motivar pessoas físicas e jurídicas a promover o
desenvolvimento sustentável.
Os Programas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) se inserem justamente
no âmbito dos instrumentos econômicos destinados à proteção do meio ambiente, visam a
estabelecer incentivos e a multiplicar agentes motivados a preservar a natureza, de modo que
ela continue prestando serviços ecossistêmicos5 indispensáveis à preservação da
biodiversidade e da qualidade de vida no planeta.
Assim, antes de analisar mais detidamente o instituto do pagamento por serviços
ambientais, mostra-se necessária uma breve análise da tutela constitucional e legal do meio
ambiente, de sua conceituação e dos debates que envolvem a questão da valoração e
importância dos serviços ambientais, além dos princípios que norteiam e gravitam em torno
dos esquemas de pagamento por serviços ambientais.
2.1 Tutela Constitucional e Legal do Meio Ambiente
O reconhecimento do meio ambiente, seus componentes e funções ecológicas como
bem jurídico vem aumentando com o tempo. Da mesma forma tem se consolidado seu valor
como fundamento e condição essencial para a produção e reprodução das mais diversas
formas de vida no planeta.
Ainda em 1981, a Lei nº 6.938, antes da atual ordem constitucional, incumbiu-se de
prever um conceito de meio ambiente, nos termos seguintes:
Art. 3o Para fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I – Meio Ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas
formas.

5

O termo Pagamento por Serviços Ecossistêmicos (PSE) será utilizado como sinônimo de Pagamento por
Serviços Ambientais (PSA). Embora haja diferenças conceituais na literatura, as duas expressões são utilizadas
comumente para designar uma transação voluntária na qual um serviço ecossistêmico (ou ambiental) é comprado
por pelo menos um comprador, de pelo menos um provedor. Na União Europeia, o termo mais usado é PSE,
enquanto no Brasil e na América Latina utiliza-se com mais frequência PSA (SANTOS, Rui Ferreira, 2012).

22

O conceito legal privilegiou a vida em todas as suas formas, não apenas a vida
humana, sendo de certa forma bastante avançado para um tempo em que o meio ambiente
ainda não era tratado com o apelo constitucional e a amplitude dos dias atuais (Costa, 2013).
Doutrinariamente, o meio ambiente é conceituado por José Afonso da Silva (2009)
como:
[...] a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que
propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. A
integração busca assumir uma concepção unitária do ambiente, compreensiva dos
recursos naturais (SILVA, 2009, p. 20).

Para Milaré (2009), o meio ambiente “abrange toda a natureza original (natural) e
artificial, assim como os bens culturais correlatos”.
Destaca-se ainda o conceito empregado por Costa (2013), que o denomina como o
conjunto de elementos naturais e artificiais partilhados com seres humanos e não humanos,
necessários ao desenvolvimento e sobrevivência dessas espécies de forma harmônica e
solidária.
Ao longo da história, conforme lições de Packer (2015, p. 37), o meio ambiente
ecologicamente equilibrado vem sendo tratado como bem de interesse ou uso comum do povo
dentro de um regime jurídico especial de controle sobre seu uso e circulação, a fim de garantir
sua conservação e a equidade de acesso para a presente e futuras gerações. Além de sua
natureza jurídica de bem comum, contemporaneamente, os ordenamentos jurídicos também
vinculam a qualidade do meio ambiente e suas funções ecossistêmicas aos princípios da
“dignidade humana” e da “sadia qualidade de vida”, classificando-o como um direito humano
fundamental. Os textos constitucionais possuem fundamental importância nesse contexto.
Para Sampaio (2003), a Constituição funciona como um pacto intergeracional,
possuindo co-responsabilidade dos destinos, já que tem sua grande expressão na manutenção
dos processos vitais e no uso sustentável dos recursos naturais. É também a Constituição da
pedagogia e do aprendizado da vida pacífica – nem por isso passiva – entre nós, nossos
antepassados e nossos irmãos do futuro. O Direito Constitucional da humanidade é, por
conseguinte, também a Constituição do meio ambiente e o Direito Constitucional Ambiental
seu grande e talvez principal alicerce. Assim, arremata o constitucionalista:

Não será por excesso constituinte que os novos textos constitucionais, originários
ou reformados, se tingiram de verde e passaram a incorporar, tanto os princípios de
direito ambiental, quanto deram corpo a um direito fundamental ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Alguns até elevaram o meio ambiente a „valor
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fundamental da ordem constitucional‟(v.g. Macedônia – art. 8.1; Croácia – art. 3)
(SAMPAIO, 2003, p. 42).

Segundo Benjamin (2012), a constitucionalização de determinado valor ou bem,
notadamente em momentos de ruptura política, não é mero exercício aleatório, traduzindo,
com frequência, certo modelo normativo, que cobiça reescrever, em maior ou menor medida,
a estrutura constitucional e infraconstitucional então vigente. Assim, segundo o jurista, um
estudo comparado dos regimes de proteção constitucional do meio ambiente vai identificar
cinco características comuns que, de uma forma ou de outra, e com pequenas variações,
informam seus textos.
Primeiro, adota-se uma compreensão sistêmica e legalmente autônoma do meio
ambiente, determinando um tratamento jurídico das partes a partir do todo, precisamente o
contrário do paradigma anterior.
Além disso, é indisfarçável o compromisso ético de não empobrecer a Terra e a sua
biodiversidade, almejando, com isso, manter as opções das futuras gerações e garantir a
própria sobrevivência das espécies e de seu habitat. Fala-se em equilíbrio ecológico, prevêemse áreas protegidas, reconhece-se o dever de recuperar o meio ambiente degradado, tudo isso
indicando o intuito de assegurar no amanhã um planeta em que se mantenham e se ampliem,
quantitativa e qualitativamente, as condições que propiciam a vida em todas as sua formas.
Terceiro, estimula-se a atualização do direito de propriedade, de forma a torná-lo
mais receptivo à proteção do meio ambiente, isto é, reescrevendo-o sob a marca da
sustentabilidade. Esboça-se, dessa maneira, em escalas variáveis, uma nova dominialidade
dos recursos naturais, seja pela alteração direta do domínio de certos recursos ambientais
(água, p.ex.), seja pela mitigação dos exageros degradadores do direito de propriedade, com a
ecologização de sua função social.
Quarto, desenha-se uma clara opção por processos decisórios abertos, transparentes,
bem-informados e democráticos, estruturados em torno de um devido processo ambiental (=
due process ambiental). O Direito Ambiental – constitucionalizado ou não – é uma disciplina
profundamente dependente da liberdade de participação pública e do fluxo permanente e
desimpedido de informações de toda ordem. Em regimes ditatoriais ou autoritários, a norma
ambiental não vinga, permanecendo, na melhor das hipóteses, em processo de hibernação
letárgica, à espera de tempos mais propícios à sua implementação, como se deu com a Lei da
Política Nacional do Meio Ambiente, de 1981, até a consolidação democrática (política e do
acesso à justiça) do país, em 1988.
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Finalmente, em Constituições mais recentes, observa-se uma nítida preocupação
com a implementação, isto é, com a indicação, já no próprio texto constitucional, de certos
direitos e deveres relacionados à eficácia do Direito Ambiental e dos seus instrumentos,
visando a evitar que a norma maior (mas também a infraconstitucional) assuma uma feição
retórica – bonita à distância e irrelevante na prática. O Direito Ambiental tem aversão ao
discurso vazio; é uma disciplina jurídica de resultado, que só se justifica pelo que alcança,
concretamente, no quadro social das intervenções degradadoras.
No Brasil a tutela do Meio Ambiente guarda assento constitucional, já que a
Constituição de 1988 garante o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao
Poder Público e a todos o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
A elevação da proteção do meio ambiente ao status constitucional trouxe inúmeros
benefícios, sendo certo que constituiu um avanço em termos de priorização da questão
ambiental no país. Os benefícios da constitucionalização, segundo Sampaio (2003, p. 85),
incidem tanto na teoria da Constituição quanto nos princípios ambientais. Nessa linha de
raciocínio ensina o autor, acerca da positivação constitucional do Direito Ambiental:
Sua positivação repercute sobre o conteúdo e sentido constitucionais, alargando e
explicitando os vínculos do pacto intergeracional firmado pela Constituição. Não
bastasse a força implícita desses efeitos, alguns textos tratam de reforçar na
escritura a idéia de que um meio ambiente saudável é direito das atuais e futuras
gerações. É como se lê, por exemplo, nos documentos constitucionais da África do
Sul (art. 24.b), da Argentina (art. 41), do Brasil (art. 225), da Noruega (art.110b.1)
e da Polônia (art. 74.1). Por seu turno, os princípios, uma vez constitucionalizados,
ganha rigidez formal e, em consequência, orientam, de forma irradiadora, a
interpretação das demais normas constitucionais, a produção e aplicação dos
dispositivos de norma de hierarquia inferior, além de exigirem um procedimento
complicado para sua alteração e, pelo menos, sérias e procedentes dúvidas quando à
supressão ou mesmo retrocesso garantista. Em uma frase: ingressam no polêmico
mundo das normas fundamentais do ordenamento jurídico (SAMPAIO, 2003, p.
85).

Mostra-se bastante relevante, portanto, a constitucionalização da questão ambiental,
sendo forçoso reconhecer que:

Verificando-se todos esses argumentos favoráveis à constitucionalização, pode-se
dizer que o texto da Carta Magna brasileira é bem contemporâneo e possibilita ao
cidadão não só um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como
também, consequentemente, celebrar o próprio direito humano à vida digna
(MATHES, 2010, p. 52).
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Com efeito, consoante leciona Antunes (2014), a principal fonte formal do Direito
Ambiental é a Constituição da República. Aliás, a existência do artigo 225, no ápice, e todas
as demais menções constitucionais ao meio ambiente e à sua proteção demonstram que o
Direito Ambiental é essencialmente um “direito constitucional”, visto que emanado
diretamente da Lei Fundamental. Essa é uma realidade inovadora em nossa ordem jurídica.
Assim, explica Paulo de Bessa Antunes (2014) que a Constituição da República de
1988, como tem sido amplamente sublinhado pelos constitucionalistas, trouxe imensas
novidades em relação às Cartas que a antecederam, notadamente na defesa dos direitos e
garantias individuais e no reconhecimento de nova gama de direitos, dentre os quais se
destaca o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nas Constituições anteriores
as referências aos recursos ambientais eram feitas de maneira não sistemática, com pequenas
menções aqui e ali, sem que se pudesse falar na existência de um contexto constitucional de
proteção ao meio ambiente. Os constituintes anteriores a 1988 não se preocuparam com a
conservação dos recursos naturais ou com a sua utilização racional. Na verdade, o meio
ambiente não existia como um conceito jurídico merecedor de tutela autônoma, coisa que só
veio a ocorrer após a edição da lei de Política Nacional do Meio Ambiente, em 1981.
Contudo, o elemento constitucional básico que dava sustentação à lei na época de sua edição
era a proteção à saúde pública.
Atualmente, a Constituição apresenta diversas novidades em relação às Cartas
brasileiras anteriores, especialmente na defesa dos direitos e garantias individuais e no
reconhecimento do direito ao meio ambiente. Vejamos:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e
futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
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VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade.
(...) (BRASIL, 1988)

Extrai-se do texto normativo acima, consoante lições de Silva (2009), que o
constituinte originário quis conferir ao art. 225 conteúdo de direito fundamental de natureza
difusa, simultaneamente de “uso comum” de todos e “essencial à sadia qualidade de vida”. O
meio ambiente é reconhecido como bem jurídico autônomo, como sistema que se organiza na
forma de uma “ordem pública ambiental constitucionalizada”.
Trata-se o ambiente de direito de todos, indistintamente, difuso, de desfrute
individual e geral ao mesmo tempo. Isso significa que o direito ao meio ambiente equilibrado
é de cada pessoa e não apenas dela, sendo também transindividual.
De qualquer forma, majoritariamente se entende que o meio ambiente constitui
direito humano fundamental de natureza difusa, transindividual, indisponível, inalienável e
imprescritível. Assim já se manifestou o Supremo Tribunal Federal em precedente histórico,
nos termos do voto do Ministro Celso de Mello, no MS 22.164:
O direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração –
constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo
de afirmação de direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído,
não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido
verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social. (...) os direitos de
terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos
genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade
e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e
reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores
fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade (STF, MS
22.164, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 30/10/1995, DJ 17/11/1995).

Nesse contexto, impõe-se menção à visão doutrinária concernete à complexificação
da dimensão subjetiva da proteção ao meio ambiente e sua titularidade difusa:

é a partir desta complexificação da dimensão subjetiva ou ainda da titularidade
difusa do direito humano ao meio ambiente, de onde se extrai também a ampliação
de sua dimensão objetiva, ao impor a obrigação erga omnes a cada indivíduo, a toda
a coletividade e ao Poder Público de proteção ao meio ambiente e de combate à
proteção deficiente, sob pena de responsabilidade civil (prevenção e reparação
precedem a indenização), penal e administrativa no plano nacional (§ 3 o art. 225 da
CF), como também no plano internacional, com a possível responsabilização do
Estado por omissão de seu dever de agir na proteção do direito humano ao meio
ambiente equilibrado (PACKER, 2015, p. 45).

Para a mesma autora, o conteúdo constitucional de proteação ao direito humano ao
meio ambiente apresenta uma dúplice dimensão, a de direito subjetivo e a de dever estatal e
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comunitário. Assim, constitui-se uma unidade subjetivo-objetiva própria da natureza jurídica
dos direitos humanos.
Fazendo alusão ao dispositivo constitucional (caput do art. 225), segundo o qual
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, Costa (2013) vai mais além, ao conceituar o meio
ambiente como o direito à própria vida, mas vida com dignidade, como dispõe a Constituição
da República.
Há que se considerar ainda, conforme ressalva Packer (2015), que em razão de um
tratamento jurídico abrangente, a tutela do meio ambiente não ficou restrita ao art. 225 da
Constituição de 1988, mas está presente de forma transversal em outros institutos, como o da
propriedade privada através da função socioambiental (art. 5º, XXII e XXIII e art. 186 da CF),
assim como se apresenta como princípio em outros regimes, como no capítulo da ordem
econômica (art. 170 da CF).
Assim, apesar de o art. 225 conter o núcleo regulatório da proteção ambiental na
Constituição de 1988, o dispositivo é apenas o porto de chegada ou ponto mais saliente de
uma série de outros dispositivos que, direta ou indiretamente, instituem uma verdadeira malha
regulatória que compõe a ordem pública ambiental, baseada nos princípios da primariedade
do meio ambiente e da explorabilidade limitada da propriedade, ambos de caráter geral e
implícito (BENJAMIN, 2012). Tal argumentação também leva à conclusão de se estar diante
de verdadeiro direito fundamental.
Tem-se, então, que ficou assim tranportado para o campo constitucional brasileiro o
entendimento de que o meio ambiente equilibrado é direito de todos. A sua defesa e proteção
compete ao Poder Público e à coletividade. Ou seja, a todos cabe o direito de uso – satisfazer
as próprias necessidades – assim como a responsabilidade pela proteção do meio ambiente –
não comprometer a capacidade de satisfazer as necessidades das gerações futuras
(GRANZIERA, 2009, p. 53)
No plano infraconstitucional, a política ambiental surgiu tardiamente, visto que, na
década de 1970, enquanto o restante do mundo já discutia possíveis soluções para os
problemas ambientais, notadamente após o advento da Conferência de Estocolmo, em 1972, o
governo militar ainda buscava atrair indústrias para completar o parque industrial brasileiro
(Rech, 2011).
As pressões internas, resultantes do ainda incipiente ambientalismo nacional, aliadas
às externas, principalmente pela preservação da Amazônia, e a necessidade de se mostrar
como uma administração moderna que incorporasse às suas políticas públicas essa nova
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variável consagrada em Estocolmo, contribuíram para que o governo brasileiro criasse, em
fins de 1973, o primeiro órgão público no nível federal: a Secretaria Especial do Meio
Ambiente – SEMA, no âmbito do Ministério do Interior, com competências específicas para a
proteção e melhoria do meio ambiente (Ribeiro, 2006). Na década seguinte, foi aprovada pelo
Congresso Nacional a Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, denominada Lei Nacional do
Meio Ambiente6, que adotou os seguintes princípios e objetivos:
 Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio
ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e
protegido, tendo em vista o uso coletivo;
 Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;
 Planejamento e fiscalização do uso dos recursos naturais;
 Proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;
 Controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;
 Incentivos ao estudo e a pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a
proteção dos recursos ambientais;
 Acompanhamento do estado da qualidade ambiental;
 Recuperação e áreas degradadas;
 Proteção de áreas ameaçadas de degradação; e
 Educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação da
comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio
ambiente (RIBEIRO, 2006, p. 46).

A Lei 6.938/81 prevê em seu art. 9o diversos instrumentos capazes de contribuir
efetivamente para a implementação da política nacional do meio ambiente. Vejamos:
Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:
I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;
II - o zoneamento ambiental;
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 espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público
federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante
interesse ecológico e reservas extrativistas;
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;
XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente,
obrigando-se o Poder Público a produzí-las, quando inexistentes;
6

Segundo Ribeiro (2006), a elaboração e aprovação da Lei da PNMA se deu em um ambiente de pressão da
sociedade civil e de alguns estados da federação, tendo em vista a centralização havida pela edição do DecretoLei 1.413, de 14 de agosto de 1975, que dispunha sobre o controle da poluição do meio ambiente provocada por
indústria, reservando exclusivamente à União determinar ou cancelar a suspensão de estabelecimento industrial,
cuja atividade fosse considerada de alto interesse do desenvolvimento da segurança nacional.
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XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou
utilizadoras dos recursos ambientais.
XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental,
seguro ambiental e outros (BRASIL, 1981).

Dentre os diversos instrumentos previstos na Lei da Política Nacional de Meio
Ambiente destacam-se, para fins do presente trabalho, os instrumentos econômicos (art. 9º,
XIII – Inciso acrescentado pela Lei Federal n. 11.284, de 02 de março de 2006), concebidos
frente à dificuldade de fiscalização e controle das atividades potencialmente degradadoras do
meio ambiente.
A importância da implementação de tais mecanismos econômicos parte da
necessidade de conceber instrumentos complementares à atuação de comando e controle
estatal, visando à efetividade das políticas econômicas ambientalmente corretas (Thomé,
2015, p. 213).
Tais instrumentos, complementares portanto aos mecanismos de comando e controle
existentes e tradicionalmente aplicados na política nacional de meio ambiente, operam como
indutores de comportamentos positivos, necessários para a preservação ambiental,
proporcionando que a natureza continue prestando os serviços ambientais necessários à
sustentação e preenchimento das condições para sobrevivência e permanência humana no
planeta.
Faz-se necessário, portanto, perquirir o que vêm a ser os serviços ambientais,
também denominados “serviços ecossistêmicos” ou “serviços ecológicos”.

2.2 Serviços Ambientais

Antes de adentrar à questão do pagamento por serviços ambientais propriamente
dito, mostra-se necessária uma análise acerca da acepção conceitual de serviços ambientais. A
origem da conceituação e o seu real alcance se mostram indispensáveis para se viabilizar uma
melhor compreensão dos motivos que se desenvolveram estudos no sentido de se conceber a
efetiva implementação de programas de pagamento por serviços ambientais.
Apesar de a doutrina quase sempre utilizar sem distinção e como sinônimas as
expressões “serviços ambientais”, “serviços ecossistêmicos” e “serviços ecológicos”, May e
Veiga Neto (2010) distinguem os serviços ambientais dos ecossistêmicos, por possuírem
significação própria:
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Serviços ecossistêmicos foram definidos por Dailey (1997) como os serviços
prestados pelos ecossistemas naturais e as espécies que os compõem, na
sustentação e preenchimento das condições para a permanência da vida humana na
Terra. Serviços ambientais são mais relacionados com os resultados desses
processos, ou ainda quando se deseja atrelar as ações antrópicas associadas à
restauração e manutenção dos serviços ecossistêmicos, enquanto as funções dos
ecossistemas são mais associadas com a sua origem. (MAY E VEIGA NETO,
2010, p. 310)

Irigaray (2010) manifesta preferência pelo termo “serviços ecológicos”, pela
conotação mais específica relativamente à natureza dos serviços que se pretende recompensar.
Para o autor, o termo serviços ambientais amplia demasiadamente seu conteúdo, afastando-se
da dimensão ecológica implícita na expressão “serviços ecossistêmicos”.
Não obstante a distinção conceitual, quase sempre as expressões “serviços
ecossistêmicos”, “serviços ecológicos” e “serviços ambientais” são utilizadas de forma
intercambiável, porém há uma tendência em utilizar a última, a qual se adota para fins do
presente trabalho.
A análise detalhada da concepção conceitual e alcance do tema serviços ambientais
é bastante recente, ganhando força na década de 1990, quando Robert Constanza, Ralph
d‟Arge et al publicaram, em 1997, na revista Nature7, um polêmico artigo tratando do valor
dos serviços prestados pela natureza.
Serviços ambientais foram definidos por Constanza et al (1997) como fluxo de
materiais, energia e informação que provêm dos estoques de capital natural e são combinados
ao capital de serviços humanos para produzir bem-estar aos seres humanos.
A partir daí, a expressão e correspondente conceito ganham importância crescente
na discussão sobre políticas públicas de preservação ambiental e da sua conciliação com a
presença humana em áreas ecossistemicamente ricas (Nusdeo, 2012).
Conforme relata Nusdeo (2012, p. 15), o polêmico artigo tratava do valor daqueles
serviços prestados pela natureza, os quais, expressos em cifras monetárias, chegariam a trinta
e três trilhões de dólares norte-americanos, sendo que o Produto Interno Bruto (PIB) mundial
na época era de dezoito trilhões de dólares. Embora a fórmula do cálculo e seu resultado
possam ser discutidos, o estudo trouxe à baila o tema do suporte dado pela natureza às
condições de vida no planeta e mesmo ao exercício de atividade econômica lucrativa. Ainda
segundo a autora, além de produzir muitos riscos, a degradação de ecossistemas acaba por

7

“The value of the world‟s ecosystem services and natural capital”, Robert Constanza, Ralph d‟Arge, Rudolf de
Groot, Stephen Farberk, Monica Grasso, Bruce Hannon, Karin Limburg, Shahid Naem, Robert V. O‟Neill, Jose
Paruelo, Robert G. Raskin, Paul Suttonkk e Marjan van den Belt, in: Nature, vol 38715 May 1997, pág. 253 a
260.
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gerar a necessidade de soluções artificiais para a disponibilização de certos serviços, quando
viável. Mediante um grande aporte de recursos públicos e privados, busca-se a reprodução
dos serviços oferecidos gratuitamente pela natureza. Por outro lado, como não se costuma
contabilizar o valor dos serviços ambientais, áreas onde existem remanescentes de
ecossistemas são convertidas para o desenvolvimento de atividades de menor valor.
Nesse contexto, pontua Nusdeo (2012) que, passados oitos anos, o relatório do
Comitê do Meio Ambiente encarregado da análise dos Objetivos do Milênio, acordados por
ocasião da Cúpula do Milênio em 2000, dedicou ao tema dos serviços ambientais uma
detalhada análise. Relacionou os principais aspectos dos serviços da natureza (suporte,
provisão, regulação e elementos culturais) e os aspectos do bem-estar dos seres humanos. No
espaço entre essas duas publicações, a produção acadêmica na área das ciências da natureza
desenvolveu as bases para a discussão do tema e para o destaque a ele dado no relatório.
As comunidades urbana e rural imprescindem dos serviços ambientais para a sua
sobrevivência, pois dependem, dentre outros, de matérias primas, da água doce para beber,
dos ciclos de chuvas para irrigar lavouras, do armazenamento de carbono para mitigar
mudanças climáticas.
Ecossistemas conservados e bem manejaddos possuem um papel fundamental na
provisão dos serviços ambiantais. A seguir são apresentados alguns serviços ambientais
providos por florestas tropicais:
Quadro 1 – Exemplos de Serviços Ambientais de Florestas Tropicais
Biodiversidade

Armazenamento e sequestro
de carbono

As florestas tropicais são os ecossistemas terrestres mais
biodiversos do mundo. A biodiversidade proporciona muitos
benefícios para a sociedade, por exemplo, a madeira, as folhas, os
frutos e as sementes das plantas que podem servir como
medicamentos, alimentos, matérias-primas para a fabricação de
móveis e para a construção de casas e muitos outros. Ela propicia
serviços de polinização e garante a resiliência de sistemas agrícolas.
Ademais, ela ainda é chave à bioprospecção para novos
medicamentos, contribui para a formação dos solos e para a
ciclagem de nutrientes. Por fim, também oferece benefícios
recreacionais, espirituais e culturais, fundamentais para o bem-estar
humano.
Plantas absorvem carbono através da fotossíntese do dióxido de
carbono atmosférico. Nas florestas em crescimento, o montante de
carbono sequestrado aumenta, estabilizando quando elas chegam à
maturidade. Em um hectare de floresta tropical são armazenados
cerca de 224.2 toneladas de biomassa, contendo cerca de 110.3
toneladas de carbono. Estima-se que as florestas brasileiras
armazenam 49.335 milhões de toneladas de carbono em sua
biomassa: mais o que todas as florestas européias juntas conseguem
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Serviços hidrológicos

Beleza cênica

Serviços culturais

armazenar (FAO, 2007)
Florestas influenciam os processos hidrológicos, como a regulação
dos fluxos hídricos e a manutenção da qualidade da água. Florestas
preservadas em margens de rios, enconstas e topos de morros e
montanhas reduzem os riscos de inundações e deslizamentos por
extremos climáticos. Elas protegem os solos contra erosão e evitam
que as águas das chuvas carregadas de sedimentos escorram
diretamente aos rios, além de amenizarem a rápida perda de água
em épocas de seca.
As belas paisagens formadas pela composição entre florestas,
grandes e pequenos rios, cachoeiras, montanhas e praias, somadas à
mistura de populações culturas, fazem das florestas tropicais algo
especial. O lazer, a recreação e a inpiração provida por esses
ecossistemas beneficiam não só as populações locais, mas as de
grande centros urbanos, inclusive turistas internacionais. Cada vez
mais viajantes apreciam a natureza intacta, a diversidade de
escossistemas e culturas.
Os ecossisemas e as espécies proveem serviços culturais para a
sociedade ao satisfazer suas necessidades espirituais, psicológicas e
estéticas. Elas oferecem inspiração para a cultura, arte e para
experiências espirituais. Populações rurais e particularmente as
tradicionais, como caiçaras, indígenas, quilombolas e caboclos, têm
sua cultura, crenças e modo de vida associados aos serviços
culturais de ecossistemas nativos.
Fonte: Seehusen e Prem, 2012, p. 19.

De acordo com Franco (2011, p. 104), vêm sendo denominados serviços ambientais,
nesse contexto, todos os serviços oriundos dos ecossistemas, naturais ou antropizados, que
promovem matérias, energias ou condições, direta ou indiretamente necessárias à manutenção
do equilíbrio ecológico e à manutenção da vida na biosfera. Para o autor, os ecossistemas
fornecem ao homem diversos recursos naturais de uso direto, tais como: madeira, água,
alimentos, mas também lhe garantem a manutenção de certas condições ambientais e
processos essenciais à vida e à sua sadia qualidade, tais como: composição do ar (gases da
atmosfera), qualidade das águas, estabilidade do clima, fertilidade do solo.
Assim, os serviços ambientais englobam os bens, produtos e serviços derivados dos
ecossistemas e que contribuem para o bem-estar da humanidade.
Segundo a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM) (Millenium Ecosystem
Assesment, 2005), o mais amplo estudo acerca dos Serviços Ambientais, realizado por mais
de 1.360 cientistas em 95 países, por solicitação da ONU, “os serviços dos ecossistemas são
os benefícios que o homem obtém desses ecossistemas”, e classificam-se em:

a) Serviços de Provisão: Nessa categoria incluem-se os produtos ou bens
tangíveis que são obtidos dos ecossistemas, e que na maioria dos casos têm um
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mercado formal, bem estruturado. Por exemplo: os alimentos, a água, os
combustíveis, as fibras e as matérias-primas;
2. Serviços de Regulação: São os serviços ligados aos processos ecossistêmicos e
a sua contribuição para a regulação do sistema natural. Entre eles: a regulação do
clima, a purificação da água, a polinização, o controle de doenças, o controle
biológico, etc.
3. Serviços Culturais: Trata-se dos serviços de caráter imaterial que os seres
humanos obtêm dos ecossistemas, através do enriquecimento espiritual, do
desenvolvimento cognitivo, da reflexão, do lazer e da valorização estética. São
serviços ligados aos valores humanos, à identidade e ao comportamento;
4. Serviços de Suporte: Incluem os serviços necessários para o funcionamento
dos ecossistemas e para a produção adequada de serviços ambientais. Seu efeito
sobre o bem-estar dos indivíduos e da sociedade se reflete a longo prazo, através
do impacto sobre a oferta de outros bens e serviços. Exemplos: formação do solo,
fotossíntese e ciclo de nutrientes (Adaptado de AEM, 2005 – PREM; SEEHUSE,
2011, p. 18).

Os serviços ambientais são, portanto, conforme o relatório AEM-2005, os resultados
benéficos, tanto para o ambiente natural quanto para os indivíduos e comunidades, que
resultam de funções física, química e processos biológicos ou atributos que contribuem para a
automanutenção de um ecossistema.
Os serviços ecossistêmicos, ou ambientais englobam, portanto, todos os bens,
produtos e serviços derivados dos ecossistemas e que contribuem para o bem-estar das
populações humanas (Altmann, 2015).
De acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), os ecossistemas
constituem um complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e de microorganismos e
o meio inorgânico que interagem como uma unidade funcional (DIAS, 2000).
Já Rech (2011) adverte que os serviços ambientais têm duas naturezas jurídicas
distintas: a primeira denomina-se direito existente, disponível na própria natureza, sem
nenhuma interferência ou ação humana. Trata-se de um direito existente em potêncial na
natureza, que não decorre de nenhuma relação jurídica ou não nasce de nenhuma autoridade.
Não há como admitir que o homem, por exemplo, pague para respirar. Esse é um direito
existente em potencial na natureza. Não é do pagamento desses serviços que o presente
trabalho trata, mas sim dos serviços humanos necessários para guardar e propiciar que a
natureza continue prestando seus serviços potencialmente existentes, como fornecimento de
bens naturais, água para beber e ar puro.
A conceituação de serviços ambientais ainda não foi definida pela legislação federal
brasileira, mesmo diante da importância crescente do tema e das diversas experiências e
projetos de pagamento por serviços ambientais em curso no país.
Todavia, alguns projetos de lei tramitam no Congresso Nacional visando à regulação
do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), bem como sobre Redução de Emissões por
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Desmatamento e Degradação Florestal e o papel da conservação, manejo e aumento de
estoque florestal (REDD+).
Destaca-se o Projeto de Lei 792/2007, que institui a Política Nacional de Pagamento
por Serviços Ambientais. Apensados a esse projeto, há ainda os seguintes projetos de lei: PL
1.190/2007, PL 1.667/2007, PL 1.920/2007, PL 5.487/2009 e PL 5.528/2009.
Nesse contexto, destaca-se o projeto de lei nº 5.487/2009, de autoria do Executivo
por meio do Ministério do Meio Ambiente, que adota em seu art. 2o definição e nomenclatura
bastante semelhantes à adotada pela AEM-2005, apenas incluindo a modalidade de serviços
culturais8.
O Projeto de Lei nº 5.487/2009 conceitua serviços ambientais como sendo aqueles
“serviços desempenhados pelo meio ambiente que resultam em condições adequadas à sadia
qualidade de vida”.
Já o Projeto de Lei 792/2007, de autoria do Deputado Anselmo de Jesus, do PT-RO,
que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, considera serviços
ambientais:
[...] aqueles que se apresentam como fluxos de matéria, energia e informação de
estoque de capital natural, que combinados com serviços do capital construído e
humano produzem benefícios aos seres humanos, tais como:
I- os bens produzidos e proporcionados pelos ecossistemas, incluindo alimentos,
água, combustíveis, fibras, recursos genéticos, medicinas naturais;
II- serviços obtidos da regulação dos processos ecossistêmicos, como a qualidade do
ar, regulação do clima, regulação da água, purificação da água, controle de erosão,
regulação enfermidades humanas, controle biológico e mitigação de riscos;

8

Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional dos Serviços Ambientais, cria o Programa Federal de Pagamento
por Serviços Ambientais e estabelece formas de controle e financiamento deste Programa.
Parágrafo único. A Política Nacional dos Serviços Ambientais tem como objetivo disciplinar a atuação do Poder
Público em relação aos serviços ambientais, de forma a promover o desenvolvimento sustentável e a aumentar a
provisão desses serviços em todo território nacional.
Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se:
I - serviços ambientais: serviços desempenhados pelo meio ambiente que resultam em condições adequadas à
sadia qualidade de vida, constituindo as seguintes modalidades:
a) serviços de aprovisionamento: serviços que resultam em bens ou produtos ambientais com valor econômico,
obtidos diretamente pelo uso e manejo sustentável dos ecossistemas;
b) serviços de suporte e regulação: serviços que mantêm os processos ecossistêmicos e as condições dos recursos
ambientais naturais, de modo a garantir a integridade dos seus atributos para as presentes e futuras gerações;
c) serviços culturais: serviços associados aos valores e manifestações da cultura humana, derivados da
preservação ou conservação dos recursos naturais.
II - pagamento por serviços ambientais: retribuição, monetária ou não, às atividades humanas de
restabelecimento, recuperação, manutenção e melhoria dos ecossistemas que geram serviços ambientais e que
estejam amparadas por planos e programas específicos;
III - pagador de serviços ambientais: aquele que provê o pagamento dos serviços ambientais nos termos do
inciso II; e
IV - recebedor do pagamento pelos serviços ambientais: aquele que restabelece, recupera, mantém ou melhora os
ecossistemas no âmbito de planos e programas específicos, podendo perceber o pagamento de que trata o inciso
II.
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III- benefícios não materiais que enriquecem a qualidade de vida, tais como a
diversidade cultura, os valores religiosos e espirituais, conhecimento – tradicional e
formal -, inspirações, valores estéticos, relações sociais, sentido de lugar, valor de
patrimônio cultural, recreação e ecoturismo;
IV- serviços necessários para produzir todos os outros serviços, incluindo a
produção primária, a formação do solo, a produção de oxigênio, retenção de solos,
polinização, provisão de habitat e reciclagem de nutrientes (BRASIl, 2007).

No âmbito do Estado de Minas Gerais, sem definir conceitos, a Lei Estadual nº
17.727/20089 instituiu incentivo financeiro, denominado Bolsa Verde, a proprietários e
posseiros rurais, com prioridade para agricultores familiares e pequenos produtores rurais,
para identificação, recuperação, preservação e conservação de áreas necessárias à proteção
das matas ciliares e à recarga dos aquíferos; áreas necessárias à proteção da biodiversidade e
ecossistemas, na forma do regulamento.
Igualmente, a Lei Estadual mineira n. 19.823, de 22 de novembro de 2011,
regulamentada pelo Decreto nº 45.975, de 4 de junho de 2012, também estabeleceu a previsão
de concessão de incentivo financeiro às cooperativas e associações de catadores de materiais
recicláveis, sob denominação de Bolsa Reciclagem, tendo como fato gerador a segregação, o
enfardamento e a comercialização de materiais como papel, papelão e cartonados, plásticos,
metais, vidros e outros resíduos pós-consumo.
Os dois programas de pagamento por serviços ambientais, Bolsa Verde e Bolsa
Reciclagem, serão objeto de estudo e abordagem próprios, respectivamente nos capítulos 3 e
4 do presente trabalho.
Dando seguimento ao raciocínio ora delineado, importa ressaltar que muitos
ecossistemas e espécies estão deixando de prestar serviços ambientais em decorência da
sistemática degradação que os assola.
No século XX e nas primeiras décadas do século XXI, os ecossistemas sofreram
modificações sem precedentes na história da humanidade. Entre as alterações mais
9

Art. 1º - O Estado concederá incentivo financeiro a proprietários e posseiros rurais, sob a denominação de
Bolsa Verde, nos termos desta Lei, para identificação, recuperação, preservação e conservação de:
I - áreas necessárias à proteção das formações ciliares e à recarga de aqüíferos; e
II - áreas necessárias à proteção da biodiversidade e ecossistemas especialmente sensíveis, conforme dispuser o
regulamento.
Parágrafo único. A bacia hidrográfica será considerada como unidade físico-territorial de planejamento e
gerenciamento para concessão do benefício de que trata esta Lei.
Art. 2º - O benefício de que trata esta Lei será concedido anualmente em forma de auxílio pecuniário, nas
condições que dispuser o regulamento.
Art. 3º - Na concessão do benefício de que trata esta Lei terão prioridade os proprietários ou posseiros que se
enquadrem nas seguintes categorias:
I - agricultores familiares; e
II - produtores rurais cuja propriedade ou posse tenha área de até quatro módulos fiscais.
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significativas está a transformação das florestas em terras para o cultivo, o desvio e o
armazenamento de água doce, a sobre-exploração da pesca, e a perda de áreas de mangue e
arrecifes coralinos. Essas mudanças têm provocado o aumento das emissões de dióxido de
carbono, responsável pelo aquecimento global, causando a perda significativa de
biodiversidade, a erosão do solo, dentre outros (PERALTA, 2014, p. 13).
Impõe-se, portanto, a adoção de medidas urgentes no sentido de se estimular
comportamentos positivos em favor da natureza. No próximo item será tratada toda a
problemática que envolve a valoração econômica relacionada aos serviços ambientais.

2.3 A problemática econômica relacionada aos serviços ambientais

Inicialmente, cumpre ressalvar que o presente trabalho não se propõe a trazer
discussões acerca de estudos de valoração dos serviços ambientais. Entretanto, mostra-se
imprescindível fazer menção a alguns dos mais sérios exercícios destinados a identificar,
valorar ou atribuir um preço a esses serviços.
Sabe-se que a economia ecológica ainda trabalha técnicas de valoração que deem
conta da complexidade dos ecossistemas nos seus valores ecológicos, econômicos e
socioculturais. Essas iniciativias legitimam as práticas preservacionaistas, entre as quais a
prevenção aos danos ecológicos e a própria concepção de políticas de pagamento por serviços
ambientais. O estabeleciemento dos valores pagos por esses serviços parte de critérios mais
próximos da economia neolclássica, vale dizer, do paradigma dominante na ciência
econômica, como a noção de custo de oportunidade ou a relação entre oferta e procura
(NUSDEO, 2012, p. 21)
A primeira tentativa de valoração dos serviços ambientais foi aquela desenvolvida
por Robert Constanza e outros, já mencionada, reportada em maio de 1997 na revista Nature.
O trabalho descreve sinteticamente os complexos processos utilizados para estimar o valor
monetário dos serviços globais de dezessete ecossistemas e dezesseis biomas. O estudo
mescla estudos anteriores com novos cálculos, adicionando valores parciais para chegar a um
valor global médio por unidade de área por bioma.
Conforme apregoa Aragão (2011), devido às enormes incertezas envolvidas, os
autores admitem a dificuldade de chegar, alguma vez, a um valor exato e incontestável. No
entanto, reafirma a autora que o esforço desenvolvido mostra claramente, quão subavaliada
está a importância dos benefícios dos serviços da biodiversidade para o bem-estar humano, e
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como essa miopia tem conduzido a decisões insustentáveis relativamente à utilização dos
recursos naturais.
Sobre a metodologia empregada por Robert Constanza et al, Nusdeo (2012) explica
que os autores partiram de um método tradicional na ciência econômica, que consiste em
verificar a disposição das pessoas em pagar por determinados bens. No caso dos ecossistemas,
procurou-se identificar quanto, hipoteticamente, se pagaria por benefícios que poderiam se
refletir em ganhos econômicos e quanto se pagaria por aqueles serviços que estão fora do
mercado. No exemplo dado pelos autores, poder-se-ia pensar num serviço ecológico que
permitisse um aumento de US$50,00 na produção madeireira de uma área. Além desse
benefício, percebido pelo mercado, deveriam ser contabilizados também outros valores, como
os estéticos, recreacionais e da manutenção da biodiversidade de um modo geral.
Trata-se do reconhecimento de que os recursos naturais possuem um valor indireto,
relacionado às funções ecológicas, consoante ensina Ana Maria de Oliveira Nusdeo:

No exemplo de uma floresta, além do valor de uso direto (madeira e dos demais
frutos gerados pelas árvores), há valores indiretos, como a qualidade do ar, da água
e a paisagem, entre outros. No âmbito desses, há valores relacionados à preservação
– ou ao não uso, - classificados em valores de opção, de legado e de existência. O
valor de opção relaciona-se à quantia que os indivíduos estariam dispostos a pagar
para manter a possibilidade de uso futuro do bem. Por exemplo, acalentar a ideia de
conhecer a Floresta Amazônica, mesmo morando em local dela distante. O valor de
legado refere-se à atribuição de valor à preservação para as gerações descendentes,,
e o de existênicia engloba todo tipo de preferência pela conservação em razão do
gosto pelo meio ambiente e da convicção d eque deve ser preservado.
O maior problema consiste, portanto, não no reconhecimento de que há um valor
para esses serviços, mas na estimativa do valor, feita pelos autores do estudo da
revista Nature, o que lhes valeu diversas críticas (NUSDEO, 2011, p. 20).

Outra tentativa de estimar o valor monetário aos serviços ecossistêmicos foi
acordada por ocasião da Cúpula do Milênio em 2000, decorrendo de desafio lançado pelo
Secretário Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, quando da apresentação à Assembléia Geral
das Nações Unidas, entre 6 e 8 de setembro de 2000, e intitulado “We the Peoples: The Role
of the United Nations in the 21 st Century”.
O relatório10 foi resultado de um projeto, apoiado pelo Programa das Nações Unidas
para o Ambiente e Desenvolvimento, destinado a produzir informação científica,
precisamente sobre a relação entre as mudanças nos ecossistemas e o bem-estar humano, de
forma a fornecer dados objetivos para subsidiar decisões políticas e reuniu peritos de mais de
1.300 países de diferentes nacionalidades.
10

Toda a informação relativa ao relatório está disponível no portal www.millenniumassessment.org.
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Aos serviços ambientais foi emprestada uma análise detalhada, que relacionou os
principais aspectos dos serviços da natureza (suporte, provisão, regulação e elementos
culturais) e os aspectos do bem-estar dos seres humanos.
O relatório veio ainda para responder questões prementes como: quais são as
condições e tendências de evolução atuais dos ecossistemas e do bem-estar humano? Quais
são as mudanças futuras plausíveis nos ecossistemas e na provisão e procura de serviços
ecossistêmicos e subsequentes mudanças na saúde, no sustento, na segurança e nos outros
componentes do bem estar? Quais são as descobertas mais robustas e as incertezas mais
importantes sobre os serviços de ecossistema e outras decisões de administração e formulação
de políticas? Que ferramentas e metodologias podem fortalecer a capacidade para avaliar
ecossistemas, os serviços por eles fornecidos, o seu impacto no bem-estar, e as implicações
das opções de resposta?
As conclusões não foram diferentes dos estudos anteriores, pois como esclarece
Aragão (2011), o valor e a importância dos serviços dos ecossistemas estão muito
subavaliados. A perda dos serviços derivados dos ecossistemas é uma barreira importante
para alcançar os objetivos de desenvolvimento do milênio, nomeadamente a redução da
pobreza, da fome e das doenças. Em consequência, “Vivendo para além das nossas
possibilidades” foi o título da declaração produzida pelo Painel de Diretores e a principal
mensagem que resultou da Avaliação Ecossistêmica do Milênio. Segundo o Painel de
Diretores, as soluções para ultrapassar a insustentável relação do homem com os ecossistemas
passam por dezesseis medidas, discriminadas no capítulo “Options for the future” (pág. 21),
das quais quatro dos passos indispensáveis para reduzir a degradação dos ecossistemas
merecem transcrição:

- Mudança do contexto econômico das decisões, garantindo que o valor de todos os
serviços dos ecossistemas (e não apenas aqueles que são comprados e vendidos no
mercado) sejam considerados nas decisões;
- Supressão dos subsídios das práticas agrícolas, piscícolas e energéticas que
causem danos às pessoas e ao ambiente;
- Introdução de pagamentos aos proprietários dos solos em troca de uma gestão
compatível com a proteção dos serviços ecossistêmicos com valor para a sociedade,
tais como a qualidade da água e a armazenagem de carbono;
- Estabelecimento de mecanismos de mercado que reduzam a emissão de nutrientes
e as emissões de carbono da forma mais eficiente (AEM, 2005).

Em junho de 2011, foi lançado no Reino Unido vasto relatório redigido por 500
especialistas, denominado UK National Ecosystem Assessment (NEA), que procurou
determinar o valor social dos fluxos de serviços dos ecossistemas. Diversamente do estudo
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desenvolvida por Constanza et al (1997), a metodologia desenvolvida rejeitou qualquer
tentativa de estimar um valor global dos serviços ecossistêmicos por considerar que muitos
desses serviços são essenciais para a continuação da existência humana e, portanto, possuem
valor infinito. Por isso, os valores totais eventualmente apresentados serviriam tão somente
como meras estimativas, muito abaixo do valor infinito que representam.
Por outro lado, segundo o NEA11, no “mundo real”, as decisões relevantes dizem
respeito a escolhas entre opções e o valor resulta da ponderação dos custos e benefícios
relativos das possíveis mudanças no fornecimento dos serviços.
Outra iniciativa que alia economia à ecologia, tratando do aspecto econômico dos
serviços ecossistêmicos, é o TEEB (The Economics of Ecosystem and Biodiversity), criado
em 2008 pela Comissão Européia para avaliar as implicações da perda da biodiversidade, dos
ecossistemas e dos serviços ecossistêmicos na economia e no bem-estar humano. O TEEB
salienta que, apesar de a Avaliação Ecossistêmica do Milênio ter contribuído para fomentar a
utilização do conceito de serviços ecossistêmicos em decisões de cunho político e
empresarial, o progresso na aplicação dessas decisões tem sido lento.
O TEEB busca chamar a atenção para o fato de que, sem mudanças institucionais e
nos incentivos, as perdas de biodiversidade, ecossistemas e de serviços ecossistêmicos (o que
o TEEB denomina de “capital natural”) serão prováveis, pois quem lucra com as sanções que
destroem o capital natural continuará a esquivar-se do pagamento dos custos de suas ações e
tentará sempre repassar esses custos para as sociedades pobres e gerações futuras (KUMAR,
2010, p. 05). Entretanto, embora as estimativas do valor da biodiversidade e dos serviços
ecossistêmicos sejam “repletas de dificuldades, pode-se argumentar que a perda acumulada de
capital natural ao longo das últimas décadas possui um custo e ainda custará à comunidade
grandes somas globais de dinheiro em termos de custos de danos, reparação e substituição
(KUMAR, 2010, p. 05).
Aqui, releva citar a diferenciação terminológica trazida por Aragão (2011),
concernente aos vocábulos valoração, valorização e avaliação, os quais, não obstante serem
próximos, são distintos e podem ser facilmente confundidos.
A valoração dos serviços dos ecossistemas resulta do reconhecimento de que os
elementos naturais desempenham funções sociais e ecológicas importantes, além das
tradicionais funções produtiva e de sustentáculo da fauna e da flora. Importa a identificação e
ponderação da importância relativa das diferentes funções desempenhadas por cada
11

UK National Ecosystem Assessment Understanding nature’s value to society, Synthesis of the Key Findings,
2011, pág. 41 e 42. Disponível em http://uknea.unep-wcmc.org/).

40

ecossistema, as quais são recondutíveis às já mencionadas categorias de serviços: produção,
regulação, culturais e de suporte. A operação de valoração que permite a atribuição de preços,
isto é, de valores monetários a pagar pela utilização dos recursos naturais e a receber pela
conservação dos serviços dos ecossistemas.
Diversamente é a valorização, que exprime a idéia de incorporar maior valor nos
espaços e nos serviços naturais. Valorização será, portanto, sinônimo de rentabilização dos
recursos. Em sentido diferente, pode também ser um conjunto de processos destinado a
recuperar zonas degradadas ou a requalificar espaços naturais desvalorizados. Em casos tais,
trata-se de investimentos vultuosos, em regra públicos e financiados por fundos específicos
destinados a repor os espaços e os recursos naturais num status quo ante, recuperando a
qualidade ambiental e o equilíbrio perdidos.
Já a avaliação da biodiversidade pode ser entendida como a identificação dos valores
naturais presentes num dado local. Pode consistir na contagem do número de exemplares de
uma espécie ou do número de espécies, na estimativa da quantidade de carbono armazenada
ou na capacidade de retenção de solos, na medida do caudal do rio ou d área de sombra, etc.
Embora o resultado da avalição se exprima quantitativamente, não significa que se traduza
monetariamente.
Assim, conforme explica Aragão (2011), observando a relação entre as três
atividades de estimação mencionadas, verifica-se que a avaliação é pressuposto de uma
valoração coerente e eficaz. Havendo valorização, por sua vez, deverá haver novas avaliações
e novas valorações com vista a aumentar o preço.
Trata-se de conceitos centrais no trabalho ora desenvolvido, pois o mercado somente
consegue orientar a utilização dos serviços para um nível ótimo se o preço refletir o seu valor
social e ecológico. Porém, ocorre na prática que muitos dos serviços dos ecossistemas são
valorados a preço zero, o que invariavelmente leva a um excesso de utilização e, portanto, a
uma afetação pouco eficiente dos recursos.
Essa subvaloração dos serviços prestados pelos ecossistemas possui estreita relação
com a noção de externalidades tratada em economia e, mais propriamente, na economia do
meio ambiente.
Em economia, nas lições de Moura (2011), o conceito de externalidade se refere à
ação que um determinado sistema de produção causa em outros sistemas externos. Trata-se de
um conceito desenvolvido em 1920 pelo economista inglês Arthur Cecil Pigou (1877-1959),
que estabeleceu que irá existir uma externalidade quando a produção de uma empresa (ou um
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consumo individual) afetar o processo produtivo ou um padrão de vida de outras empresas ou
pessoas, na ausência de uma transação comercial entre elas.
Assim, externalidades são os benefícios ou custos percebidos por terceiros e que não
são contabilizados nos preços de mercado. Dividem-se em “externalidades negativas”,
também chamadas de deseconomias externas, ou “externalidades positivas”, também
chamadas economias externas (SANDRONI, 2010, p. 276).
Esclarece Altmann (2015) que a atividade econômica produz uma série de
externalidades ambientais negativas em decorrência de custos ambientais não computados nos
custos de produção e, portanto, não refletidos nos preços dos produtos ou serviços. O conceito
de externalidade negativa é normalmente utilizado na economia ambiental para designar a
poluição e a degradação ambiental. A solução normalmente adotada é a internalização desses
custos, em decorrência do princípio do poluidor pagador12. Existem outras atividades que
geram diversos benefícios ambientais, sem que exista qualquer espécie de incentivo
econômico ou contraprestação àqueles que participaram do processo que resultou nesse
benefício, mas que são usufruídos por todos. Tais benefícios são denominados externalidades
positivas. Um exemplo de externalidade positiva, gerada pela escolha preservacionista, seria o
caso de um proprietário de uma área verde preservada que proporciona serviços
ecossistêmicos tais como a regulação climática, o sequestro de carbono, o habitat de espécies
e a preservação da biodiversidade.
A título exemplificativo, Moura (2011) descreve a situação hipotética em que um
empresário quer construir uma usina hidrelétrica. Observa que, além dos lucros diretos do
empresário, a represa irá trazer benefícios à economia, como a geração de empregos; o
aproveitamento de terrras para agricultura, em decorrência da irrigação de áreas onde antes
não havia água disponível; a regularização da vazão do rio, que permitirá navegação e evitará
enchentes, entre outros ganhos. Tais exemplos se adequam à noção de externalidades
positivas. Outro exemplo de externalidade positiva seria a valorização de imóveis em regiões
ribeirinhas, quando é realizado o tratamento do esgoto nas cidades localizadas rio acima, o
que permite melhorias na qualidade da água que passa pelas propriedades.
Caso típico de externalidade negativa é a poluição causada por uma determinada
indústria. Isso porque o poluidor impõe custos a pessoas que são “externas” às transações

12

De acordo com o princípio do poluidor-pagador, o poluidor deve responder pelo dano ambiental causado e
internalizar as externalidades do processo produtivo. Seu fundamento se encontra no art. 225, parágrafo 3 o e no
art. 4o, inciso VII da Lei nº 6938/81.
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entre o poluidor e o consumidor do produto poluente, ou seja, onera quem sequer participa, se
beneficiando daquela atividade13.
A solução preconizada por Moura (2011) pressupõe a internalização dessas
externalidades, com a identificação dos custos decorrentes do empreendimento, imputando-os
ao projeto. A internalização materializa a aplicação do princípio do poluidor-pagador.
No caso do proprietário que, devido à sua escolha preservacionista, gera inúmeras
externalidades positivas, sem que por isso receba qualquer incentivo econômico, representa
uma falha no mercado concernente às extenalidades ambientais, conforme abordado por
Carlos E. Peralta:

No modelo de desenvolvimento vigente, pautado pela lógica do crescimento
constante, as diversas decisões dos agentes econômicos (extração, produção,
consumo e despejo) enquadram-se dentro de um marco e instituições econômicas,
políticas e sociais, que por regra desconsidera o meio ambiente. Dito em outras
palavras, existem sinais que influenciam e incentivam as pessoas a tomar uma ou
outra decisão, e, na maioria das vezes, esses sinais não se preocupam com as
consequencias ou possíveis impactos na Natureza. Consequentemente, os custos
sócio-ambientais não são contabilizados nos fluxos econômicos. A progressiva
degradação ambiental que caracteriza a sociedade de risco é o resultado das ações
antropogênicas sobre os ecossistemas naturais.
De modo que, para construir uma racionalidade que considere a sustentabilidade
ambiental é necessário reestruturar processo de incentivos que conduz os agentes
econômicos a não se preocupar com o meio ambiente, de forma que essa nova
racionalidade permita que as pessoas sejam orientadas a tomar decisões e
desenvolver estilos de vida que respeitem a capacidade de resiliência do meio
ambiente. Logicamente, nesse contexto, a primeira preocupação deverá ser investir
numa educação que vise uma cidadania ecológica, de maneira que no futuro as
motivações para proteger o meio ambiente não sejam apenas econômicas e jurídicas,
senão que encontrem fundamento em vínculos afetivos, espirituais e de
responsabilidade com a natureza (PERALTA, 2014, p. 15).

Através dessa concepção teórica, ao eliminar essas externalidades, internalizando os
custos e benefícios ambientais, seria possível demonstrar o real valor dos serviços
ecossistêmicos para o homem, corrigindo as falhas de mercado e garantindo o fluxo de
serviços ecossistêmicos. A internalização das externalidades ocorreria através da utilização de
instrumentos econômicos que oneram quem polui e, por outro lado, remuneram ou premiam
quem preserva (Altmann, 2015).
13

Outros exemplos de externalidades negativas: a) queima de cana de açúcar próxima a uma cidade. A palha
queimada e outros particulados (chamados de carvõezinhos), caem sujando as ruas, piscinas, automóveis, jardins
e pioram a qualidade do ar. As pessoas da cidade não ganham nada com o canavial e são afetadas de forma
negativa, passando a gastar seu dinheiro com limpeza, tratando médico por problemas respiratórios, etc; b)
poluição das águas de superfície e subterrâneas por sólidos em suspensão, provocando, além da contaminação, o
assoreamento dos rios e lagos; c) remoção da cobertura vegetal do solo nas atividades de mineração, provocando
erosão e aumento de particulados, pela ação do vento; e d) poluição causada pela separação do ouro por meio de
mercúrio, contaminando de forma grave os rios e seus organismos vivos e causando problemas de saúde para os
índios e outras populações. O preço do ouro não incorpora esses custos. (MOURA, 2011, p. 14)
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Quando se fala em premiar, em remunerar quem preserva, fala-se de instrumentos
econômicos, inclusive de pagamento por serviços ambientais.
A teoria que fundamenta a aplicação de instrumentos econômicos para a correção de
externalidades é fornecida por duas principais correntes de pensamento: a Teoria Pigouviana e
a Teoria Coaseana.
A Teoria Pigouviana (PIGOU, 1920), proposta por Arthur Cecil Pigou defende que o
Estado cobre um preço para corrigir as falhas de mercado resultantes das extenalidades
negativas, preço esse denominado taxa pigouviana, ou taxa de Pigou. Assim, o valor cobrado
deve coincidir com o valor do custo marginal suportado pela sociedade, como forma de
integrar esses custos ao preço do produto. Como exemplo, Altmann (2015) cita o caso da
indústria que lança seus efluentes tóxicos no corpo hídrico, sem tratamento adequado. Assim
o faz com o objetivo de maximizar seu lucro, eis que evita o custo decorrente do tratamento
destes efluentes. Com isso, os demais usuários do recurso hídrico terão mais custos para tratar
a água para outros usos, como o abastecimento de água para o consumo humano, por
exemplo. Esses usuários suportam, por conseguinte, os custos marginais sociais oriundos
dessa deseconomia externa.
Assim, busca-se corrigir essa falha no mercado ao se instituir um preço para
desestimular a indústria a lançar seus efluentes sem tratamento nos cursos hídricos,
motivando-a, assim, a instalar, eventualmente, filtros e/ou diminuir o lançamento de efluentes
não tratados no corpo hídrico. Trata-se, pois, de aplicação do princípio do poluidor-pagador e
fundamenta a cobrança por preços e tributos ambientais.
A crítica associada ao instrumento, trazida por Hahn e Stavins (1991) consiste
justamente no fato de que a precificação da degradação ambiental, ao invés de limitá-la em
níveis previamente estabelecidos, afasta a segurança quanto ao montante de degradação que
será produzido.
Por outro lado, a Teoria Pigouviana reconhece que se um agente produz um
benefício social marginal, esse agente não é recompensado por esse benefício no contexto do
livre mercado, havendo a necessidade de solucionar essa falha compensando o agente pelo
benefício social marginal gerado.
Em 1960, Ronald Coase propôs o que ficou conhecido como “Teorema de Coase”,
segundo o qual, a forma mais eficiente de internalizar as externalidades seria garantir direitos
de propriedade e permitir que os agentes implicados pelas externalidades pudessem negociar
livremente no mercado. Ao Estado caberia, tão somente, alocar os direitos de propriedade e
garantir as condições de funcionamento livre desse mercado. Contudo, Coase

(apud
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Altmann, 2015, p. 32) assinala que essa eficiência econômica somente poderia ser alcançada
quando a transação não envolver muitas pessoas e os direitos de propriedade estiverem bem
especificados. Entretanto, lembra Cristiane Derani que:

A imposição de um custo ao causador do dano não significa necessariamente que o
dano será eliminado. O princípio do poluidor-pagador não está em eliminar o efeito
negativo, ele está inscrito na lógica do ótimo de Pareto14, exigindo uma ponderação,
uma espécie de custo-benefício econômico (financeiro). Dentro dessa perspectiva, a
economia de mercado atinge o seu grau ótimo quando realiza uma satisfatória
relação entre o uso de um recurso natural e sua conservação, encontrando um preço
que permita a utilização do bem ao mesmo tempo em que conserva. Em outras
palavras, a relação uso e não uso deve atingir um estado ógimo que permita a
continuação desta prática econômica, ou seja, a sustentabilidade do
desenvolvimento (DERANI, 2008, p. 115).

Apesar de ser reconhecida a potencial possibilidade de remuneração pelos serviços
ambientais para mitigação da destruição ambiental, adverte Nusdeo (2012) que a idéia de
valoração e atribuição de um preço a ser pago pela conservação dos ecossistemas enseja
críticas por parte daqueles que a consideram uma tendência à mercantilização e privatização
da natureza.
Tal crítica está inserida na idéia de que, de fato, não há como negar que está correto
aquele que afirma ser o valor da natureza incalculável.
A questão que deve ser respondida, entretanto, diz respeito mais propriamente à
legitimidade da valoração e do pagamento. Seria legítimo valorar e atribuir um certo preço à
natureza?
Para responder à pergunta e tentar entender a relutância em aceitar a quantificação
dos recursos naturais, mostra-se bastante interessante a comparação proposta por Aragão
(2011) entre a quantificação ora tratada e aquela relativa à indenização do dano por morte no
direito civil. Tal como a perda de uma vida humana, também as perdas de biodiversidade
podem ser tão graves que não há indenização que “compense” os danos causados. Porém, de
forma mais pragmática, consoante demonstra a autora, concordando com a doutrina civilista
majoritária, assim como se considera injusto não compensar a lesão do bem vida “só” porque
a vida humana tem um valor incalculável, também se considera injusto desenvolver atividades
que comportem perdas graves de biodiversidade, sem o estabelecimento de qualquer forma de
pagamento compensatório, a pretexto do seu valor incalculável.

14

O termo “ótimo de Pareto” consiste, na teoria coaseana, na busca por uma alocação ótima, eficiente (ideal) de
recursos.
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No entanto, a comparação entre a perda da vida humana e a perda da vida natural não
pode ir mais longe, pois, enquanto retirar a vida de uma pessoa é, em qualquer circunstância,
um ato ilegal e criminoso, a redução da biodiversidade, na maior parte dos casos, não o é
(ARAGÃO, 2011, p. 08).
Assim, com o pagamento das perdas de biodiversidade, ou seja, com a internalização
das externalidades negativas, pretende-se alcançar um efeito dissuasivo, preventivo,
equivalente ao que resulta no caso de crimes contra a vida humana, da aplicação de sanções
criminais.
Na verdade, não procede certo pudor existente em atribuir um valor monetário aos
elementos componentes da natureza, visto que, certamente se afigura injusto manter a
exploração de recursos a custo zero ou próximo de zero, e, na verdade, a atitude de precificar
e cobrar pelo uso do recurso não se convola em licença para poluir. Pelo contrário, importa
em restrição à poluição. Nesse sentido se posiciona Alexandra Aragão:

Deste modo, a percepção da falta de correspondência entre o irrisório valor de
mercado e o supremo valor real deve ser vista como um estímulo à busca de um
valor mais próximo à realidade e não como um obstáculo à valoração por receio de
que o valor calculado fique aquém do valor real... Por isso defendemos que se se
permite a utilização desses recursos, mesmo sabendo que o seu aproveitamento
econômico através de actos como o corte, a colheita, a captura ou o abate implicam
a perda do recurso, então todo o valor que se perde, deveria ser pago. Em suma, o
pudor em atribuir um valor monetário aos elementos componentes da Natureza tem
como efeito manter a exploração de recursos a custo zero ou próximo do zero, o que,
na óptica da preservação do recurso, é certamente pior do que a atribuição de um
preço, por muito baixo ou pouco rigoroso que ele seja.
Por outro lado, não pensamos que a atribuição de um preço possa fazer correr o
risco de mercantilizar a natureza ou sequer legitimar a livre destruição por parte de
quem tenha meios para pagar. Pelo contrário, por analogia com o que defendemos a
propósito do princípio do poluidor-pagador, tal como obrigar o poluidor a pagar não
corresponde a dar-lhe o „direito de poluir‟, também obrigar o explorador a „pagar‟ a
utilização da natureza não significa dar-lhe o „direito de destruir (ARAGÃO, 2011,
págs. 08/09).

A par de tais considerações, Seehusen e Prem (2011) reafirmam que muitos serviços
ambientais não são considerados nas decisões econômicas, embora sejam essenciais para a
vida humana na Terra e possuam alto valor. Isso geralmente leva à destruição do capital
natural e à redução no provimento de serviços ambientais causando graves consequências
para a sociedade como um todo.
Ainda segundo as autoras, sob a ótica econômica, o problema ocorre porque serviços
ambientais são considerados bens públicos, sendo ainda tomados como meras externalidades,
ou seja, efeitos não intencionais da decisão de produção ou consumo que causam perdas ou
ganhos, mas comumente excluídos dos cálculos econômicos.
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Desde a declaração do Rio (1992), já se preconizava a internalização dos custos
ambientais e o uso de instrumentos econômicos (Princípio nº 16), mas os esforços mais sérios
no sentido da valoração e remuneração dos serviços ambientais têm surgido no contexto das
diversas Conferências de Partes (COP) para a Biodiversidade, realizadas desde 1994.
As sucessivas Conferências de Partes têm retomado insistentemente o tema,
realçando a importância do desenvolvimento de novos instrumentos de financiamento da
biodiversidade e instando as Partes a criar e desenvolver novos sistemas de valoração e novos
mecanismos de pagamento de serviços ecossistêmicos. Com o passar do tempo, vislumbra-se
uma tendência de se criar instrumentos legais que forcem os operadores da biodiversidade a
internalizar as externalidades, tanto negativas quanto positivas.

2.4 Concepções Principiológicas
A força normativa dos princípios afigura-se inegável. Isso porque são eles, os
princípios, que delineiam a disciplina jurídica, as características próprias de determinado
ramo do direito, no caso, o direito ambiental.
Segundo Bandeira de Mello (2005, p. 79), o sistema de uma disciplina jurídica, seu
regime, portanto, constitui-se do conjunto de princípios que lhe dão especificidade em relação
ao regime de outras disciplinas. Por conseguinte, todos os institutos que abarca – à moda do
sistema solar dentro do planetário – articulam-se, gravitam, equilibram-se, em função da
racionalidade própria deste sistema específico, segundo as peculiaridades que delineiam o
regime, dando-lhe tipicidade em relação a outros.
Tratando sobre a força normativa dos princípios, ensina José Adércio Leite
Sampaio:

Princípios são enunciados deônticos que sedimentam e cristalizam valores e
políticas no ordenamento jurídico (princípios formais e materiais). Denominam-se
também princípios as normas técnico-operacionais do sistema jurídico que orientam
mais diretamente as operações estruturais sistêmicas (princípios funcionais ou
operacionais). Uns e outros podem vir expressos ou implícitos. Em sistemas
jurídicos que valorizam exageradamente a fonte legislativa de direito quase nada
sobra escondido por trás das palavras (SAMPAIO, 2003, p. 45).

Ainda para o autor, os princípios de Direito Ambiental têm a ossatura dos demais
princípios. Como eles, gozam das peculiaridades de sua dinâmica e relativa abertura
semântica. Quando alçados ao patamar constitucional, ganham maior vitalidade de fonte

47

(fonte de primeiro grau) e configuram a “Constituição da Cooperação e da Amizade”, a
Constituição do ambiente”.
Nesse contexto, esclarece Nusdeo (2012) que, numa política de pagamento por
serviços

ambientais,

determinados

princípios

do

ordenamento

jurídico

brasileiro,

estabelecidos na Constituição da República ou em normas infraconstitucionais, devem ser
observados enquanto mandados de otimização, vale dizer, devem ser aplicados pelas normas e
programas implementadores dessa política na maior medida possível.
Diante das desigualdades econômicas e da apropriação dos mais diversos recursos
naturais, mostra-se cada vez mais necessária a aplicação de princípios de justiça ambiental.
Nos ítens a seguir serão tratados aqueles os princípios diretamente relacionados a
um política de pagamento por serviços ambientais.

2.4.1 Princípio do Desenvolvimento Sustentável

O princípio do desenvolvimento sustentável foi denominado por Sampaio (2003)
como prima principium ambiental, que consiste no uso racional e equilibrado dos recursos
naturais, de forma a atender às necessidades das gerações presentes, sem prejudicar o seu
emprego pelas gerações futuras. Significa, de outra forma, desenvolvimento econômico com
melhoria social das condições de todos os homens e em harmonia com a natureza.
Trata-se de uma locução verbal em que se ligam dois conceitos. O conceito de
sustentabilidade passa a qualificar ou caracterizar o desenvolvimento, sendo ambos, nas lições
de Machado (2014), termos paradoxais:
Desenvolvimento sustentável é uma locução verbal em que se ligam dois conceitos.
O conceito de sustentabilidade passa a qualificar ou caracterizar o desenvolvimento.
(...)
O antagonismo dos termos – desenvolvimento e sustentabilidade – aparece muitas
vezes, e não pode ser escondido e nem objetio de silêncio por parte dos especialistas
que atuem no exame de programas, planos e projetos de empreendimentos. De
longa data, os aspectos ambientais foram desatendidos nos processos de decisões,
dando-se um peso muito maior aos aspectos econômicos. A harmonização dos
interesses em jogo não pode ser feita ao preço da desvalorização do meio ambiente
ou da desconsideração de fatores que possibilitam o equilíbrio ambiental
(MACHADO, 2014, p. 70).

No Brasil, conforme defendido por Machado (2014), a Constituição estabelece no
seu art. 225, caput, as presentes e futuras gerações como destinatárias da defesa e da
preservação do meio ambiente. O relacionamento das gerações com o meio ambiente não
poderá ser levado a efeito de forma separada, como se a presença humana no planeta não
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fosse uma cadeia de elos sucessivos. A continuidade da vida no planeta pede que a
solidariedade não fique represada na mesma geração, mas ultrapasse a própria geração,
levando em conta as gerações que virão. Há um novo tipo de responsabilidade jurídica: a
equidade intergeracional.
Assim, as presentes gerações não podem deixar para as futuras uma herança de
déficits ambientais ou do estoque de recursos e benefícios inferiores aos que receberam das
gerações passadas. Esse é um princípio de justiça ou equidade que nos obriga a simular um
diálogo com nossos filhos e netos na hora de tomar uma decisão que lhes possa prejudicar
seriamente (SAMPAIO, 2003, p. 53).
Alexandra Aragão (2012) defende que a compreensão do princípio do
desenvolviemnto sustentável exige um estudo profundo, uma abordagem multifacetada e uma
compreensão holística para captar a intrincada realidade subjacente e o equilíbrio sutil visado
pela sustentabilidade, enquanto fim do desenvolvimento.
Para Aragão (2012), o desenvolvimento sustentável pode ser perspectivado de quatro
ângulos, que revelam outras tantas dimensões do princípio: a dimensão diacrónica e a
dimensão sincrônica, por um lado, a dimensão procedimental e a dimensão material, por
outro.
Diacronicamente, o princípio do desenvolvimento sustentável reflete a idéia de
justiça intergeracional, ou seja, responsabilidade das gerações atuais perante as gerações
futuras. Essa dimensão intertemporal, bem visível na designação do princípio em língua
francesa – developpement durable ou durabilité -, assume uma especial relevância nas
políticas com maiores impactos futuros, sendo convocada em matérias tão diferentes como a
segurança social, o armamento, a gentética, o ordenamento do território e, naturalmente, o
ambiente.
Na dimensão sincrônica, o princípio traduz a idéia de justiça em sentido espacial, ou
justiça na relação entre as diferentes regiões, entre indivíduos e entre povos.
Sob a perspectiva procedimental, os princípios da participação e da abertura
densificam o “como” do desenvolvimento sustentável: a validade das decisões atuais com
repercussões futuras depende do grau de efetiva participação cívica e de se considerar os
interesse s dos cidadãos atuais e, também, os das gerações vindouras.
Na dimensão material, o desenvolvimento sustentável assume-se como um princípio
orientador trifacetado, com as clássicas vertentes ambiental, social e econômica. A ambiental
significa o dever de gerir, de forma sustentável, a utilização dos recursos naturais e da
capacidade de suporte dos ecossistemas, respeitando a sua capacidade de renovação, quando
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sejam renováveis, e preservando, sem esgotar, os que não sejam renováveis. A vertente social
remonta às ideias de democracia ambiental, pela participação do público nos processos
ambientalmente relevantes e a justiça ambiental, pela eliminação das situações de injustiça
resultantes de serem sobretudo os mais frágeis e os mais vulneráveis a sofrer, indefesos, os
efeitos dos impactos ambientais e da degradação dos recursos naturais. Por fim, a vertente
econômica consiste na promoção de atividades econômicas duradouras (porque baseadas em
recursos renováveis) e ainda na plena internalização dos custos ambientais e sociais das
atividades econômicas ou, quando não seja possível, na redistribuição equitativa desses
custos.

2.4.2 Princípio da Função Social da Propriedade

O princípio da função social da propriedade encontra amparo constitucional no art.
o

5 , inciso XXIII, no título referente aos direitos e garantias fundamentais quando, logo após
assegurar o direito de propriedade, estabelece que a propriedade atenderá à sua função social.
No título da ordem econômica e financeira, a Constituição estabelece como um de seus
princípios a função social da propriedade.
Quando trata da política urbana, a Constituição estabelece que a propriedade urbana
cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade
expressas no plano diretor.
Tratando da função social na propriedade rural, o texto constitucional exige, para o
cumprimento de tal obrigação, o preenchimento de requisitos simultâneos, segundo critérios e
graus de exigência estabelecidos em lei, sendo eles: I) aproveitamento racional e adequado;
II) utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III)
observância das disposições que regulam as relações de trabalho e IV) exploração que
favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
Verifica-se, pois, quanto à função social da propriedade rural, que a Constituição
exige o aproveitamento racional e adequado do solo, bem como a utilização adequada dos
recursos naturais disponíveis e a preservação ambiental. Nesse contexto também se inserem
as normas do Código Florestal, definidoras das condições para a manutenção do equilíbrio
ecológico das propriedades, e, portanto, da satisfação das condições para o cumprimento da
função social.
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Questão que coloca em aparente conflito a função social da propriedade e a adoção
de esquemas de pagamento por serviços ambientais é a possibilidade de se efeturar
pagamento por proteção de áreas conservadas por exigência legal.
Assim, indaga-se acerca da possibilidade de pagamento por práticas exigidas pela lei,
tais como a preservação de áreas não maiores do que aquela parcela exigida pelo Código
Floprestal.
Em que pese a discussão doutrinária, para Nusdeo (2012), eventual resposta positiva
à questão exige uma interpretação no sentido de que o conteúdo da função social da
propriedade nesses casos, não impediria remuneração que permitisse aos proprietários ou
posseiros uma ajuda no custo de cumprimento das normas legais de preservação. Ou ainda, a
partir do reconhecimento de que aquele que fornece o serviço ambiental (mesmo quando
exigido por lei) num contexto de inefetividade das normas ambientais produz um benefício
para além do comportamento normal ou comum de proprietários em situações semelhantes.

2.4.3 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana
A Constituição estabelece como fundamento da República (art. 1o, III) a dignidade
da pessoa humana. Por outro lado, a dignidade da pessoa humana está prevista no caput do
art. 170, o que reclama a afirmação de que o texto constitucional impõe a consecução desse
fim nas relações econômicas e exige, ainda, atuação positiva do Poder Público para a sua
promoção.
Tratando-se o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado de um direito
fundamental e essencial à qualidade de vida, o princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana se impõe como determinação normativa de que políticas como a de pagamento por
serviços ambientais e projetos associados à qualidade de vida sejam efetivados.
No sentido da efetivação desse princípio, arranjos de pagamento por serviços
ambientais servem como melhoria na garantia de condições de vida digna da população,
notadamente as tradicionais, indígenas, de agricultores familiares e pequenos proprietários
participantes.

2.4.4 Princípios da Informação e da Participação

Os princípios da informação e participação, considerados de direito ambiental,
fundamentam-se no princípio democrático e na concepção contemporânea de democracia.
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Assim, entende-se hodiernamente que devem ser criados espaços de participação e
deliberação públicas adicionais às macroestruturas político-eleitorais.
O direito à informação tem natureza coletiva e ocupa um lugar central nos Estados
democráticos. Quando a informação se refere à situação, disponibilidade e qualidade dos
recursos naturais, bem como sobre políticas, medidas e decisões que tenham por objeto tais
recursos, torna-se ainda importante a sua afirmação, não só para que todos tomem ciência do
estado, das propostas e execuções de manejos de seu entorno natural, construindo e
renovando uma “opinião pública ambiental informada”, mas sobretudo para que possam
contribuir de maneira efetiva e consciente nos processos decisórios que venham a gerar
efeitos sobre a natureza (SAMPAIO, 2003, p. 76).
A Constituição garante o direito à informação no art. 5o, incisos XIV e XXXIII.
Assegura-se o direito de obtenção daquelas informações provenientes dos órgãos públicos,
garantindo, assim, a publicidade do exercício das funções públicas, essencial ao conrole social
e ao funcionamento da democracia. Em artigo específico à temática ambiental, exige o texto
constitucional a publicidade do estudo de impacto ambiental no § 1º, inciso IV, do art. 225.
Há ainda o dever constitucional geral de a Administração Pública se pautar no
princípio da publicidade, consoante dispõe o caput do art. 37, e também a tarefa de promoção
da educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para
preservação do meio ambiente (art. 225, § 1o, IV e VI).
O princípio da participação envolve não apenas as instâncias deliberativas dos
representantes democraticamente eleitos, mas também meios de participação direta, tais como
o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, além de participação em processos decisórios
de menor extensão, que digam respeito a todos ou os afetem direta ou indiretamente.
Para Sampaio (2003), as questões ambientais, pela natureza, extensão e gravidade,
colocam-se como tema da macrodemocracia (consulta popular ambiental como se deu na
Itália e Suécia em relação à política nuclear) e da microdemocracia (participação popular e
social, sobretudo das chamadas organizações não governamentais, em audiências públicas e
em ações coletivas ambientais).
Prossegue o constitucionalista pontuando que o direito de participação nos processos
decisórios ambientais, pelas suas feições coletivistas, é par de um dever correlato. A própria
Constituição brasileria imputa à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente
para as presentes e futuras gerações (art. 225). Uma leitura positivista desse dispositivo
enxerga nele apenas um dever jurídico em sentido fraco, mais próximo do ônus, pois o seu
descumprimento não importa tecnicamente sanção, mas perda da oportuniade de acertar.
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Além de reconhecer que o direito à informação e à participação devem andar juntos,
faz-se necessário igualmente verificar que a educação e a informação ambientais devem
circular por toda sociedade, estimulando o debate, fomentando a inovação, alternativas de uso
dos recursos ambientais que tendam a preservá-los a longo prazo.

2.4.5 Princípio do Usuário-Pagador e Poluidor-Pagador

O princípio do poluidor-pagador decorre da necessidade de se imputar ao poluidor
os custos decorrentes da atividade poluente. Trata-se de internalizar, no processo produtivo,
os custos da atividade, responsabilizando-o pelos custos sociais da poluição gerada.
Consoante noção de Rech (2011, p. 50), o princípio do poluidor-pagador tem origem
econômica. Apesar da sua importância para inibir a degradação ambiental, verifica-se que o
homem, mesmo assim, ignora as consequências e o risco de se ter que pagar pela degradação:
ou porque são situações de miséria, ou porque, mesmo assim, é vantajoso correr riscos.
Apesar da origem econômica, o princípio do poluidor-pagador acabou por tornar-se,
na visão de Teixeira (2012, p. 157), um dos princípios jurídicos ambientais mais importantes
para a proteção do meio ambiente, objetivando impelir o poluidor a arcar com o custo social
decorrente da poluição por ele gerada, criando um mecanismo de responsabilidade por dano
ecológico abrangente dos efeitos da poluição não apenas sobre os bens e pessoas, mas sobre
toda a natureza, o que em termos econômicos é chamado de internalização dos custos
externos (externalidades).
No entanto, adverte Furlan:

[...] por meio do poluidor-pagador não se compra o direito de poluir mediante a
internalização do custo social. Na hipótese de esse custo ser excessivo, insuportável
para a sociedade, ainda que internalizado, a interpretação jurídica do princípio do
poluidor pagador impede que o produto seja produzido e que seu custo de produção
seja socializado. Os bens ambientais agredidos pelas externalidades negativas
pertencem a todos e também às futuras gerações, ou seja, há um caráter difuso na
titularidade de tais bens indivisíveis, e ninguém tem permissão para fazer qualquer
tipo de acordo ou concessão no que se refere à socialização do prejuízo ambiental.
Assim, a única solução para as externalidades ambientais é a intervenção estatal na
atividade econômica (FURLAN, 2008, p. 218-221).

Assim, para Furlan (2008), o princípio do poluidor-pagador não pode ser visto
apenas como um princípio corretivo, pois sua finalidade é justamente evitar o dano.
Ainda no que tange ao princípio do poluidor-pagador, constata-se que os recursos
ambientais são finitos e seu uso implica a redução e degradação. Logo, tornam-se necessárias
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políticas públicas que busquem corrigir a falha de mercado, permitindo que os preços dos
produtos incluam também os custos ambientais.
Destarte, os custos da poluição, também denominados externalidades negativas,
devem ser arcados pelo poluidor. Essa foi uma das recomendações da Conferência das Nações
Unidas de Estocolmo (1972). Nessa trilha, também a Rio 9215, em seu art. 16 ressaltou a
importância de que o poluidor arque com os custos da poluição:

As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos
custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem
segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo da poluição, com a
devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no comércio e nos
investimentos internacionais (ONU, 1992).

O princípio do poluidor-pagador encontra-se previsto na Constituição, em seus arts.
225, §§ 1º, inciso V, 2º e 3º16; arts. 170, inc. VI (BRASIL, 1988), bem como na Lei da
Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938/81 (BRASIL, 1981), em seus arts 4º, inciso
VII e art. 14, § 1º17.
Já com relação ao princípio do “usuário-pagador”, diversamente do que ocorre com o
princípio do poluidor-pagador, do qual aquele constitui desdobramento, busca-se proteger a
quantidade dos bens ambientais, ao estabelecer uma consciência ambiental de seu uso
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ONU. Organização das Nações Unidas. Convenção sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
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Constituição da República de 1988:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem
risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo
com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.
§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou
jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
17
Lei 6.938/81:
Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao
usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.
Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela
degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente
da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua
atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade
civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
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racional, permitindo, dessa forma, uma socialização justa e igualitária do uso, conforme
preconiza Teixeira (2012).
Nessa linha de raciocínio, resume Rodrigues (apud Furlan, 2008, p. 222) a essência
do princípio: “grosso modo, pois, e em sentido estrito, o poluidor-pagador protege a qualidade
do ambiente e seus componentes, enquanto o usuário-pagador protege precipuamente o
aspecto quantitativo dos bens ambientais”.
Segundo Milaré (2009, p. 171), o princípio do usuário-pagador parte da constatação
de que o uso dos elementos naturais por determinadas pessoas (usuários) traz consequências
que afetam toda a coletividade. Assim, no caso do uso desses bens ambientais para fins
econômicos e geradores de lucros para os empreendedores privados, o pagamento não é
apenas justo, como necessário e impositivo.
A Lei 6.938/81, ao definir os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente,
incluiu entre eles a obrigação de o usuário contribuir em função da utilização dos recursos
ambientais de valoração econômica, estabelecendo, dessa forma, a previsão legal para o
princípio em estudo:
Art. 4o. – A Política Nacional do Meio Ambiente visará: VII – à imposição, ao
poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados,
e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins
econômicos (BRASIL, 1981).

2.4.6 Princípio do Protetor-Recebedor

Para Rech (2011), o capitalismo valoriza o econômico e, tanto o princípio do
poluidor-pagador, quanto o princípio do usuário-pagador, buscam dar um valor econômico ao
meio ambiente, punindo pecuniariamente quem polui e cobrando pelo uso dos meios naturais.
Porém, adverte o autor que aqueles que preservam nada recebem pelo serviço que prestam.
Diante disso, o princípio do provedor-recebedor busca valorizar os serviços
prestados à sociedade por aqueles que zelam, cuidam e protegem o meio ambiente. Nessa
linha, explica o autor:

O princípio do protetor-recebedor busca o pagamento por serviços ambientais como
uma forma mais eficaz de multiplicar agentes motivados a preservar a natureza, para
que ela continue prestando serviços indispensáveis à preservação da biodiversidade
e da própria dignidade humana (RECH, 2011, p. 50).
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A noção de protetor-recebedor18 nasceu para fazer frente à noção de que a
preservação do meio ambiente é um mero dever do cidadão, o que, nas lições de Rech (2012),
tem ocasionado o abandono por parte dos proprietários e, consequentemente, ocupações
irregulares, invasões e a degradação ambiental. Tal raciocínio minimalista não se coaduna
com o capitalismo no qual estamos inseridos, pois aqueles que protegem e “ajudam” a
natureza devem receber recursos ou benefícios.
Justamente por se tratar de uma sociedade capitalista, há que se partir para uma
leitura mais pragmática da questão da preservação ambiental, que não está na pauta das
discussões econômicas. Nesse sentido:

A preservação e a conservação de áreas, por força de legislações cogentes, que
impõem obrigações a alguns para outros se beneficiarem, e até muitas vezes
enriquecerem, não têm estado na pauta das discussões econômicas, exatamente por
uma inversão da hierarquia de valores dos serviços, que são ou não essenciais à
sociedade. Um celular, por exemplo, vale mais do que o ar que respiramos ou a água
que bebemos. Sem celular a humanidade já viveu séculos, mas não consegue viver
minutos sem ar ou sem determinados serviços prestados pela natureza, pois
simplesmente tudo fica comprometido, inclusive a vida, a dignidade, e a própria
possibilidade de o celular ser fabricado (RECH, 2011, p. 51).

Logo, o princípio do protetor-recebedor recomenda, nos dizeres de Teixeira (2012),
que aqueles que efetivamente contribuem para a preservação e conservação da natureza (e de
seus serviços ambientais, por consequência) sejam retribuídos, compensados de forma justa e
equânime:

Permite ainda uma distribuição dos custos de tais serviços entre todos os
beneficiários com mais equidade, ainda mais se considerar que muitos provedores
de serviços ambientais experimentam perdas econômicas e financeiras em razão dos
custos de oportunidade e manutenção. Isso significa dizer que muitas vezes quem
opta por preservar deixa de obter ganhos econômicos e financeiros com o uso da
terra para a lavoura ou pastagens. O princípio do provedor-recebedor busca
equacionar esse desequilíbrio, cobrindo, no todo ou em parte, as perdas econômicofinanceiras experimentadas pelos provedores de serviços ambientais (TEIXEIRA,
2012, p. 160).

Na visão de Windham-Bellord e Mafia (2014, p.93), o princípio do protetorrecebedor objetiva compensar aqueles que protegem o meio ambiente através de pagamento
por serviços ambientais, dando-lhes um incentivo positivo à promoção da preservação do
meio ambiente. Ou seja, visa a compensar os gestores de ecossistemas (geralmente espaços

18

A expressão “protetor” se mostra mais adequada do que a expressão “provedor”, utlizada por alguns autores,
posto que a verdadeira provedora de serviços ambientais é a Natureza e não os homens, capazes apenas de
respeitar, proteger e utilizar de maneira sustentar os serviços e recursos ofertados pelo Meio Ambiente.
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com elevada biodiversidade) que internalizam as externalidades positivas e preservam
funções ecossistêmicas.
O princípio do protetor-recebedor, nas lições de Aragão (2011), guarda semelhanças
com o princípio do poluidor-pagador, já que têm a mesma fundamentação, ou seja, ambos se
baseiam na idéia de que o mercado frequentemente não reflete todos os custos nem todos os
benefícios sociais de certas atividades econômicas. Dessa forma, a internalização é um
imperativo de justiça e a forma mais eficaz de orientar tais atividades é desestimular as que
comportam externalidades negativas (atividades econômicas lesivas à qualidade e estado de
conservação dos ecossistemas) e incentivar aquelas atividades que originam externalidades
positivas (investimentos na proteção dos ecossistemas que acarretem ganhos sociais e
ambientais).
Logo, para a professora lusitana o protetor que deve receber é quem desenvolve
atividades que vão além da mera guarda passiva dos recursos, partindo, assim, para uma
analogia com as categorias de benfeitorias previstas no Direito Civil. Argumenta que o
protetor de serviços ambientais que deve receber é aquele que desenvolve atividades que
possam ser consideradas “benfeitorias necessárias” ou “benfeitorias úteis”.
Assim, para Aragão (2011) as “benfeitorias necessárias” correspondem aos custos de
manutenção, ou seja, às despesas que têm por fim evitar a perda, destruição ou deterioração
da coisa. No caso da gestão florestal, são aquelas intervenções tendentes a impedir que se
elevem a níveis críticos o perigo de propagação de incêndios, a disseminação de pragas,
doenças e espécies invasoras não nativas, aumentando a resistência e a resiliência dos espaços
florestais. No caso das atividades agrícolas, trata-se de práticas agrícolas necessárias à
preservação da produtividade dos solos (como por exemplo a rotação de culturas) ou ainda as
práticas agrícolas que evitam danos laterais em zonas de elevada biodiversidade (como
aplicação manual de produtos fitofarmacêuticos, em vez de pulverização aérea). No caso da
pesca, seria simplesmente o alargamento da malhagem das redes de pesca, evitando a captura
de exemplares juvenis.
Já as “benfeitorias úteis” são aqueles investimentos que promovem a valorização, ou
seja, despesas que, não sendo indispensáveis à conservação dos ecossistemas, aumentam-lhes
a capacidade de desempenharem suas funções ecológicas típicas, a saber, as funções de
produção, de regulação e de suporte. São exemplos delas o reflorestamento após um incêndio,
a plantação de culturas forrageiras, ou seja, aquelas utilizadas como fonte de alimento para
animais, a abstenção de pesca ou mesmo a colocação de recifes artificiais na faixa costeira, de
forma a potencializar o desenvolvimento dos recursos piscícolas.
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Por fim, as “benfeitorias voluptuárias” consistem em investimentos que não são
indispensáveis para a conservação do ecossistema nem lhe aumentam a capacidade de
desempenhar as suas funções ecológicas típicas. No entanto, valorizam as funções culturais e
imateriais dos ecossistemas, potencializando o seu interesse espiritual, recreativo, estético ou
educativo. São exemplos as podas estéticas, a criação de trilhas para percursos pedestres,
delimitados com seixos ou casca de pinheiro e plantações agrícolas com padrões artísticos,
como ocorre com plantações de arroz, no Japão. Essas, para Aragão (2011), não seriam
reembolsáveis.
Ocorre que parte da doutrina entende que mesmo a guarda passiva de determinadas
áreas mereceria recompensa financeira, como por exemplo defende Nusdeo (2012), para
quem a mera guarda passiva de áreas relevantes e sensíveis ambientalmente não impediria
remuneração que permitisse uma ajuda no custo de cumprimento das normas legais de
preservação. Ademais, para a autora, a remuneração se justifica mesmo quando há exigência
legal, porque num contexto de inefetividade das normas ambientais se está produzindo
benefícios que vão além do comportamento normal ou comum de proprietários em situações
semelhantes, que optam pela devastação de áreas de grande potencial para o fornecimento de
serviços ecossistêmicos.
Já há farta previsão legal do princípio em questão em leis estaduais19, sendo que a
Lei n. 12.305/10 (BRASIL, 2010), que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos o
previu expressamente em seu art. 6o, inciso II.
Feitas tais digressões necessárias, passa-se, no próximo item, à abordagem do
pagamento por serviços ambientais propriamente dito, quando se analisará a conceituação,
natureza jurídica e questões que os envolvem.

2.5 A Função Promocional do Direito

A teoria da função promocional do direito, da qual Bobbio (2007) foi um dos
principais defensores, sustenta que normas que prevejam em seu consequente um prêmio ou
benefício decorrente da observância do prescrito no antecedente realizam um controle social
com ênfase persuasiva e premonitiva, em detrimento do controle repressivo. Trata-se, para os
fins do presente trabalho, de estabelecer incentivos positivos como contraprestação de uma
conduta que melhore, mantenha ou recupere a provisão de um serviço ecossistêmico.
19

Lei estadual n. 3.135/2007, do Amazonas, Lei estadual n. 8.995/2008, do Espírito Santo, Lei estadual n.
15.133/2010, de Santa Catarina e Lei estadual n. 55.947/2010, de São Paulo.
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Nessa linha, ensina Tejeiro (2013, p. 81) que, apesar da estrutura tradicional do
direito ambiental ser baseada em comandos e proibições e estar respaldada pela coação, ou
seja, pela ameaça de se impor as sanções negativas decorrentes da ação ou omissão contra
legem, acredita-se que, sob uma perspectiva de proteção mais eficaz do meio ambiente, a
simples imposição de sanções negativas a posteriori é limitada no que tange à preservação do
dano ambiental, bem como se mostra ineficiente para desencorajar as atividades
ambientalmente incorretas dos administrados. Nessa linha, aduz:
Portanto, a perspectiva de imposição de sanções negativas a posteriori como única
ferramenta de governança ambiental no contexto do Estado Socioambiental,
evidentemente não se demonstra suficiente com vistas a prevenir, mitigar ou
inclusive compensar os danos ambientais gerados pelas mudanças climáticas
antropogênicas. Na mesma linha argumentativa, é possível afirmar que este enfoque
tampouco resulta suficiente para fins de promover as atividades de preservação, uso
sustentável e recuperação dos ecossistemas e seus serviços, na medida em que se
reconheça a limitação do enfoque protetor-repressivo dos ordenamentos jurídicos
baseados majoritariamente na técnica do Comando e Controle.
Conclui-se, portanto, que se faz necessário explorar novas ferramentas de gestão dos
riscos tecnológicos, e, especificamente, daqueles decorrentes das mudanças do
clima, para que se concretizem os postulados do Estado Socioambiental. Neste
contexto, as ferramentas do direito promocional tem o potencial de complementar as
ferramentas do ordenamento repressivo-protetor clássico, promovendo mudanças
estruturais e atitudinais necessárias para provocar ações relacionadas às labores de
mitigação e de adaptação às mudanças do clima. (TEJEIRO, 2013, p. 82)

Conforme afirma Altmann (2008, p. 57), historicamente o direito tem se utilizado de
instrumentos de repressão de condutas indesejadas. Seguindo esse modelo, o direito ambiental
brasileiro tem seu foco em instrumentos de comando e controle. Apesar do sensível avanço na
preservação do meio ambiente, a degradação da qualidade ambiental ainda é uma das grandes
mazelas da sociedade hodierna. Novos instrumentos econômicos surgem para fazer frente à
degradação, em especial os incentivos financeiros. Ainda para o autor, um dos instrumentos
de incentivo positivo mais promissores é o sistema de pagamentos por serviços ambientais.
Isso porque funcionam como incentivo positivo, o que remete à função promocional do
direito, enfatizada por Jhering no século XIX e, mais recentemente, por Norberto Bobbio.
Bobbio (2007), em seus estudos de Teoria do Direito, propôs-se a examinar um dos
aspectos mais relevantes, e ainda pouco estudados na própria sede da teoria geral do direito,
do que ele mesmo denominou “novas técnicas de controle social”, as quais caracterizam a
ação do Estado social dos nossos tempos e a diferenciam profundamente da ação do Estado
liberal clássico: o emprego cada vez mais difundido das técnicas de encorajamento em
acréscimo, ou em substituição, à teoria que considera o direito exclusivamente do ponto de
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vista da sua função protetora e àquela que o considera exclusivamente do ponto de vista da
sua função repressiva (Bobbio, 2007, p. 02).
Passa-se agora, a perscrutar pontos proeminentes abordados por Bobbio,
relativamente à Teoria da Função Promocional do Direito, que interessam sobremaneira para
o estudo dos Pagamentos por Serviços Ambientais.
Sintetiza Bobbio (2007), que na teoria geral do direito contemporânea, ainda é
dominante a concepção repressiva do direito. Logo, quer considerando a força repressiva um
meio para obter o máximo de respeito às normas (primárias) do sistema, quer a tomando
como o conteúdo mesmo das normas (secundárias), a concepção dominante é certamente a
que considera o direito como ordenamento coativo, estabelecendo, assim, um vínculo
necessário e indissolúvel entre direito e coação.
Assim, é dada uma importância exclusiva às sanções negativas: a coação é, ela
própria, considerada uma sanção negativa, ou, então, o meio extremo para tornar eficazes as
sanções (negativas), predispostas pelo ordenamento mesmo para a conservação do próprio
patrimônio normativo.
Explicando as espécies de sanção, tem-se que na literatura filosófica e sociológica o
termo “sanção” é empregado em sentido amplo, podendo significar não apenas consequências
desagradáveis da inobservância de normas, mas também as consequências agradáveis da
observância, distinguindo-se, assim, duas espécies de sanção: as positivas e as negativas.
Não se nega que na linguagem jurídica o termo “sanção”, se for usado sem
determinações ulteriores, denota exclusivamente sanções negativas. Bobbio (2007) cita
Kelsen, que admite que os ordenamentos jurídicos modernos por vezes também contêm
normas premiais, e adverte, logo em seguida, que elas têm uma importância secundária no
interior desses sistemas, que funcionam como ordenamentos coercitivos, nos quais se vê
claramente que o conceito de ordenamento coercitivo implica o de sanção negativa. Cita ainda
Rudolf [von] Jhering, Der Zweck im Recht, tratado sobre as alavancas que determinam o
movimento social em sentido lato, esclarecendo que Jhering não desconhece, em absoluto, a
importância das recompensas como alavancas do movimento social, mas como historiador do
direito romano que era, contrapõe a sociedade antiga à moderna, com base no fato de que a
primeira costumava atribuir grande importância às sanções positivas, ao passo que a segunda
reconhece apenas as sanções negativas. Não sem um certo exagero – que, aliás, é para os
nossos fins, muito significativo -, chega a dizer que “o jurista, hoje, só deve se preocupar com
a pena. Ninguém, hoje, tem direito a uma recompensa por serviços eminentes e
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extraordinários”. “Em Roma” – especifica ele – “ao direito penal correspondia um direito
premial. Hoje esta noção nos é estranha” (Bobbio, 2007, p. 9).
Para Jhering (2012), o emprego que a sociedade hodiernamente faz da recompensa, é
bastante inferior em relação à pena. Nesse sentido, fez um grande retrocesso em relação à
antiguidade. Em Roma, recompensa e pena equiparavam-se perfeitamente como os dois
meios postos à disposição da sociedade para a perseguição de seus objetivos, aos olhos dos
políticos sociais.
Pontua Jhering (2012) que um jurista romano não teme, no que diz respeito à questão
da finalidade do direito, em assentar a recompensa e a pena em uma única e mesma linha.
Alinhavando o quanto o direito atual desconsidera a importância da recompensa, ensina:

O que tem o jurista a ver com a recompensa? Hoje, nada, pois que na atualidade é,
só a pena que lhe é confiada. Hodiernamente, não cabe uma pretensão jurídica à
gratificação de méritos proeminentes, incomuns. Justamente aí que se reflete a
enorme, descomunal diferença entre o mundo romano e o hodierno: a remuneração
pública, em Roma, revestia-se, ao contrário da nossa, de um caráter não meramente
social, jurídico; ao direito penal correspondia um direito recompensatório: - um
conceito que de modo algum conhecemos – com efeito, não dizemos demais ao
asseverar que, até a codificação do direito penal, ao final da república, o direito
recompensatório desfrutava com grande liberdade pelo povo romano, e até com
arbítrio; se ele quisesse infligir uma pena e que pena desejasse infligir, era questão a
ser decidida discricionariamente. (JHERING, 2012, P. 131)

Nesse ponto, Bobbio (2007), referenciando Jhering, faz uma observação que em
muito se aproveita para a noção da importância da efetivação de pagamentos por serviços
ambientais a provedores-recebedores: a esfera da atividade econômica diferencia-se
claramente da esfera da atividade política e o critério de distinção torna-se o emprego diverso
das duas alavancas fundamentais do movimento social. A alavanca que move a sociedade
econômica é a recompensa; a que move a sociedade política é a pena. Com a distinção entre
uma esfera de aplicação predominante das recompensas e uma de aplicação predominante das
penas, Jhering reproduzia a distinção hegeliana entre sociedade civil e Estado, a qual espelha
a cisão entre a esfera dos interesses econômicos e a dos interesses políticos, e entre a condição
do burguês e a do cidadão, característica da incipiente sociedade industrial.
Para atingir o próprio fim, explica Bobbio (2007), um ordenamento repressivo efetua
operações de três tipos e graus, uma vez que existem três modos típicos de impedir uma ação
não desejada: torná-la impossível, torná-la difícil e torná-la desvantajosa. De modo simétrico,
pode-se afirmar que um ordenamento promocional busca atingir o próprio fim pelas três
operações contrárias, isto é, buscando tornar a ação desejada necessária, fácil e vantajosa.

61

O primeiro tipo de operação, que consiste em fazer, de fato, com que o destinatário
da norma seja colocado em condição de não poder (materialmente) violá-la ou subtrair-se à
sua execução, insere-se no rol das medidas diretas, isto é, as que o ordenamento adota para
obter conformidade às normas, impedindo preventivamente a sua violação ou compelindo à
sua execução. São medidas diretas as várias formas de vigilância (que pode ser passiva ou
ativa) e o recurso ao uso da força (que pode ser impeditiva ou constritiva).
Distinguem-se das medidas diretas as operações do segundo e do terceiro tipos,
porque visam a atingir o objetivo (tanto aquele próprio da função repressiva quanto aquele
próprio da função promocional) não agindo diretamente sobre o comportamento não desejado
ou desejado, mas buscando influenciar por meios psíquicos o agente do qual se deseja ou não
um determinado comportamento. Podem ser denominadas medidas indiretas. São indiretas
porque o comportamento não desejado é, contudo, sempre possível, mas deve tornar-se mais
difícil ou mais fácil, ou então, uma vez realizado, produz certas consequências, desagradáveis
ou agradáveis, segundo o caso.
Trata-se de se buscar, por meio de sanções negativas ou positivas, atitudes de
desencorajamento e encorajamento, respectivamente:
Em um ordenamento repressivo, o desencorajamento é a técnica típica por meio da
qual se realizam as medidas indiretas. Em um ordenamento jurídico promocional, a
técnica típica das medida indiretas é o encorajamento. A esta autura, podemos
definir „desencorajamento‟ como a operação pela qual A procura influenciar o
comportamento não desejado (não importa se comissivo ou omissivo) de B, ou
obstaculizando-o ou atribuindo-lhe consequencias desagradáveis. Simetricamente,
podemos definir „encorajamento‟ como a operação pela qual A procura influenciar o
comportamento desejado (não importa se comissivo ou omissivo) de B, ou
facilitando-o ou atribuindo-lhe consequencias agradáveis (BOBBIO, 2007, p. 16).

Com efeito, explica o autor que o momento inicial de uma medida de
desencorajamento é uma ameaça; já o de uma medida de encorajamento, uma promessa.
Enquanto a ameaça da autoridade legítima faz surgir para o destinatário a obrigação de
comportar-se de um certo modo, a promessa implica, por parte do promitente, a obrigação de
mantê-la. Todavia, enquanto a prática de um comportamento desencorajado por uma ameaça
faz surgir, para aquele que ameaça, o direito de executá-la, a realização de um comportamento
encorajado por uma promessa faz surgir, para aquele que o realiza, o direito de que a
promessa seja mantida20.
20

“Sanção negativa e sanção positiva dão origem a duas relações distintas, nas quais as figuras do sujeito ativo
(o titular do direito) e do sujeito passivo (o titular da obrigação) estão invertidas: no primeiro caso, a relação
direito-obrigação parte daquele que sanciona em direito àquele que é sancionado; no segundo caso, a mesma
relação desloca-se daquele que é sancionado para aquele que sanciona. Desejando expressar a situação do
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O ponto fulcral, entretanto, no que toca à teoria da função estrutural do direito, para
fins do presente trabalho, levando-se em conta uma análise funcional da sociedade, reside nas
categorais da conservação e da mudança.
Considerando agora as medidas de desencorajamento e as de encorajamento de um
ponto de vista funcional, o essencial a se destacar é que as primeiras são utilizadas
predominantemente com o objetivo da conservação social e as segundas, com o objetivo da
mudança. Bobbio (2007) descreve duas situações-limite imagináveis: aquela em que se
atribua valor à inércia, isto é, ao fato de as coisas permanecerem como estão, e aquela em que
se atribua um valor positivo à transformação, isto é, ao fato de a situação subsequente ser
diferente da anterior. No âmbito, pois, das duas situações (de inércia e de trasnformação),
podemos imaginar dois pontos de partida distintos: aquele em que o comportamento seja
permitido e aquele em que o comportamento seja obrigatório.
Assim, para Bobbio (2007), a técnica do desencorajamento possui uma função
conservadora, enquanto a técnica do encorajamento possui função transformadora, ou
inovadora. Nesse sentido demonstra:

No caso de um comportamento permitido, o agente está livre para fazer ou não fazer
alguma coisa, ou seja, está livre para valer-se da própria liberdade para conservar ou
para inovar. Se o ordenamento jurídico julga positivamente o fato de o agente valerse o mínimo possível da sua liberdade, procurará desencorajá-lo a fazer o que lhe é
lícito. Como se vê, a técnica do desencorajamento tem uma função conservadora.
Se, ao contrário, o mesmo ordenamento jurídico julga positivamente o fato de o
agente servir-se o máximo possível da sua liberdade, procurará encorajá-lo a se valer
dela para mudar a situação existente: a técnica do encorajamento tem uma função
transformadora ou inovadora. O exemplo mais interessante que se pode oferecer
hoje, fazendo referência aos ordenamentos jurídicos de Estados dirigistas ou
planificadores é o das chamadas leis de incentivo, as quais, na vertente das medidas
negativas, têm a sua correspondência nas leis de desincentivo. Partindo de uma
situação jurídica em que a atividade empresarial é qualificada como atividade lícita,
o incentivo tende a induzir certos empreendedores a modificar a situação existente,
enquanto o desincentivo tende a induzir outros empreendedores à inércia (BOBBIO,
2007, p. 20).

Assim, arremata o autor aduzindo que o Estado pode colocar em ação técnicas de
desencorajamento pelo emprego de sanções negativas ou, por outro lado, aplicar a técnica do
encorajamento por meio das sanções positivas. Também aqui o melhor exemplo que se pode
oferecer é aquele retirado de ordenamentos jurídicos de Estados inspirados no princípio do
intervencionismo econômico: o prêmio atribuído ao produtor ou ao trabalhador que supera a

destinatário em ambos os casos mediante a fórmula da norma condicionada (que não deve ser confundida com a
norma técnica, a qual veremos adiante), no primeiro caso, a fórmula é: “Se fazes A, deves B”, ou seja, tens a
obrigação de subeter-se ao mal da pena; no segundo, é: “Se fazes A, podes B”, isto é, tens o direito de obter o
bem do prêmio.” (Bobbio, 2007, p. 19)
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norma é um típico ato de encorajamento de um comportamento superconforme, prêmio esse
que tem a função de promover uma inovação, enquanto qualquer medida destinada
simplesmente a desencorajar a transgressão de uma dada norma serve para manter o seu status
quo.
A aplicação de sanção negativa, portanto, na teoria da função promocional do direito
concorre para a inércia, na manutenção do quadro fático que se apresenta. Por outro lado, o
emprego de técnicas de encorajamento conflui para uma mudança.
Na seara de aplicação da política de meio ambiente não é diferente. Os instrumentos
de comando e controle servem, via de regra, para desencorajar condutas contrárias, úteis
apenas para a manutenção dos serviços ecossistêmicos prestados pela natureza.
Em sentido contrário à vertente conservacionista, as técnicas de encorajamento
mediante aplicação de sanções positivas, premiais, como no caso da concessão de pagamentos
por serviços ambientais, estimulam a mudança, uma vez que o pagador de serviços ambientais
procura influenciar o comportamento desejado (omissivo ou comissivo) do provedorrecebedor, facilitando seu papel ou atribuindo-lhe consequências agradáveis (pagamento).
Os pagamentos por serviços ambientais, portanto, afiguram-se encorajadores e
redundam em atitudes inovadoras em prol do ambiente, servindo não apenas como fator de
contenção de impactos ambientais, indo além, influenciando no sentido de que provedores
trabalhem positivamente em busca de uma recompensa futura, de forma a conferir uma
mudança no estado das coisas inicialmente apresentado.

2.6 Pagamentos por Serviços Ambientais

Concluídas as considerações referentes aos serviços que a natureza presta e aos
fundamentos e princípios que regem o Pagamento por Serviços Ambientais, tem-se que o
instituto surge como um instrumento econômico dentre muitas opções de gestão para lidar
com a falha de mercado relativa à tendência à suboferta de serviços ambientais, que, por sua
vez, decorre do desinteresse de agentes econômicos por atividades de proteção e uso
sustentável dos recursos naturais. Esse instrumento econômico é discutido com grande ênfase
na atualidade para estimular a proteção, o manejo e o uso sustentável de florestas tropicais,
em especial em países em desenvolvimento. Essas florestas se encontram em geral, sob grave
pressão de desmatamento e degradação, ao mesmo tempo em que ali moram populações
rurais carentes de desenvolvimento (SEEHUSEN e PREM, 2012, p. 34).
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A ideia por trás do instrumento econômico em questão, seguindo a normativa do
princípio do protetor-recebedor é recompensar aqueles que produzem ou mantém os serviços
ambientais atualmente, ou ainda incentivar outros agentes a garantirem o provimento de tais
serviços. Busca-se mudar a estrutura de incentivos de forma a melhorar a rentabilidade
relativa das atividades de proteção e uso sustentável de recursos naturais em comparação com
atividades não desejadas.
Empenha-se assim, com o PSA, recompensar todo aquele que, em virtude de suas
práticas de manejo recupera, mantém ou incrementa a produção de um serviço ecossistêmico.

2.6.1 Conceito e Natureza Jurídica
A doutrina apresenta variações conceituais do que se pode considerar como
pagamentos por serviços ambientais. O conceito entabulado por Wunder (2005) e repetido por
Altmann (2009, p. 51) tem sido o mais aceito, definindo o instituto como uma transação
voluntária da qual um serviço ecológico específico e bem definido ou um uso da terra que
possa assegurar esse serviço é comprado, adquirido, por pelo menos um comprador (ou mais)
de pelo menos um (ou mais) provedor do serviço ecológico, sob a condição de que o protetor
garanta a provisão desse serviço (condicionalidade).
Ana Maria de Oliveira Nusdeo conceitua o pagamentos por serviços ambientais
florestais como “transações entre duas ou mais partes envolvendo a remuneração àqueles que
promovem a conservação, recomposição, incremento ou manejo de áreas de vegetação
consideradas aptas a fornecer certos serviços ambientais (NUSDEO, 2012, p. 69).
Do conceito trazido por Sven Wunder (2005), pode ser reconhecida a presença de
cinco elementos caracterizadores de um esquema de PSA, denominado pelo autor como
princípio do pagamento por serviços ambientais: 1) transação voluntária; 2) serviços
ambientais bem definidos; 3) comprador; 4) vendedor e 5) condicionalidade.
A característica da voluntariedade é justamente o que classifica o PSA como
instrumento econômico que é, diferenciando-o dos instrumentos de comando e controle. A
característica ressalta que o instituto não é compulsório, mas opcional, negociado, e pressupõe
que potenciais provedores possuem alternativas de uso da terra. Nesse sentido, prelecionam
Seehusen e Prem (2011, p. 35) que “a característica de voluntariedade diferencia o PSA de
instrumentos de comando e controle. Ela ressalta que o PSA não é compulsório, mas sim um
arcabouço negociado e pressupõe que potenciais provedores têm alternativas de uso da terra”.

65

Assevera igualmente Teixeira (2012, p. 115), quanto à voluntariedade, não se tratar,
ainda, de assinatura de termos de ajustamento de conduta (TAC‟s), inerentes ao cumprimento
de obrigação legal ou judicial, mas sim um sistema que dispõe de contrato voluntário em que
são assumidas obrigações pessoais. Para o autor, a participação voluntária é característica de
uma cooperação, uma construção de “baixo para cima”, ao contrário dos instrumentos
coercitivos largamente utilizados pelas políticas ambientais desde a década de 1970.
Quando se fala no serviço ambiental a ser definido, fala-se do objeto do PSA.
Conforme as diversas pressões sofridas e as diferentes externalidades positivas produzidas,
diferentes esquemas de PSA foram sendo desenvolvidos. Destacam-se o PSA Água, o PSA
Carbono, o PSA Biodiversidade e PSA Beleza Cênica.
Quando se fala em compradores, impõe-se verificar, nas lições de Stanton (2015, p.
58), que todo aquele que se beneficia da provisão de um serviço ecossistêmico é um potencial
comprador, o que engloba pessoas físicas e pessoas jurídicas, de direito público e privado.
Pessoas físicas dispostas a pagar por um serviço ambiental normalmente o fazem por razões
altruístas, através de doações a outras entidades que administram o programa. Pessoas
jurídicas de direito privado potencialmente compradoras são indústrias com forte dependência
de recursos naturais, tais como, indústria de bebidas, alimentos, água, energia, cosméticos,
farmacêutica, turismo, ou que queiram melhorar sua imagem corporativa. Também podem ser
compradoras as associações civis sem fins lucrativos, popularmente conhecidas como ONG‟s,
embora sua participação mais frequente na relação seja como intermediárias. Importante
salientar que o comprador de um serviço ambiental nem sempre será o seu usuário direto,
principalmente pela dificuldade em se fazer uma relação direta entre a prática de manejo, a
conservação do serviço e o benefício usufruído. Na grande maioria dos casos, o benefício é
difuso e usufruído por todos, o que restringe o número de entidades privadas dispostas a pagar
pelo serviço. Em casos tais, os governos ingressam na relação como compradores em nome e
em benefício de toda a sociedade.
Os provedores, a seu turno, encontram-se situados no outro pólo da relação, ou seja,
aqueles que se comprometem a manter, recuperar ou melhorar um serviço ecossistêmico,
mediante a promessa de um benefício. Incluem-se aqui os indivíduos, as empresas, governos,
silvícolas, comunidades tradicionais e ONG`s.
Em relação aos provedores, há discussão acerca de quem pode prover serviços
ambientais, levando-se em conta questões relativas a direito de propriedade. Assim, podem
prover serviços ambientais todos aqueles que detêm o controle de fato sobre a área onde será
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implementada a prática de manejo acordada, o que não implica, necessariamente, na
propriedade, mas exige alguns de seus elementos.
Com efeito, a doutrina entende que o fator mais importante é o direito de excluir
outros do uso da terra, o que inclui possuidores mas não necessariamente proprietários
(Wunder, 2005). Contuto, problemas de insegurança fundiária podem comprometer o bom
desenvolvimento de programas de PSA. No Brasil, por exemplo, a insegurança fundiária é
verificada com maior intensidade no norte do país, assim como a transferência ilegal de lotes
oriundos da Reforma Agrária são realidades que restringem a implementação dos programas
de PSA (Stanton, 2015, p. 60).
Questão tormentosa envolvendo o PSA diz respeito à definição quanto aos
benefícios a serem oferecidos, ou seja, qual benefício provocaria uma mudança de
comportamento? Como atribuir um valor econômico ao serviço ecossistêmico? O benefício
será mais eficaz se for ofertado em dinheiro ou em bens e serviços? Como resolver questões
de equidade e eficiência?
Stanton (2013, p. 107) preleciona que, via de regra, o benefício ofertado não
corresponde ao valor econômico do serviço ecossistêmico que se visa a proteger, pois, além
da complexidade que tal avaliação envolve, alguns dos serviços possuem um valor intrínseco,
não mensurável em termos econômicos. O valor usualmente corresponde a uma retribuição
pelo seu custo de oportunidade e pelos custos incorridos na prática desejada21. Como
exemplo, a autora cita o proprietário rural que separa uma área anteriormente destinada à
produção agropecuária para que sirva de refúgio e habitat de espécies nativas, cercando-a
para que não seja inavadida pelo gado. Nesse caso, o produtor pode ser ressarcido pelos
custos do cercamento, bem como, por seu custo de oportunidade, ou seja, o valor que ele
deixa de receber por não estar explorando aquela parcela de área com pecuária ou agricultura.
Por outro lado, a questão da fonte de financiamento se apresenta crucial para o
sucesso de um esquema de PSA, mormente porque demanda-se a identificação de um fluxo
regular que garanta a manutenção do benefício em prazos mínimos para a consecução dos fins
perseguidos.
Ocorre que devido à característica de bem de uso não exclusivo e não rival22 que
detém a maioria dos serviços ecossistêmicos, torna-se difícil identificar um beneficiário21

Essa técnica é utilizada no programa “Produtores de Água”, anteriormente tratado, apoiado pela ANA.
Dizer que um bem é de uso não exclusivo significa que ninguém pode evitar que esses bens sejam consumidos
por outra pessoa, em qualquer quantidade. é o caso da luz do sol e do ar, por exemplo. Já no que toca aos bens
não-rivais, se está querendo relatar a situação quando uma pessoa utiliza um bem ou serviço, mas essa utilização
não diminui a quantidade disponível do bem ou serviço para outras pessoas interessadas em consumi-los.
22
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pagador. Como toda sociedade é beneficiária da provisão desses serviços, normalmente o
Estado assume a responsabilidade por tais pagamentos. Essa circunstância levanta outra
questão crucial que depende de legislação: a previsão orçamentária. A Lei de
Responsabilidade Fiscal determina que despesas sejam realizadas somente com a existência
de recursos orçamentários e financeiros disponíveis para cobri-las (BRASIL, 2001). O
sistema orçamentário é constituído pela Lei do Plano Plurianual (PPA), pela Lei das
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e pela Lei Orçamentária Anual (LOA) (Brasil, 1988).
Portanto, se a manutenção de um fluxo constante e regular de recursos recomenda a criação
de um fundo específico para PSA, a legislação orçamentária é imprescindível (STANTON,
2013, p. 108).
A condicionalidade, conforme o próprio termo indica, significa que a norma
somente pode prever como beneficiário aquele que alcance a proposição normativa, ou seja,
somente nasce ao provedor de serviços ambientais o direito subjetivo ao benefício se
verificada a condição prevista na hipótese, ou seja, a realização da conduta que protege,
recupera ou melhora a provisão de um serviço ambiental.
Traçada a definição de condicionalidade, há que se pontuar, pois assim sempre a
doutrina especializada o faz, que o termo condicionalidade não pode nunca ser confundido
com “adicionalidade”. Este último é utilizado, não para verificar se houve o implemento da
conduta ou condição anteriormente prevista (pressuposto do pagamento), mas sim para se
referir ao incremento na provisão de serviços ambientais em relação a um cenário sem a
intervenção do PSA. Isso porque há uma discussão doutrinária acerca do cabimento do PSA
em situações em que o provedor-recebedor não adota qualquer comportamento que aumente
os serviços ambientais prestados, servindo tão somente como mantenedor dos serviços que
regularmente já são prestados por determinado ecossistema.
Mas qual a natureza jurídica dos pagamentos por serviços ambientais?
A identificação da natureza jurídica de qualquer instituto é indispensável para
compreendê-lo. De início, há que se ressaltar que inexiste consenso na doutrina no que toca à
natureza jurídica do instrumento econômico em estudo. Alguns defendem tratar-se de um
instituto inteiramente inovador, enquanto outros preferem classificá-lo dentro dos institutos
do direito civil já existentes.
Uma questão que se mostra menos controversa na doutrina é o fundamento jurídico
para a recepção do PSA no ordenamento pátrio. Trata-se, na visão de Altmann (2008), de
revestir o direito de uma função promocional. Isso, entretanto, não evidencia a natureza
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jurídica do PSA, mas tão somente sua implicação na teoria do direito. Persiste a tarefa de
identificar a natureza jurídica do PSA. Enveredando-se nesse particular, pronuncia o autor:
Diante da principal característica do PSE, qual seja, a flexibilidade na sua
aplicação, nos parece correto o entendimento de que a natureza jurídica do PSE
consiste em um
envolvendo uma
fazer (por parte do provedor) e uma obrigação de dar
,
contrato, com interveniência ou participaç
. Por envolver
necessariamente um contrato, o PSE pressupõe voluntariedade, tendo em vista que
as partes devem concordar com os termos estipulados (obrigações de fazer ou não
fazer, valores, etc.). Tal entendimento permite uma ampla e flexível aplicação do
instrumento, considerando a multiplicidade de situações que podem ser
contratadas. No entanto, tendo em vista que o objetivo maior do direito ambiental
é a melhoria da qualidade do meio ambiente, os princípios daquele devem ser
observados em toda sua extensão em contratos de PSE.
A utilização de um contrato, entretanto, não significa que se está transigindo sobre
o meio ambiente (bem indisponível). O objeto do contrato é o justo pagamento por
uma ação ou omissão, ou seja, uma parte obriga-se a pagar e a outra obriga-se a
fazer ou não fazer ato estipulado. Importante salientar que a obrigação de fazer ou
não fazer deverá resultar em melhoria da qualidade ambiental. Por outro lado, atos
ilícitos ou vedados expressamente em lei não podem constituir objeto do contrato
de PSE, tal como no direito civil. Em prevalecendo tal entendimento, nada obsta
que a conduta de preservar e restaurar as matas ciliares seja objeto de um contrato
de PSE, como se verá a seguir.
Nesse sentido, o PSE é uma simbiose entre o direito público e privado, na medida
em que um afeta (positivamente) o outro. mais um instrumento que caracteriza o
fenômeno da publicização do direito privado, fazendo uma releitura dos clássicos
instrumentos do direito civil a fim de que estes contribuam na melhoria da
qualidade ambiental. De fato, assim como a função social da propriedade
modificou profundamente o instituto da propriedade privada, o PSE pode alterar o
que concebemos hoje por tutela ambiental, vez que busca o incentivo de condutas
benéficas ao meio ambiente (original sem negrito) (ALTMANN, 2008, p. 66).

Trata-se, portanto, de um ato negocial, que envolve obrigações de fazer, não fazer e
de dar, tangenciado por normas de direito público que limitam a discricionariedade na escolha
das regras contratuais (publicisação do direito privado).
A voluntariedade, portanto, como já dito, constitui característica marcante desse
instituto, sendo ela que distingue o PSA dos instrumentos de comando e controle, nos quais a
coercibilidade é facilmente perceptível.
Nessa linha, Nusdeo (2012, p. 71) comenta a natureza jurídica de tais transações, nas
quais predomina a existência de alguma forma contratual, ainda que consistente num termo de
compromisso, no qual os provedores do serviço assumem obrigações determinadas e
submetem-se à verificação quanto ao seu cumprimento. O comprador do serviço, por sua vez,
assume a obrigação de promover os pagamentos nos montantes e periodicidade definidos,
além de ter seu direito de fiscalização da execução dos contratos resguardado.
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Adotando a mesma natureza jurídica, ou seja, a de um negócio jurídico que envolve
obrigações de fazer, não fazer e de dar, voluntariamente assumida por meio de um contrato,
com interveniência ou não do Poder Público, Carlos Geraldo Teixeira acrescenta:

Como os esquemas de PSA comportam diferentes arranjos, inclusive no tocante às
partes contratantes, nos casos em que envolverem como contratantes entidades
integrantes do Poder Público, ou sua interveniência com o aporte de recursos
públicos, aplicar-se-ão todos os princípios do direito constitucional e
administrativo que regem os contratos públicos, inclusive o dever de prestação de
contas aos respectivos Tribunais de Contas (TEIXEIRA, 2012, p. 117).

Com efeito, ainda nas lições de Altmann (2008), o PSA representa uma simbiose
entre o direito público e o privado, já que um afeta (positivamente) o outro. Constitui-se mais
um fenômeno da publicização do direito privado, fazendo uma releitura dos clássicos
instrumentos do direito civil, a fim de que estes contribuam na melhoria da qualidade
ambiental. Logo, para Altmann (2008), assim como a função social da propriedade modificou
profundamente o instituto da propriedade privada, o PSA pode alterar o que concebemos hoje
por tutela ambiental, vez que busca o incentivo de condutas benéficas ao meio ambiente.
Entende-se, segundo Teixeira (2012), que essa simbiose decorre também das
mudanças de paradigmas decorrentes da difusidade que caracteriza o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, que provoca alterações não só nas titularidades tradicionais
construídas a partir da visão de direito individual. Esse direito pertence a todos e também gera
obrigações a todos, inclusive ao Poder Público. Tem reflexos no direito de propriedade, que
passa a contemplar na função social as funções ambientais. Também irradia os seus efeitos na
natureza do contrato de PSA, que alberga uma obrigação revestida de duas camadas: uma,
contemplando o interessado e a obrigação voluntária assumida pelos contratantes (titularidade
restrita a estes que podem ser particulares e/ou públicos), e a segunda subjecente, que envolve
um resultado de melhoria na qualidade do meio ambiente que afeta e/ou interessa a todos e
não só aos contratantes, o que inclusive justifica a aplicação de recursos públicos em
determinados arranjos.
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2.6.2 Análise das Principais Caracteríscas do PSA Carbono, PSA Água e PSA
Biodiversidade.

Traçadas as principais características conceituais, passa-se agora a analisar os
principais esquemas de PSA existentes, ou seja: PSA de Mercado de Carbono, PSA de
Conservação de Recursos Hídricos e PSA para Proteção da Biodiversidade23.
As iniciativas de PSA de Mercado de Carbono contemplam projetos que promovem
a restauração e manutenção do ativo florestal através do mercado de carbono. Os que
investem nestes projetos, segundo May (2011), estão fundamentalmente interessados em
comprovar que conseguem garantir a permanência de um volume relevante de carbono
estocado em recursos terrestres. Dito isso, há uma variedade de co-benefícios que grande
parte dos projetos tenta promover, seja como condição para um padrão de certificação
específico do mercado voluntário, seja para responder às demandas de comunidades locais
afetadas. Esses co-benefícios incluem principalmente aspectos associados à conservação e ou
restauração da biodiversidade nativa, proteção de mananciais ou matas ciliares, e/ou à
provisão de benefícios em termos de renda incremental oriunda do manejo das espécies
incorporadas no sistema.
Para Veiga Neto e May (2010), o mercado de carbono nasceu como instrumento para
apoiar o processo de mitigação das mudanças climáticas globais, hoje uma necessidade quase
inconteste. Para os mesmos autores, o Protocolo de Kyoto (PK), que deslanchou a
implementação da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas a partir de 1997, quando
restou aberto o prazo para assinaturas (embora tenha entrado em vigor apenas em 2005), pode
ser considerado o grande marco institucional na construção de instrumentos econômicos para
enfrentar esse problema. Assim, prelecionam os autores:
O PK , além de estabelecer o primeiro teto 24 de emissões no âmbito internacional,
diferenciado entre os países signatários, também estabeleceu três mecanismos de
flexibilização no cumprimento das suas restrições que deram origem aos principais
mercados regulados de carbono. O primeiro deles permitiu o comércio de
certificados de redução de emissões entre os chamados países do Anexo 1 (países
desenvolvidos e as economias em transição, a antiga URSS25), mecanismo que deu
23

O PSA beleza cênica não será abordado com maior detalhamento no presente trabalho devido à sua pouca
expressividade no cenário brasileiro. Neste, paga-se por serviços de turismo e permissões de fotografia, pacotes
de serviços turístios, concessões para ecoturismo, etc.
24
Apesar do autor da referência utilizar o termo “teto de emissões”, o Protocolo de Kyoto, na verdade,
estabeleceu não propriamente um limite, mas sim metas (não homogêneas em relação aos países signatários)
para redução de emissão de gases que agravam o efeito estufa.
25
Da antiga URSS, os países que fizeram parte do anexo 1 foram Rússia, Bielorrússia, Letônia, Lituânia e
Ucrânia.
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origem ao sistema europeu de comércio de emissões (EU ETS), o maior mercado de
carbono atual. O segundo, a Implementação Conjunta (Joint Implementation on JI),
permitiu o investimento entre agentes econômicos nestes mesmos países visando
implantar projetos de mitigação de menor custo, cujos certificados de redução de
emissões podiam ser utilizados ou comercializados pelo investidor. O terceiro, e
mais importante para os países emergente,s o Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo (MDL – o Clean Development Mechanism), permitiu que projetos
implantados em países em desenvolvimento pudessem gerar créditos (chamados
offsets) que podem ser utilizados na contabilização da redução nas emissões dos
países sujeitos às restrições com metas regulamentadas pelo PK. Em todos os casos,
os instrumentos procuram meios para reduzir o custo para sociedade26 de cumprir as
metas de redução de emissões, por meio do investimento em medidas mitigadoras
de menor custo por unidade de emissão reduzida (VEIGA NETO e MAY, 2010, p.
319).

Para May (2011), outro fator associado ao êxito dos negócios nessa área é a
configuração das parcerias envolvidas em sua estruturação e execução. Nos projetos
levantados, aparece uma diversidade de atores e parceiros que implica custos de transação
adicionais para que eles cheguem a um consenso sobre as estratégias a serem adotadas. Para o
mesmo autor, um típico esquema de execução pode envolver, por exemplo, os seguintes
atores:



ONG ou empresa iniciadora da proposta, com atuação regional ou nacional;
Fornecedores de serviços associados à implementação do projeto (coleta de
sementes, viveiros, preparação de terrenos, plantio, manutenção);
Financiador (tendo, como intermediários, agentes do mercado financeiro,
empresas de consultoria especializada, brokers etc.);
Empresas de consultoria especializadas em estruturar propostas e estudos de
viabilidade para projetos de carbono florestal;
Consultores especializados em mensuração de linha de base de carbono na
paisagem produtiva; Governo(s) municipal(ais) e respectivas secretarias do
meio ambiente e agricultura, responsáveis pela emissão de licenças ambientais e
permissões de reflorestamento;
ONGs locais envolvidas em propostas de conservação e desenvolvimento com
atores diversos;
Certificadores especializados na validação de sequestro de carbono em plantios
florestais. (MAY, 2011, p. 68-69)








A seguir, são apresentadas sugestões para a elaboração de estratégias de fomento,
denominadas por May (2011) como gargalos e recomendações que podem servir para a
volorização de florestas com base no mercado do carbono. São eles:




26

Como assegurar o adequado monitoramento e a proteção dos plantios no
período posterior à implantação e manutenção inicial dos mesmos,
considerando que a maioria dos projetos contempla insumos com este
propósito apenas para os primeiros 3-5 anos?
A maioria dos projetos é de escala muito reduzida, em termos de área e/ou
quantidade de carbono, para atrair investidores ou se beneficiar das
economias de escala associadas aos custos fixos de implantação. As ações

A despeito da redação trazida pelos autores, melhor seria reconhecer que o custo de cumprir as metas de
redução de emissões recai, num primeiro momento sobre os países e não propriamente sobre a sociedade.
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devem, portanto, contemplar áreas adjacentes em parcerias associativistas
para assegurar escala. Entidades que estão interessadas em acessar o
mercado sentem falta de informações suficientes sobre o potencial de
sequestro de carbono por espécies nativas ou Sistemas Agroflorestais
(SAF‟s) para permitir a formulação de propostas técnicas. Há necessidade de
agregar conhecimentos existentes como base para a formulação de projetos.
Existe uma falta generalizada de informações sobre procedimentos para
captação de recursos, fontes nacionais e internacionais, e quais os canais que
podem ser acionados para acessá-las. O conceito de PSA atrai bastante interesse, mas entre interesse e institucionalização do mecanismo há um grande
abismo. Portanto, é necessário que as iniciativas sejam melhor
fundamentadas por documentação de experiências concretas e provisão de
assessoria especializada.
Apesar do melhor potencial econômico de projetos que preveem a geração
de produtos comerciais além do carbono (reflorestamento comercial ou
SAFs), as vulnerabilidades dos arranjos produtivos em projetos que visam o
uso sustentável precisam ser reconhecidas e superadas. A atribuição de
valores adicionais para os produtos associados aos serviços ambientais
(cadeia de valor dos produtos da sociobiodiversidade) pode ser um caminho
para maior competitividade comercial, mas para atingir tais nichos, é preciso
parcerias com agentes de mercado que possam agregar tais valores através
do marketing e da certificação de origem independente.
Considerando as incertezas, a complexidade e multiplicidade de agentes
envolvidos em negócios de carbono florestal, iniciativas de fomento devem
aportar recursos visando subsidiar a negociação e o cumprimento dos
acordos entreparceiros, assegurando condições para a realização de
encontros e para manter canais de comunicação abertos e dinâmicos.
Persistindo controvérsias quanto à perda de serviços ambientais e aos
impactos sociais associados a grandes projetos de reflorestamento
comerciais monoespecíficos, ressalta-se o risco para financiadores que
associam sua imagem ao pagarem por potenciais benefícios outorgados e
fomentarem iniciativas nesta modalidade de projeto. Considerando as
vantagens comparativas da Mata Atlântica (concentração da maior parte da
população nacional, fragmentos remanescentes em propriedades privadas) e
a já reduzida taxa de desmatamento regional, as ações devem privilegiar a
regeneração/restauração de matas nativas e ações de reflorestamento
ambiental, assim como SAFs com espécies nativas (MAY, 2011, p. 77).

As iniciativas de PSA de conservação de recursos hídricos (PSA-Água) decorrem
da importância desse recurso para a vida humana.
A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento,
realizada no Rio de Janeiro em 1992 estabeleceu, com a Agenda 21, dentre outros, objetivo
geral ligado à proteção da qualidade e abastecimento de recursos hídricos, segundo se
transcreve:

Assegurar que se mantenha uma forma adequada de água de boa qualidade para toda
a população do planeta, ao mesmo tempo que se preservem as funções hidrográficas,
biológicas e químicas dos ecossistemas, adaptando as atividades humanas aos
limites da capacidade da natureza, combatendo vetores de moléstias relacionadas
com água (AGENDA 21, 2001, p. 387).
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A importância e a essencialidade da água são inegáveis, ainda mais considerando se
tratar de um recurso finito, indispensável à sobrevivência humana, sendo não menos
importante a garantia de sua qualidade e quantidade em proporções satisfatórias, em face da
demanda populacional.
Ressalta-se, conforme preleciona Teixeira (2012), que a essencialidade da água
para a vida humana não se restringe às questões alimentares, de higiene e saúde, ou de ser
elemento indispensável nos ciclos de vida dos demais integrantes do planeta. O interesse pela
água é múltiplo por constituir um bem necessário e insubstituível nos mais diversos
segmentos econômicos, dentre eles, agropecuária, indústria, energia, comércio, prestação de
serviços, turismo, lazer, pesca, navegação.
Daí a consciência da finitude ou esgotabilidade da água doce estarem tão presentes
na pauta das discussões ambientais, assumindo, pois, posição estratégica.
Entretanto, conforme lições de Teixeira (2012), em que pesem as determinações
constitucionais concernentes à seara ambiental, mais especificamente às relacionadas às
águas, ainda persiste um abismo entre a legislação e sua concreção, e entre os desígnios
constitucionais e os resultados obtidos, notadamente no campo da prevenção e preservação, o
que corrobora a importância da gestão dos recursos ambientais e sua complementação por
novos instrumentos que visem a estimular e premiar condutas positivas.
Segundo Goldenstein e Salvador (2005, p. 92):
As questões sociais, econômicas e políticas, em diferentes países, remetem ao
problema da governabilidade, se refletem no que se convencionou chamar de
“governabilidade da água”. Justamente porque os problemas de gestão espelham
questões mais amplas de cada sociedade, pode-se afirmar que na gestão da água
também estão em jogo questões relativas ao poder econômico, ao acesso a recursos
naturais, à centralização e à delegação do poder político e mesmo à sua legitimidade.

Nesse contexto, as políticas de PSA importam em relevante mecanismo para
proporcionar a proteção e agregar aos sistemas de gestão das águas significativa contribuição.
Veiga Neto e May (2010), tratando da questão do papel das florestas nas mudanças
climáticas e a relação entre florestas nativas e serviços hidrológicos, produzem relevante
análise sob o ponto de vista da hidrologia florestal, anotando que entre os especialistas, há
consenso de boa parte deles acerca dos seguintes aspectos: 1) Florestas reduzem a taxa de
escoamento superficial (runoff) de água nas bacias hidrográficas; 2) Florestas reduzem a
erosão do solo e a sedimentação nos cursos de água; 3) Solos florestais filtram substâncias
contaminantes e influenciam positivamente a química da água; 4) Florestas podem aumentar
ou diminuir a recarga de nascentes e águas subterrâneas, a depender

do balanço entre
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evapotranspiração e infiltrações; 5) A perda de florestas altera a produtividade aquática; 6) As
florestas podem influenciar as chuvas em uma escala regional.
Logo, com fundamento nos pontos consensuais ora elencados, o mesmo autor
conclui que se pode afirmar, com segurança, que os serviços ambientais hidrológicos
prestados pelas florestas podem incluir melhorias, ou, ao menos, manutenção, na qualidade da
água, regulação da vazão, fornecimento de água e produtividade aquática.
Portanto, mostra-se forçoso reconhecer que inúmeros são os efeitos hidrológicos à
jusante que são influenciados pelas decisões dos produtores à montante.
Veiga e Gavaldão (2012) colacionam os principais gargalos e dificuldades
encontradas por inciciativas de PSA de conservação de recursos hídricos, notadamente na
mata atlântica brasileira. São eles:

Do ponto de vista econômico: a) Incertezas quanto à existência de recursos futuros
e contínuos para a manutenção dos projetos e dos PSA, tanto do ponto de vista dos
executores dos projetos, quanto por parte dos produtores rurais (o que pode
aumentar a desconfiança em participar dos projetos); b) Alto custo das atividades
associadas, especialmente à restauração florestal e à assistência técnica adequada; c)
Altos custos de transação por conta da complexidade da elaboração de projetos
(mapeamento, diagnóstico socioambiental); da gestão compartilhada dos projetos, e
da elaboração, negociação e monitoramento de contratos individuais com cada
produtor; d) Dificuldades na identificação dos custos totais dos projetos, dadas
muitas vezes pela gestão compartilhada dos mesmos e pela existência de
contrapartida não monetária colocada por cada instituição parceira; e)
Implementação caso a caso (ausência de padronização); f) Ausência de instituições
privadas especializadas na implementação dos projetos PSA.
Do ponto de vista técnico, os principais gargalos encontrados são: a) Baixa
capacidade técnica na condução dos processos de restauração florestal (coleta de
sementes, produção de mudas de qualidade, manutenção dos plantios executados);
b) Baixa capacidade técnica de gestão de projetos; c) Processos de monitoramento
ausentes ou deficientes para o conjunto das atividades, ou ainda em processo de
implementação, tanto em relação à água, quanto em relação às práticas de
conservação e restauração florestal executadas.
Do ponto de vista institucional e legal, provavelmente os principais pontos
encontrados dizem respeito a: a) Em alguns casos, a inexistência de arcabouço legal
que dê segurança jurídica aos envolvidos; b) Indefinição de regras fiscais aplicáveis
aos PSA; c) Dificuldade na execução de recursos públicos, originado da ausência do
arcabouço legal ou de processos extremamente burocráticos na gestão de contratos;
d) Desconhecimento dos produtores em relação às suas obrigações ambientais (o
que aumentaria o nível de adesão aos projetos) (VEIGA e GAVALDÃO, 2012, p.
141).

Quando se fala em PSA para proteção da biodiversidade, inicialmente remonta-se ao
conceito de biodiversidade, que é definido no art. 2º da Convenção das Nações Unidas sobre
Diversidade Biológica como a variedade entre os organismos vivos de todas as origens,
incluindo os ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos dos quais fazem parte.

75

Para Seehusen, Cunha e Júnior (2012), a perda de biodiversidade afeta
negativamente, e de forma imediata, o fornecimento desses serviços. Como exemplos
clássicos podemos citar o impacto econômico da queda na produtividade de setores agrícolas
devido à diminuição ou extinção de polinizadores ou de predadores naturais que controlam as
pragas. Além disso, ainda segundo os mesmos autores, a manutenção da variabilidade
genética, através da conservação e manejo de variedades selvagens, pode proporcionar a
resistência de culturas agrícolas a pragas ou novas condições ambientais. A conservação de
habitats naturais e da diversidade de espécies que os compõem também preserva um acervo
bioquímico e genético com potencial de uso e de descobertas para cura de diversas doenças,
bem como de inspiração para inovações tecnológicas.
A proteção da biodiversidade se mostra, portanto, imprescindível para garantir o
provimento de serviços ambientais, com a manutenção de recursos hídricos, regulação
climática local, regional e global, além da prevenção contra desastres ambientais e o
armazenamento de carbono na vegetação nativa.
Para May (2011), a estabilidade, a funcionalidade e a sustentabilidade dos
ecossistemas dependem em grande medida da sua biodiversidade. E não somente os produtos
e serviços diretamente derivados da biodiversidade per si ficam ameaçados com sua redução,
mas também os outros bens e serviços ambientais de importância para o bem-estar humano.
Ainda consoante lições do mesmo autor, instrumentos econômicos para a
conservação da biodiversidade vêm surgindo devido às limitações de outras medidas adotadas
e à precariedade das áreas protegidas. Uma delas se deve à incapacidade das instituições
públicas assegurarem os recursos necessários para a sua proteção adequada, considerando a
existência de bens públicos associados à sua provisão. Assim, as áreas protegidas acabam por
se tornarem “parques de papel”, preleciona o autor:

Embora o sistema global de áreas protegidas tenha crescido bastante, há o agravante
de que alguns parques e reservas, quando criados em países em desenvolvimento,
não sejam implementados a contento, virando „parques de papel‟. Além disso, há
crescente evidência científica de que a biodiversidade não pode ser conservada
unicamente por meio da criação de tais áreas, mesmo se forem integralmente
protegidas. É preciso ir além das fronteiras de tais áreas e desenvolver ações que
permitam a conservação da biodiversidade em uma escala de paisagem e com uma
forte integração com as práticas daqueles que ocupam o solo. Para que isto aconteça,
é necessário que os ecossistemas naturais e sua biodiversidade incorporada passem a
fazer parte dos valores incorporados na terra e seu uso para fins produtivos, para
transmitir aos tomadores de decisão sobre o uso do solo o valor dado pela sociedade
à biodiversidade (MAY, 2011, p. 326).

76

Os pagamentos por serviços ambientais prestados pela biodiversidade encontram-se
relacionados aos serviços de polinização, dispersão, controle de pragas, manutenção da
variabilidade genética, cultura e beleza cênica.
Para Seehusen, Cunha e Júnior (2012), a conservação da biodiversidade depende
tanto de ações de proteção e recuperação de ecossistemas nativos, quanto daquelas voltadas
ao uso e manejo sustentável da terra e dos recursos naturais.
Nesse contexto, segundo os autores, surgem os PSA para a proteção da
biodiversidade, como alternativa para apoiar iniciativas de proteção, restauração, manejo e
uso sustentável da biodiversidade, que garantam o provimento desses serviços ambientais à
sociedade.
Como principais gargalos, elenca-se dificuldades de cunho econômicos, técnicos e
legais que impossibilitam a conservação da biodiversidade e melhoria da qualidade de vida
das populações. A matéria encontra-se muito bem sistematizada por Seehusen, Cunha e Júnior
(2012), que os individualizam da seguinte forma:
a) Econômicos: O interesse em sistemas de pagamentos por serviços ambientais de
proteção da biodiversidade ainda são limitados. Isto foi evidenciado na pesquisa
conduzida neste estudo, que identificou apenas cinco projetos de PSABiodiversidade na Mata Atlântica, um número bastante reduzido, em comparação
com os 33 projetos PSA-Carbono e 40 projetos PSA-Água. Embora muitas das
iniciativas de PSA-Água e Carbono declarem contribuir para a proteção da
biodiversidade, poucas delas recebem recursos para prover este serviço.
O principal gargalo para os mercados e sistemas PSA-Biodiversidade deve-se à
demanda restrita, relacionada à baixa disposição a pagar dos beneficiários pela
proteção da biodiversidade. Isso provavelmente está relacionado às características de
bens públicos quase puros dos serviços da biodiversidade.
b) Técnicos: Embora seja relativamente fácil saber quais são os tipos de usos da
terra mais adequados para a conservação da biodiversidade, ainda é difícil calcular
efetivamente qual a contribuição exata de cada um deles ao provimento de serviços
ambientais. É nesse contexto que um dos maiores desafios dos PSA-Biodiversidade
é a dificuldade de definir o que deve ser monitorado e consequentemente como
comprovar o benefício ambiental das atividades adotadas por sistema de PSA
específico.
c) Legais: Já há estados com bioma Mata Atlântica que preveem o pagamento por
serviços ambientais relacionados à proteção da biodiversidade, como Minas Gerais e
Espírito Santo. Esses estados estão trabalhando na operacionalização dos seus
sistemas de PSA para a biodiversidade, mas ainda enfrentam o desafio de
estabelecer quais serão as fontes de recursos e dificuldades técnicas para definir
quais usos da terra serão elegíveis.
Outra dificuldade é a regulamentação e estabelecimento de mecanismos de
transferências de recursos financeiros para a proteção da biodiversidade por parte
das indústrias farmacêuticas e de cosméticos interessadas no uso de recursos
genéticos. É necessário que seja feita a repartição dos benefícios com comunidades
tradicionais, muitas vezes detentoras de conhecimentos que levaram à exploração de
um recurso genético que teve aplicação comercial (SEEHUSEN, CUNHA E
JÚNIOR, 2012, p. 207).
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Ponto comum entre as principais espécies de PSA consiste na característica
necessária de também serem acompanhados de capacitação e assistência técnica visando a
facilitar a conduta por parte do provedor dos serviços (STANTON, 2013, p. 107).
2.6.3 Regulamentação dos Pagamentos por Serviços Ambientais na Legislação Federal
Infraconstitucional

A Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que instituiu o Novo Código Florestal,
dentre inúmeras alterações, criou, em seu capítulo X, o “Programa de apoio e incentivo à
preservação e recuperação ambiental”, voltado para aqueles que mantêm as áreas legais de
preservação ambiental, que passam a ser beneficiários dos pagamentos por serviços
ambientais prestados. Trata-se de manifesto incentivo à adoção de comportamentos desejados
pela política ambiental, aplicando-se prêmios, e/ou outras formas de retribuição e/ou
internalização das “externalidades positivas” decorrentes da preservação ambiental (Packer,
2015, p. 106).
O citado capítulo trata ainda da incorporação do conceito de sanções positivas ou
premiais no ordenamento jurídico nacional, agora para o cumprimento da lei. Estabeleceu-se,
assim, o seguinte regramento:
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 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: (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).
I - pagamento ou incentivo a serviços ambientais como retribuição, monetária ou
não, às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem
serviços ambientais, tais como, isolada ou cumulativamente:
a) o sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a diminuição
do fluxo de carbono;
b) a conservação da beleza cênica natural;
c) a conservação da biodiversidade;
d) a conservação das águas e dos serviços hídricos;
e) a regulação do clima;
f) a valorização cultural e do conhecimento tradicional ecossistêmico;
g) a conservação e o melhoramento do solo;
h) a manutenção de Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de
uso restrito;
II - compensação pelas medidas de conservação ambiental necessárias para o
cumprimento dos objetivos desta Lei, utilizando-se dos seguintes instrumentos,
dentre outros:
a) obtenção de crédito agrícola, em todas as suas modalidades, com taxas de juros
menores, bem como limites e prazos maiores que os praticados no mercado;
b) contratação do seguro agrícola em condições melhores que as praticadas no
mercado;
c) dedução das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito
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da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, gerando
créditos tributários;
d) destinação de parte dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água, na
forma da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, para a manutenção, recuperação ou
recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso
restrito na bacia de geração da receita;
e) linhas de financiamento para atender iniciativas de preservação voluntária de
vegetação nativa, proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção,
manejo florestal e agroflorestal sustentável realizados na propriedade ou posse rural,
ou recuperação de áreas degradadas;
f) isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, tais como: fios
de arame, postes de madeira tratada, bombas d‟água, trado de perfuração de solo,
dentre outros utilizados para os processos de recuperação e manutenção das
Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito;
III - incentivos para comercialização, inovação e aceleração das ações de
recuperação, conservação e uso sustentável das florestas e demais formas de
vegetação nativa, tais como:
a) participação preferencial nos programas de apoio à comercialização da produção
agrícola;
b) destinação de recursos para a pesquisa científica e tecnológica e a extensão rural
relacionadas à melhoria da qualidade ambiental.
§ 1o Para financiar as atividades necessárias à regularização ambiental das
propriedades rurais, o programa poderá prever:
I - destinação de recursos para a pesquisa científica e tecnológica e a extensão rural
relacionadas à melhoria da qualidade ambiental;
II - dedução da base de cálculo do imposto de renda do proprietário ou
possuidor de imóvel rural, pessoa física ou jurídica, de parte dos gastos
efetuados com a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de
Reserva Legal e de uso restrito cujo desmatamento seja anterior a 22 de julho
de 2008;
III - utilização de fundos públicos para concessão de créditos reembolsáveis e
não reembolsáveis destinados à compensação, recuperação ou recomposição das
Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito cujo
desmatamento seja anterior a 22 de julho de 2008.
§ 2o O programa previsto no caput poderá, ainda, estabelecer diferenciação
tributária para empresas que industrializem ou comercializem produtos originários
de propriedades ou posses rurais que cumpram os padrões e limites estabelecidos
nos arts. 4o, 6o, 11 e 12 desta Lei, ou que estejam em processo de cumpri-los.
§ 3o Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais inscritos no CAR,
inadimplentes em relação ao cumprimento do termo de compromisso ou PRA ou
que estejam sujeitos a sanções por infrações ao disposto nesta Lei, exceto aquelas
suspensas em virtude do disposto no Capítulo XIII, não são elegíveis para os
incentivos previstos nas alíneas a a e do inciso II do caput deste artigo até que as
referidas sanções sejam extintas.
§ 4o As atividades de manutenção das Áreas de Preservação Permanente, de
Reserva Legal e de uso restrito são elegíveis para quaisquer pagamentos ou
incentivos por serviços ambientais, configurando adicionalidade para fins de
mercados nacionais e internacionais de reduções de emissões certificadas de
gases de efeito estufa.
§ 5o 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.
§ 6o Os proprietários localizados nas zonas de amortecimento de Unidades de
Conservação de Proteção Integral são elegíveis para receber apoio técnicofinanceiro da compensação prevista no art. 36 da Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, com a finalidade de recuperação e manutenção de áreas prioritárias para a
gestão da unidade.
§ 7o O pagamento ou incentivo a serviços ambientais a que se refere o inciso I deste
artigo serão prioritariamente destinados aos agricultores familiares como definidos
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no inciso V do art. 3o desta Lei.
sem grifos) (BRASIL, 2012).

(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012) (original

Analisando o dispositivo, constata-se que o Novo Código Florestal previu, em seu
art. 41, três diferentes espécies de incentivos positivos para influenciar o cumprimento da
norma ambiental e dos objetivos traçados na lei:
 Pagamento ou incentivo a serviços ambientais de conservação das qualidades e
funções ambientais e manutenção de área de preservação permanente (APP), reserva
legal (RL) e áreas de uso restrito; excluindo desta modalidade de incentivos as ações
de recuperação e recomposição de áreas ilegalmente degradadas;
 Compensação para regularização ambiental das áreas rurais ou para o cumprimento
dos objetivos da Lei (art. 41, inciso II) são as chamadas sanções positivas ou
premiais, incentivos governamentais para “compensação, recuperação e
recompensação” de áreas ilegalmente degradadas até 22 de julho de 2008, como
APP, RL e áreas ilegalmente degradadas até 22 de julho de 2008, como AP, RL e
áreas de uso restrito (alíneas “d” e “f” respectivamente e art. 41, § 1 e incisos);
 Incentivos para comercialização, inovação e aceleração das áreas de recuperação,
conservação e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação nativa.

Busca-se motivar a prática de comportamentos almejados pela política ambiental,
mediante retribuição por tais comportamentos, e/ou internalização das chamadas
externalidades positivas decorrentes da preservação ambiental.
O PSA encontra-se previsto na norma, mais propriamente no inciso I, do art. 41,
sendo traduzidos pelo legislador como remuneração, monetária ou não às atividades humanas
de conservação e melhoria dos ecossistemas. A norma elege como objeto dos pagamentos as
ações ou omissões humanas, que favoreçam as qualidades e funções do meio ambiente, assim
como a manutenção das áreas territoriais legalmente protegidas.
Ao utilizar o inciso I do art. 41 da Lei nº 12.651/12 a expressão “tais como”, ao se
referir às ações e omissões passíveis de pagamentos, extrai-se que o legislador estabeleceu um
rol meramente exemplificativo, ampliando, assim, a possibilidade do instituto abraçar novas
práticas que o legislador não contemplou. Previu então o legislador as seguintes hipóteses
ensejadoras de pagamentos ao provedor-recebedor: a) o sequestro, conservação, manutenção e
aumento do estoque e diminuição do fluxo de carbono; b) conservação da beleza cênica
natural; c) conservação da biodiversidade; d) conservação das águas e recursos hídricos; e)
regulação do clima; f) valorização cultural e do conhecimento tradicional ecossistêmico; g)
conservação e melhoria do solo; h) manutenção de áreas de preservação permanente, reserva
legal e de uso restrito.
Ressalva-se, entretanto, que diante da natureza negocial do PSA, em que a
voluntariedade se mostra marcante, conforme já discutido no presente trabalho, a mera
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previsão legal de pagamento pelas práticas ora mencionadas não gera direito subjetivo ou
qualquer força vinculante, uma vez que se mostra necessário que haja ato consistente em
manifestação de vontade pessoal por parte do provedor, que decorre da própria definição de
pagamentos por serviços ambientais.
A regulamentação, especificamente, dos pagamentos por serviços ambientais na
legislação infraconstitucional, entretanto, ainda se encontra em tramitação no Congresso
Nacional.
Em 2007 foi apresentado na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 792, de
autoria do Deputado Anselmo de Jesus (PT-RO), contendo a definição de serviços ambientais,
prevendo pagamentos por serviços ambientais e a transferência de recursos, monetários ou
não, aos que ajudam a produzir ou conservar esses serviços.27 Atualmente, o projeto encontrase em apreciação conclusiva na Coordenação de Comissões Permanentes (CCP) da Câmara.
Ao projeto foram apensadas outras 10 (dez) proposições versando sobre temas
correlatos, dentre os quais o PL nº 5.487/09, que institui a Política Nacional dos Serviços
Ambientais (PNPSA) e prevê o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais
(ProPSA), bem como o financiamento do programa, por meio do Fundo Federal de
Pagamento por Serviços Ambientais (FunPSA).
Com o apensamento, houve apreciação pela Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) e pela Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (CMADS), sendo aprovado, em 1o de dezembro de 2010, na
forma de substitutivo.
O texto aprovado na CMADS abandona a noção inicial de programas pontuais,
instituindo uma política de caráter nacional. Dentre as diretrizes traçadas no projeto em
tramitação, podem ser extraídas as seguintes características principais: a) a natureza
complementar e não substitutiva dos instrumentos econômicos e, em especial, do PSA em
relação aos instrumentos de comando e controle, de assistência técnica e de educação
ambiental; b) objetivo conservacionista em detrimento do objetivo assistencialista; c) a
natureza contratual do PSA; d) a necessidade de pagamentos diferenciados em razão de cada
serviço provido; e) a não utilização do PSA em áreas sujeitas a limitações administrativas,
como é o caso das APP‟s e Reserva Legal (RL).
Conforme dispõe o inciso IV, do art. 2o, do substitutivo, considera-se:

27

O PL 792/07 Dispõe sobre a definição de serviços ambientais e dá outras providências. Disponível em:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=348783. Acesso em: 16 set 2015.
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IV- pagamento por serviços ambientais: transação de natureza contratual mediante a
qual um pagador de serviços ambientais transfere a um provedor desses serviços
recursos financeiros ou outra forma de remuneração nas condições acertadas,
respeitadas as disposições legais e regulamentares pertinentes; (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 2007)

A redação proposta adiciona aos princípios do poluidor-pagador e do usuáriopagador, já consolidados na legislação ambiental, o princípio do protetor-recebedor,
indispensável para se autorizar a contratação dos serviços ambientais sob o seu domínio.
O art. 9o do Projeto de Lei em tramitação perante a Comissão de Finanças e
Tributação (CFT) (ou o art. 5o da versão aprovada na Comissão de Meio Ambiente) prevê
cláusulas essenciais para a contratação de PSA, quais sejam: a) as partes contratantes do
serviço (pagador e provedor); b) o objeto do contrato, com a descrição dos serviços a serem
pagos ao provedor; c) a delimitação territorial da área do ecossistema responsável pelos
serviços ambientais e a sua inequívoca vinculação ao provedor; d) os direitos e obrigações do
provedor, incluindo as ações de conservação assumidas, os critérios e indicadores de
qualidade dos serviços ambientais prestados; e) os direitos e obrigações do pagador, como o
modo, as condições, prazos da fiscalização e monitoramento; f) a obrigatoriedade, na forma e
periodicidade da prestação de contas do provedor ao pagador; g) eventuais critérios de
bonificação para o provedor que atingir indicadores de desempenho superiores aos previstos
no contrato; h) preços e formas de pagamento, critérios e procedimentos para reajuste; i)
casos de revogação e de extinção do contrato; e j) penalidades contratuais e administrativas a
que está sujeito o provedor.
Verifica-se do Projeto de Lei em tramitação que a norma em construção busca
clarear, assim como em qualquer transação contratual, a definição de partes contratantes e
objeto da contratação, as obrigações, o preço e formas de pagamento, condicionantes para
garantir a validade e eficácia da entrega do serviço prestado.
Quanto ao objeto do contrato de PSA, o texto do Projeto de Lei diferencia o que
denomina serviços ambientais (ações humanas “individuais ou coletivas que possam
favorecer a manutenção, recuperação ou o melhoramento dos serviços ecossistêmicos”) (art.
2o, III); dos serviços ecossistêmicos, que seriam “benefícios relevantes para a sociedade
gerados pelos ecossistemas para manutenção, recuperação ou melhoria das condições
ambientais”. Nesse sentido, o objeto do contrato de PSA para o Projeto de Lei são as
atividades humanas que beneficiem os serviços ecossistêmicos, ou seja, os chamados serviços
ambientais.
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Ocorre que se está diante de uma transposição, ou talvez ainda uma zona de
interseção entre o regime civilista e contratual para a realidade ambiental. Essa transposição
vem sendo amplamente discutida, não obstante a ainda escassa literatura jurídica sobre um
possível regime dos contratos de pagamentos por serviços ambientais. Discute-se ainda a
natureza jurídica assumida pelos bens e recursos ambientais agora tidos como serviços
ambientais contratados, e os direitos que essa relação jurídica gera.
Assim, pontua Packer (2015, p. 138) que os principais debates ocorrem em torno do
objeto do contrato: os contratos de PSA recaem sobre “serviços”? Sobre “obrigações”? Ou
sobre os “frutos”, ou seja, sobre as qualidades e funções prestadas pelo bem ambiental
principal, com ou sem a intervenção humana? Indaga-se: é possivel se aplicar as regras dos
contratos de prestação de serviços do direito civil aos serviços ambientais? Contratam-se
ações e/ou omissões humanas que beneficiam o meio ambiente, portanto se trata de obrigação
de fazer (plantio de árvores nativas em APP ou RL) e/ou não fazer (o desmatamento evitado,
renúncia dos direitos de supressão e manejo da vegetação, etc.)? E a própria autora procura
responder às indagações propostas:

A tendência no meio jurídico, dentre os poucos que vêm se debruçando sobre este
„novo regime‟, vem sendo a aplicação analógica das classificações do Código e
doutrina civilista ao surgimento dessa nova dinâmica econômica sobre os recursos
naturais, que passam a expressar valor em capital devido às suas condições de
escassez ou hiperconcentração. Segundo a dinâmica de mercado, a todo fenômeno
de escassez corresponde uma demanda ou procura daqueles dispostos a pagar pelo
acesso àquele bem específico (usuário-pagador), o que gera a consequente expressão
de seu valor de troca (geralmente monetário) e a formação do preço como uma nova
mercadoria. A figura do „fornecedor-recebedor‟ de „serviços ambientais‟,
introduzida por este PL, permite que aquele que tenha a propriedade ou posse sobre
determinada área que contenha o bem ambiental escasso, possa habilitar-se para
vender ou ceder direitos para terceiros, mediante pagamento (PACKER, 2015, p.
138).

Apesar das discussões que envolvem os PSA, verifica-se que diversas experiências
bem sucedidas já foram adotadas internacionalmente, em âmbito nacional e local, sendo que a
importação de institutos do direito civil, sempre tangenciada por normas de direito público,
têm-se mostrado suficientes para emprestar segurança jurídica às relações contratuais
estabelecidas.
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2.6.4 Experiências de PSA no Brasil: Três Espécies de Programas em Desenvolvimento

Conforme exposto no item anterior, o Brasil, há pelo menos 5 (cinco) anos
experimenta iniciativas de PSA concernentes a projetos-piloto existentes em diversas regiões
do território nacional. Essas experiências resultaram na aprovação de alguns marcos legais de
PSA nos estados federados, por meio dos quais podem ser identificadas três espécies distintas
de programas: os programas desenvolvidos pelo poder público (PSA Público), os programas
conduzidos pela iniciativa privada (PSA Privado) e o sistema híbrido (PSA Misto).
Esquemas de PSA privados não demandam regulação específica, podendo ser
resolvidos por normas contratuais e demais dispositivos do ordenamento jurídico próprio.
Trata-se da espécie mais rara de ser encontrada, diante da ausência de conhecimento e de
valoração da dependência dos usuários para com os serviços ecossistêmicos e a característica
de bens públicos não rivais.
Verifica-se, pois, que a maioria dos PSA privados são imbuídos de motivação
altruísta, ou se encontram inseridos em políticas de empresas preocupadas com a
responsabilidade socioambiental. No último caso, as empresas atuam coordenando e
financiando projetos ou apenas os financiando. Há ainda iniciativas de PSA privados levados
a efeito por ONG‟s, notadamente fundações de direito privado, que possuem em suas
finalidades objetivos preservacionistas e de conservação do meio ambiente.
Cita-se a título exemplificativo o PSA desenvolvido por meio do Projeto Oásis, da
Fundação Boticário, financido pela Mitsubishi Corporation Foundation for the Americas, que
realiza pagamentos a 11 proprietários (é necessária a comprovação da documentação
fundiária) no valor médio de R$320,00/ha/ano. A fórmula para fixação do preço neste caso,
mensura o quanto a área contribui para os serviços ecossistêmicos (como por exemplo quando
o reflorestamento é revertido na qualidade e vazão de água, na diminuição da erosão do solo,
etc), considerando a extensão da área, do rio, o número de nascentes, o estágio sucessional da
vegetação e as ameaças existentes (despejo de esgoto, desmatamento, etc.), chegando ao IVM
(Índice de Valorização de Mananciais). Este IVM é multiplicado pelo valor máximo pago
pela exploração econômica na região, o que resulta no valor dos pagamentos. Considera-se
apenas a área com vegetação e não toda a propriedade (PACKER, 2015, p. 150).
Segundo a Fundação Grupo Boticário, o Projeto Oásis já foi implantado em diversos
municípios nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, remunerando
241 proprietários particulares pela conservação de cerca de três mil hectares de áreas naturais.
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Além disso, outras iniciativas se encontram em fase de desenvolvimento nos estados da
Bahia, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.
Os programas de PSA conduzidos pelo setor público ocorrem, basicamente, quando
inexiste demanda por parte do setor privado e o Estado ingressa como comprador na relação
contratual, em nome e em benefício da sociedade, que depende e se beneficia da provisão dos
serviços ambientais. Nesse particular, a existência de previsão legal se mostra fundamental,
uma vez que o princípio da legalidade rege a atividade administrativa estatal.
Os esquemas de PSA públicos representam a grande maioria dos projetos em
execução no Brasil. Nesses, o Poder público pode atuar como comprador (quando utiliza
recurso orçamentário para fomentar o programa), provedor, intermediário ou regulador, sendo
possível a superposição de funções (NUSDEO, 2012, p. 58).
Atuando como intermediário, o Poder Público normalmente recebe recursos de
instituições financeiras internacionais, governos estrangeiros, ONG‟s e doadores individuais,
repassando os recursos para aplicação no programa. É o caso, por exemplo, do estado do
Acre, que desenvolveu grande parte de sua Política de Valorização do Ativo Florestal com
recursos do Fundo Amazônia, que capta recursos de doações e os aplica em projetos
ambientais no Bioma Amazônia. O programa de PSA local “Certificação de Unidades
Produtivas Familiares” foi financiado com recursos do Fundo Estadual de Florestas, Fundo
Amazônia e com uma doação da rede de TV Sky do Reino Unido, com o apoio da WWF
(STANTON, 2015, p. 63).
Em 2005, o desenvolvimento do Programa Produtor de Água, concebido no âmbito
da Agência Nacional de Águas - ANA e desenvolvido de forma pioneira e piloto no
município de Extrema/MG, em parceria com a Prefeitura, o Instituto Estadual de Florestas
(IEF-MG), e a ONG The Nature Conservancy (TNC) representou um grande avanço em
termos de política de PSA públicos no Brasil.
O Programa Produtor de Água, desenvolvido pela ANA, tem como foco o estímulo à
política de PSA, sendo voltado à proteção hídrica no Brasil. Para tanto o programa apoia,
orienta e certifica projetos que visem à redução da erosão e do assoreamento de mananciais
no meio rural, propiciando a melhoria da qualidade, a ampliação e a regularização da oferta
de água em bacias hidrográficas de importância estratégica para o país 28 (BRASIL, ANA,
2015). O programa volta-se a produtores rurais que se propoem a adotar práticas e manejos
conservacionistas em suas terras, com vistas à conservação de solo e água. Dentre as ações
28

As informações sobre o Programa Produtor de Água encontram-se disponíveis no endereço eletrônico
www.produtordeagua.ana.gov.br.
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elegíveis, encontram-se a construção de terraços e de bacias de infiltração, a readequação de
estradas vicinais, a proteção de nascentes, a recomposição e conservação de áreas com
vegetação natural, o reflorestamento das áreas de proteção permanente e de reserva legal,
dentre outros.
Em março de 2013 o projeto Conservador das Águas recebeu, em Dubai, Emirados
Árabes Unidos, o Prêmio Internacional de Dubai para Boas Práticas, oferecido desde 1995
pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat). A
prefeitura de Extrema, cidade localizada ao sul de Minas Gerais, na divisa com São Paulo, foi
igualmente contemplada com o mesmo prêmio, por apoiar o intercâmbio de boas práticas,
conhecimentos e experiências em iniciativas sociais29.
Atualmente o programa Produtor de Água vem sendo desenvolvido nas seguintes
localidades:
Quadro 2 – Localidades que Receberam o Programa Produtor de Água
Nome do Projeto

Localidade

Conservador das Águas

Extrema – SP e MG

Produtor de Água no PCJ

Joanópolis e Nazaré Paulista - SP

Produtor de Água no Pipiripau

Brasília – DF

Produtores de Água

Espírito Santo (Diversos municípios do
Estado, a depender da bacia hidrográfica
priorizada)

Produtor de Água no Camboriú

Balneário de Camboriú - SC

Produtor de Água no João Leite

Goiânia – GO

Produtor de Água no Guandú

Rio de Janeiro – RJ

Produtor de Água na APA do Guariroba

Campo Grande – MS

Produtor de Água de Nova Friburgo

Nova Friburgo – RJ

Projeto Apucarana

Apucarana – PR

Produtor de Água no Córrego Feio

Patrocínio – MG

Produtor de Água no Ribeirão

Guaratinguetá – SP

Guaratinguetá

29

Produtor de Água no Rio Rola

Rio Branco – AC

Produtor de Água no Taquarussu

Palmas – TO

Produtor e Água Santa Cruz do Sul

Rio Grande do Sul

Cerca de 700 afluentes do rio Jaguari, que foram cercados e reflorestados na cidade mineira de Extrema
drenam água para o principal manancial que alimenta o Sistema Cantareira (SP).
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Produtor de Água na APA do Pratigi

Igrapiúna – BA

Produtor de Água de Rio Verde

Rio Verde – GO

Produtor de Água nas bacias do São

Comitês

Francisco e Doce
Fonte: ANA, 2015.

Ainda quanto ao PSA público conduzido pelo município de Extrema/MG, a Lei
2100/05 criou o Projeto Conservador das Águas, que autoriza o Município a financiar os
proprietários de terras para conservação das áreas de mananciais, através de pagamentos para
produtores rurais recomporem e conservarem suas matas ciliares e nascentes (APP‟s legais ao
longo do curso dos rios), a fim de melhorar a qualidade e a vazão de água nas bacias
hidrográficas. Essa experiência, que como dito alhures, integra o Projeto Produtor de Águas
da Agência Nacional de Águas (ANA), possui importância estratégica para o abastecimento
do Sistema Cantareira, responsável pela metade do abastecimento da grande São Paulo e em
grave crise hídrica. Hoje, os beneficiários do Projeto são 40 agricultores da bacia do Ribeirão
das Posses (cerca de 800 ha).
A fórmula desenvolvida pela TNC (The Nature Conservancy) e aplicada em Extrema
se baseia no custo de oportunidade local, ou seja, paga-se o valor de 100 (cem) unidades
fiscais de Extrema por hectare/ano, o que atualmente significa um valor de R$159,00 ha/ano
(pagos mensalmente). Os pagamentos levam em conta a área da propriedade, que deve
cumprir com os requisitos fixados pelo Programa (PACKER, 2015, p. 148).
Em âmbito estadual, podem ser identificados diversos programas públicos de PSA
que já possuem leis específicas, dos quais se destacam, dentre outros: a) no Estado do Paraná
o Programa Bioclima – Projeto Estrada com Araucárias (Lei nº 17.134/2012 e Decreto nº
4.381/12); b) no Estado de São Paulo o Programa de Remanescentes Florestais – Projeto
Mina D‟água e RPPN (Lei nº 13.798 09 e Decreto nº 55.947 2010); c) no Estado do Espírito
Santo, o Produtor de Água - Programa Reflorestar (Leis nºs 8.995/08 e 9865/12 e Decreto nº
2168-R/08; d) no Estado do Acre o Programa Certificado de Unidades Produtivas Familiares
(Leis nºs 2.025/2008 e 2.308/2010), e, por fim, em Minas Gerais, o Programa Bolsa Verde
(Lei nº 17.727/2008 e Decreto nº 45.113/2009) e o Bolsa Reciclagem (Lei nº 19.823/2011 e
Decreto nº 45.975/2012). Estes dois últimos serão objeto de maior análise nos capítulos 3 e 4
do presente trabalho.
Por fim, existe ainda o sistema híbrido público-privado, também denominado PSA
misto, que conta com a participação do governo e de atores privados, agindo em parceria. No
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sistema híbrido, o Estado realiza os contratos de PSA com os fornecedores de serviços
ambientais, mas delega sua execução à iniciativa privada, ou então, autoriza a realizar
atividades empresariais junto ao mercado financeiro. O exemplo melhor acabado desse
arranjo misto é a Lei nº 2.308/2010, que instituiu o Sistema Estadual de Incentivos a Serviços
Ambientais, a chamada Lei SISA do Acre. Trata-se do primeiro marco legal a introduzir os
mecanismos de mercado expressamente no País, de forma a elencar os componentes da
biodiversidade e suas funções ecológicas como “serviços ecossistêmicos” comercializáveis,
autorizando a emissão de títulos ou certificados representativos destes serviços, passíveis de
negociação no mercado financeiro pelo próprio Estado. Essa normatização é a principal
referência do Capítulo X do atual Código Florestal, que transcreve o art. 1 o da Lei SISA, em
seu art. 41, inciso I (PACKER, 2015, p. 153).
Outro exemplo de atuação mista é o Programa Bolsa Floresta do estado do
Amazonas. O Programa foi criado em 2007 para beneficiar comunidades tradicionais
residentes em Unidades de Conservação estaduais no Amazonas e visa a incentivar a
conservação dos recursos naturais por meio da manutenção das florestas. Quanto ao arranjo
institucional do Bolsa Floresta do Amazonas, tem-se que o governo estadual confiou o
sistema de gestão do gerenciamento do programa à Fundação Amazonas Sustentável (FAS),
uma instituição público-privada não governamental, sem fins lucrativos e sem vínculos
político-partidários, que possui visão estratégica diferenciada, consistente em melhorar a
qualidade de vida das pessoas com atividades que promovam a valorização da floresta em
pé30.
A FAS recebeu a incumbência de ser a gerenciadora do Programa, em coordenação
com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas e suas instituições vinculadas,
traduzindo-se, assim, em uma gestão compartilhada. O Governo figura como responsável pela
gestão das Unidades de Conservação onde o Programa é aplicado e pela implementação da
Política de Mudanças Climáticas. A FAS é a responsável pela implementação e gestão do
Bolsa Floresta, assim como pela captação dos recursos de empresas privadas, instituições de
pesquisa e desenvolvimento, organizações não governamentais e instituições internacionais
para financiamento do Programa em todos os seus componentes. O regramento foi
estabelecido por meio da Lei Estadual nº 3.135/2007, com alterações pela Lei Estadual nº
3.184/2007 e Decreto Estadual nº 26.958/2007.

30

Por tal razão o Programa Bolsa Verde (PBV) atua junto às populações ribeirinhas das unidades de conservação
estaduais do Amazonas para que sejam guardiões da floresta, e como tal, remunerados por isso na forma de
Pagamentos por Serviços Ambientais.
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O Programa Bolsa Floresta (PBF) do Amazonas requer adesão voluntária ao
programa e assegura benefícios proporcionais ao engajamento do participante. A adesão ao
programa requer algumas contrapartidas como a participação em oficinas de capacitação em
mudanças climáticas e serviços ambientais, a não abertura de novas áreas de roçado de
florestas primárias e o ingresso ou permanência de filhos na escola.
O PBF é dividido em quatro componentes: Bolsa Floresta Familiar; Bolsa Floresta
Associação; Bolsa Floresta Renda e Bolsa Floresta Social. O Programa enfatiza serviços
ambientais que incentivem a conservação dos recursos naturais pela manutenção das florestas.

2.6.5 Experiências Internacionais

No plano internacional, a política ambiental desenvolvida na Costa Rica se afigura
pioneira na criação do instrumento de pagamento por serviços ambientais. Os costa-riquenhos
perceberam a importância desses serviços, que geram benefícios a diversos usuários. Na
Costa Rica é o Poder Público quem promove os pagamentos e quem se dedica à capacitação
de fundos (NUSDEO, 2012, p. 62).
Ocorre que, entre as décadas de 1940 e 1980, a Costa Rica suportou uma perda
significativa na sua cobertura florestal, chegando a ter um dos mais altos índices de
desmatamento do mundo. Em pouco mais de quatro décadas, a cobertura florestal do país
passou de 75% (em 1940) para 21% (em 1987) (PERALTA, 2014, p. 23).
Na década de 1990, informa Peralta (2014), depois da Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92), de forma paulatina, na Costa
Rica foi implementada uma interessante normativa de caráter ecológico. Em 1994, com a
finalidade de tutelar expressamente o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
através de uma emenda foram introduzidos dois parágrafos ao artigo 50 do texto
constitucional. Antes, não existia na Constituição Política da Costa Rica, de 1949, uma norma
que de maneira expressa reconhecesse o direito fundamental ao meio ambiente. Esse direito
era derivado da interpretação harmônica dos artigos 21, 50 e 89 da Constituição Política31.
No que diz respeito à matéria florestal, em 1996 foi aprovada a Lei nº 7.575, de
13/02/1996. Essa lei criou o atual Programa de Pagamento por Serviços Ambientais da Costa
Rica (PSA-CR). Poder-se-ia afirmar que esse programa foi criado para cumprir três
31

Nesse sentido, o artigo 50 da Constituição costa-riquenha estabelece: “(...) Toda persona tiene derecho a un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan
esse derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará
ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”
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finalidades: deter os altos índices de desmatamento existentes no país, aumentar a cobertura
florestal e reconhecer o valor dos serviços florestais, incentivando a cidadania ecológica.
Apesar das críticas e desafios ainda existentes, principalmente no que diz respeito à sua
eficácia social, considera-se que se trata de um programa de incentivos consolidado 32, que
juntamente com outras medidas de proteção ambiental permitiu deter o desmatamento e
ampliar a cobertura florestal do país de 21%(1987) para 52,38% (2012) (PERALTA, 2014, p.
25).
O PSA de Costa Rica, segundo Altmann (2008, p. 49), se mostrou determinante para
a disseminação do modelo de política ambiental baseado no conceito de serviços ecológicos,
no final dos anos 1990. Nesse contexto, a Costa Rica, um país em desenvolvimento, com um
histórico alarmante de degradação ambiental conseguiu, nos últimos anos, reverter tal quadro
através de um conjunto de ações públicas e privadas, experiência que tem sido seguida por
Honduras, Colômbia, México e Peru, que adotaram esquemas semelhantes.
Outro programa de PSA igualmente muito conhecido no âmbito internacional é o da
cidade de Nova Iorque, que, para evitar o gasto de aproximadamente US$ 8 bilhões na
construção de um novo sistema de filtragem de água, optou por investir US$ 2 bilhões em um
programa de proteção de bacia hidrográfica, economizando em torno de US$ 6 bilhões com o
programa de proteção hídrica da Bacia de Catskills-Delaware.
O programa envolveu um longo e tumultuado processo de negociação entre
autoridades e proprietários de terras localizadas em áreas sensíveis, resultando num
memorando de entendimento assinado em 1997 (EPA, 2011). As iniciativas previstas
contemplavam diversas aquisições de terras, contratos de servidão ambiental, regras
restringindo a ocupação do solo e PSA. Embora o PSA tenha tido um papel menor em relação
às demais medidas, teve grande destaque porque representou uma análise de custo-benefício
onde prevaleceu a opção por investimentos em infraestrutura natural, em detrimento de
infraestrutura construída (ALTMANN, 2015, p. 77).

32

O PSA-CR reconhece 4 espécies de serviços: mitigação das emissões de gases de efeito estufa (fixação,
redução, sequestro, armazenamento e absorção de CO2 na atmosfera); a proteção dos recursos hidricos para uso
urbano, rural ou de hidrelétricas; a conservação da biodiversidade para o uso sustentável, para a pesquisa
científica e farmacêutica, e para a proteção dos ecossistemas e das formas de vida e, por fim, a subsistência da
beleza natural para o turismo e para fins científicos. Para permitir a proteção de tais serviços, concebeu-se 5
modalidades de gestão: conservação dos bosques; reflorestamento; regeneração natural; sistemas agro-florestais;
e manejo florestal.
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3 O PROGRAMA BOLSA VERDE

Com o objetivo geral de ampliar a cobertura vegetal nativa, por meio do pagamento
pelos serviços ambientais prestados pelos proprietários e posseiros rurais do Estado, Minas
Gerais instituiu, através da Lei Estadual nº 17.727, de 13 de agosto de 2008 (MINAS
GERAIS, 2008), com regulamentação conferida pelo Decreto nº 45.113, de 5 de junho de
2009 (MINAS GERAIS, 2009), o programa Bolsa Verde.
O programa Bolsa Verde consiste no reconhecimento por esforços empreendidos por
proprietários e posseiros na conservação de áreas de vegetação específicas, mesmo diante de
toda pressão econômica para a sua exploração, tratando-se, portanto, de típico programa de
pagamento por serviços ambientais.
De acordo com o primeiro relatório anual de atividades do programa, publicado
tardiamente no ano de 2012 (IEF, 2012), a iniciativa mais antiga de incentivos econômicos
aos proprietários e posseiros rurais no âmbito do Instituto Estadual de Florestas (IEF), com
relação direta com o Programa Bolsa Verde, remonta a 2005, quando o órgão desenvolveu
ação visando à formação de corredores ecológicos a partir das unidades de conservação (UCs)
localizadas no Bioma Mata Atlântica.
Curiosamente, quando do encaminhamento do projeto de lei que viria a se convolar
no texto da Lei Estadual nº 17.727, o programa de pagamento por serviços ambientais
proposto seria denominado “Sacolão do Mato”, contudo, no âmbito da Assembléia
Legislativa, recebeu a nomenclatura “Bolsa Verde”, que respeitadas as opiniões contrárias,
parece soar melhor que a primeira denominação concebida.
Entretanto, considerando os objetivos do programa, consistentes justamente na
ampliação da cobertura vegetal do Estado, tratando-se de PSA público eminentemente
dirigido à salvaguarda de serviços ecossistêmicos pertinentes à água e à biodiversidade, não
parece igualmente ter sido feliz o legislador ao conceber a nomenclatura “Bolsa” ao instituto,
que remonta quase que automaticamente a benefícios assistenciais comumente oferecidos
pelo Governo brasileiro nos últimos anos. Melhor seria se o nome remetesse aos objetivos e à
natureza jurídica do instituto, ou seja, aos pagamentos por serviços ambientais que se busca
manter ou ampliar.
O objeto do Programa Bolsa Verde encontra-se inserto no art. 1o da Lei Estadual nº
17.727:
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Art. 1º - O Estado concederá incentivo financeiro a proprietários e posseiros rurais,
sob a denominação de Bolsa Verde, nos termos desta Lei, para identificação,
recuperação, preservação e conservação de:
I - áreas necessárias à proteção das formações ciliares e à recarga de aquíferos; e
II - áreas necessárias à proteção da biodiversidade e ecossistemas especialmente
sensíveis, conforme dispuser o regulamento.
Parágrafo único. A bacia hidrográfica será considerada como unidade físicoterritorial de planejamento e gerenciamento para concessão do benefício de que trata
esta Lei. (MINAS GERAIS, 2008)

Tendo em vista a redação do dispositivo em referência, pode-se classificar o Bolsa
Verde mineiro como PSA público relevante para água (PSA água) e biodiversidade (PSA
biodiversidade).
Dispõe a norma que, na concessão do benefício, terão prioridade os agricultores
familiares e produtores rurais cuja propriedade ou posse tenha área de até quatro módulos
fiscais.
Não obstante o direito de preferência inicial de proprietários rurais, a própria lei
estabelece a progressividade do programa a todos os posseiros rurais do Estado. Há ainda
previsão de concessão do incentivo a proprietários de áreas urbanas que preservem áreas
necessárias à proteção das formações ciliares, à recarga de aquíferos, à proteção da
biodiversidade e ecossistemas especialmente sensíveis, conforme critérios a serem
estabelecidos pelo Comitê Executivo do Bolsa Verde.
Fazem parte do Comitê Executivo do Programa Bolsa Verde o Instituto Estadual de
Florestas (IEF), responsável pela execução operacional do programa, o Instituto Mineiro de
Gestão das Águas (IGAM), a Empresa de Assistência Técnica Rural (EMATER), o Gabinete
do Secretário Extraordinário para Assuntos de Reforma Agrária do Estado de Minas Gerais
(SEARA), o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais (ITER), a Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG), e a Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (FETAEMG).
Encontram-se previstas duas modalidades de incentivo no Programa Bolsa Verde do
Estado de Minas Gerais, que são a manutenção e a recuperação da cobertura vegetal nativa. A
primeira é uma forma de remuneração (premiação) pelos serviços ambientais prestados pelos
proprietários e posseiros rurais. A segunda visa ao repasse de insumos para os beneficiários
restaurarem, recomporem ou recuperarem a área com espécies nativas.
Para participar do Programa Bolsa Verde, na modalidade “manutenção”, o
proprietário ou posseiro necessita se inscrever, mediante o preenchimento de formulário
próprio, fornecido pela Secretaria Executiva do Bolsa Verde, que é a responsável técnica pela
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avaliação das propostas. Caso aprovada a proposta, os técnicos responsáveis recolhem dos
proponentes os Termos de Adesão ao Bolsa Verde e, em seguida, informam à Secretaria
Executiva a relação das adesões efetuadas para que seja dada publicidade em órgão de
imprensa e outros meios.
Para a modalidade “incentivo à recuperação”, o interessado realiza um pré-cadastro
para que a Secretaria Executiva analise acerca da conveniência e oportunidade da aprovação
da proposta na forma requerida.
Consta ainda do regulamento que os técnicos realizarão, no mínimo, uma vistoria
anual para avaliação de cada projeto, para verificação das condições pactuadas nos
respectivos Termos de Adesão e informarão à Secretaria Executiva para que seja solicitado o
pagamento, que é anual e poderá ser efetuado durante um período de 5 (cinco) anos.
Verifica-se, portanto, que o procedimento para participação no Bolsa Verde é
constituído pelas seguintes etapas: a) manifestação de interesse do produtor rural em
participar do programa; b) o produtor rural interessado fica condicionado à abertura de edital
e às regras nele estabelecidas; c) o produtor rural deve providenciar a entrega de formulário
específico (http://www.ief.mg.gov.br/bolsa-verde) para o recebimento de propostas,
pleiteando o benefício na modalidade de manutenção de vegetação nativa. Todos os
procedimentos

estão

descritos

e

informados

no

mesmo

endereço

eletrônico:

http://www.ief.mg.gov.br/bolsa-verde/procedimentos.
A norma considerou a bacia hidrográfica como unidade físico-territorial de
planejamento e gerenciamento para concessão do benefício, tendo por objetivo inicial em
2010 que a área de cobertura vegetal nativa do Estado atingisse, em 2011, 35% de sua
extensão territorial. Assim, em 2010 a situação das solicitações aprovadas está resumida na
tabela e figura seguintes:
Tabela 1 – Distribuição das propriedades e posses aprovadas no Programa Bolsa Verde
em áreas de abrangência de Escritórios Regionais do Instituto Estadual de Florestas
Escritório Regional do IEF

Propostas Favoráveis do Programa

Regional Triângulo

09

Regional Sul

220

Regional Alto Paranaíba

04

Regional Centro Oeste

56

Regional Centro Sul

72

Regional Mata

61

93

Regional Rio Doce

87

Regional Centro Norte

04

Regional Nordeste

07

Regional Alto Médio São

190

Francisco
Regional Norte

247

Regional Alto Jequitinhonha

190

Regional Nordeste

33

Total

1.180

Fonte: Instituto Estadual de Florestas – IEF (2012)

Figura 1 - Distribuição das propriedades e posses aprovadas no Programa Bolsa Verde
em áreas de abrangência de Escritórios Regionais do Instituto Estadual de Florestas
(IEF)

Fonte: Instituto Estadual de Florestas – IEF (2012)

A expectativa inicial da Secretaria Executiva e do Comitê Executivo do Programa
Bolsa Verde, em 2010, era repassar recursos aos proprietários e posseiros rurais, visando à
premiação pela manutenção de, aproximadamente, 25 mil hectares de cobertura vegetal
nativa. Dessa forma, buscou remunerar, já no primeiro ano, pela conservação de área
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equivalente a toda aquela prevista no programa inicial para o exercício fiscal de 2010, no
valor de R$7.172.461,00, do qual, no mínimo, setenta por cento deveriam ser utilizados para o
PSA, especificamente, ou seja, para premiação pela manutenção da cobertura vegetal nativa, e
até trinta por cento para a estruturação da Secretaria Executiva do Programa. Assim,
R$5.020.722,70 seriam destinados aos solicitantes e os demais R$2.251.738,30 iriam para as
ações de capacitação e promoção do Bolsa Verde. (IEF, 2012).
As fontes de custeio do programa foram previstas no art. 5o da Lei nº 17.727:

Art. 5º - Os recursos para a concessão do benefício de que trata esta Lei serão
provenientes:
I - de consignação na Lei Orçamentária Anual e de créditos adicionais;
II - de 10% (dez por cento) dos recursos do Fundo de Recuperação, Proteção
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de
Minas Gerais - FHIDRO;
III - da conta Recursos Especiais a Aplicar, conforme o art. 50 da Lei nº 14.309, de
19 de junho de 2002;
IV - da compensação pela utilização dos recursos naturais, conforme o art. 36 da Lei
nº 14.309, de 2002;
V - de convênios celebrados pelo Poder Executivo com agências de bacias
hidrográficas ou entidades a elas equiparadas e com órgãos e entidades da União e
dos Municípios;
VI - de doações, contribuições ou legados de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou
privadas, nacionais ou estrangeiras;
VII - de 50% (cinquenta por cento) dos recursos arrecadados com a cobrança de
multa administrativa por infração à legislação referente às políticas florestal e de
proteção à biodiversidade no Estado.
VIII - de dotações de recursos de outras origens. (MINAS GERAIS, 2008)

Os recursos financeiros para implementação do programa, portanto, são oriundos de
oito possíveis fontes, mas, desde 2010, o aporte realizado é proveniente do Fundo de
Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de
Minas Gerais (FHIDRO), utilizando-se 10% do orçamento anual do Fundo e das multas
administrativas aplicadas pelo Instituto Estadual de Florestas (previsão de 50% do valor
recolhido).
Foi estabelecido pelo Comitê Executivo do Programa (art. 4 o da Lei), a título de
pagamento, o valor de R$200,00 por hectare de área conservada por ano, o que corresponde
ao valor do rendimento médio alcançado pelos proprietários e posseiros rurais que exploram
suas áreas em algumas atividades agropecuárias. Esse cálculo teve como referência o valor
dos rendimentos com culturas de milho, feijão, arroz, pecuária extensiva e semi-intensiva de
carne e leite33.

33

Disponível em: http://www.ief.gov.br/noticias/1/1155-o-programa-bolsa-verde-e-apresentando-na-regiaonorte-do-estado. Acesso em 14 fev. 2014.
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Ocorre que, segundo o próprio IEF (2012), a partir do “Anuário da Pecuária
Brasileira (Anualpec) 2009”, a equipe envolvida na definição dos princípios, critérios e
prodedimentos do Programa para o ano de 2010 analisou o rendimento verificado na pecuária
de leite semi-intensiva e extensiva. O lucro alcançado para uma produção de 1.500 litros por
hectare por ano (a média em Minas Gerais), com o produto cotado a R$0,50, era, à época, de
R$750,00. O valor pago, portanto, parece ser insuficiente para motivar adesão ao Bolsa
Verde, já que o valor pago corresponde a menos de um terço (26%) do custo oportunidade.
Desde o início, o Programa Bolsa Verde enfrentou desafios concernentes à sua
operacionalização, tais como a dificuldade para mobilização do público alvo, em razão da
novidade da perspectiva do PSA e do alcance de toda a extensão territorial do Estado de
Minas Gerais, já que a lei previu a contemplação de interessados de quaisquer pontos do
Estado.
Outra dificuldade diz respeito à capacitação técnica para realização da recuperação
da cobertura vegetal nativa, assim como a necessidade de maior aporte financeiro.
Diante da necessidade do alcance do maior número de localidades e da enxuta equipe
dedicada exclusivamente ao Programa na Secretaria Executiva, além da imposibilidade
declarada pelo próprio IEF de que servidores lotados nas unidades desconcentradas do IEF
voltassem suas atenções unicamente para a implementação da política pública em enfoque,
fez-se necessária a celebração de Termos de Cooperação Técnica com outras instituições a
fim de ampliar a operacionalização do Programa. As atribuições das organizações coincidem
com aquelas exigidas do IEF, instituição à qual cabe coordenar a implementação do
Programa.
Em 2010, foram apresentadas doze solicitações de parceria com o IEF, das quais três
foram aprovadas na 12a Reunião Ordinária do Comitê, em 28 de setembro. Duas delas, a da
Cooperativa dos Agricultores Familiares da Fazenda Santa Maria (Coopersam) e da
Cooperativa Agropecuária dos Pequenos Produtores Rurais de São Francisco Ltda. (Coopasf).
Segundo o Instituto Estadual de Florestas (IEF, 2012), a proposta de parceria com o Instituto
Rede de Informação Ambiental – RIA não prosseguiu à época em função da ausência de
documento indispensável. As demais solicitações enviadas pela Prefeitura de Ressaquinha,
Sindicato Rural de Barbacena, Organização para o Bem da Água, da Natureza e da Vida
(Amanhágua), Instituto Xopotó para o Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental, 4
Cantos do Mundo, Associação pelo Meio Ambiente de Juiz de Fora (AMAJF), Prefeitura
Municipal de Taquaraçu de Minas e Fundação Biodiversitas foram analisadas pela equipe da
SEBV, que elaborou Notas Técnicas para cada uma das propostas e foram deliberadas e
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aprovadas pelo Comitê Executivo em março de 2011. A outra solicitação apresentada em
2010, da Prefeitura Municipal de São José do Goiabal, também recebeu deliberação
favorável, em reunião da SEBV, ocorrida em dezembro de 2011.
A contribuição dessas organizações reside na capacidade técnica desenvolvida em
iniciativas anteriores e na proximidade do público-alvo. O acesso aos proprietários e
posseiros, especialmente os rurais, é facilitado pela atuação em áreas menos extensas, muitas
vezes um Município ou um conjunto deles em que a organização já é referência para esse
segmento.

Figura 2: Distribuição por Escritórios Regionais dos Municípios do Estado de Minas
Gerais atendidos pelas entidades parceiras na implementação do Programa Bolsa
Verde.

Fonte: Instituto Estadual de Florestas – IEF (2012)

Quando tratadas as dificuldades concernentes à implementação de programas de PSA
Carbono e Biodiversidade, demonstrou-se no item 2.6.2 do presente trabalho que, no aspecto
técnico, os principais gargalos ou dificuldades de implementação coincidem com a baixa
capacidade técnica na condução dos processos de restauração florestal ou de gestão de
projetos. Verifica-se que apesar de existente, não parece ser esta a maior das dificuldades na
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execução do Bolsa Verde. Isso porque a própria Secretaria Executiva do programa, ao
detectar o problema, viabilizou a realização de parcerias e treinamentos necessários à
qualificação dos atores engajados na implementação do projeto.
Do ponto de vista econômico, entretanto, muitas foram as dificuldades enfrentadas
pelo Bolsa Verde, o que levou a um sério comprometimento quanto à sustentabilidade do
programa.
Como já mencionado, os principais desafios de um programa de PSA no aspecto
econômico são as incertezas quanto à existência de recursos financeiros futuros e contínuos
para a manutenção dos projetos e do PSA, tanto do ponto de vista dos executores dos projetos,
quanto por parte dos produtores rurais.
Problemas de cunho econômico podem despertar nos provedores a incerteza e
desconfiança quanto à participação nos projetos.
No caso do Bolsa Verde, dispõe a Lei nº 17.727/2008 (MINAS GERAIS, 2008) que
“o benefício de que trata esta Lei será concedido anualmente em forma de auxílio pecuniário,
nas condições que dispuser o regulamento”.
Trata-se, portanto, de obrigação pecuniária anual, que permite ainda que o Estado
utilize créditos inscritos em sua dívida ativa para a quitação dos valores devidos a título de
PSA (art. 4o da Lei). São critérios definidos pelo Decreto nº 45.113:
Art. 3º - Para efeito de concessão do benefício, quanto às áreas previstas no art. 1º,
será obedecida a seguinte gradação de valores dos benefícios pecuniários, em ordem
crescente:
I - propriedades e posses que necessitem adequação aos critérios de regularização da
Reserva Legal e de proteção das Áreas de Preservação Permanente;
II - propriedades e posses que conservem ou preservem áreas no limite estabelecido
pela legislação em termos da regularização da Reserva Legal e da proteção das
Áreas de Preservação Permanente; e
III - propriedades e posses que conservem ou preservem áreas acima do limite
estabelecido pela legislação em termos da regularização da Reserva Legal e da
proteção das Áreas de Preservação Permanente.
Parágrafo único. O benefício terá valor majorado nos casos de propriedades que
apresentem balanço ambiental adequado, conforme critérios a serem estabelecidos
pelo Comitê Executivo do Bolsa Verde.”
(...)
Art. 8º - Os pagamentos feitos em auxílio financeiro a pessoas físicas terão duração
de cinco anos consecutivos, desde que o proprietário ou posseiro rural mantenha a
área objeto do benefício protegida e conservada, conforme critérios previamente
estabelecidos pelo Comitê Executivo do Bolsa Verde e constados pelo órgão
competente.
Parágrafo único. A concessão do benefício poderá ser suspensa no caso da não
observância das ações de proteção e conservação previstas, e os proprietários serão
obrigados ao ressarcimento das parcelas já recebidas, mediante acordo ou via
judicial. (MINAS GERAIS, 2009)

Ocorre que o Programa Bolsa Verde restou marcado e conhecido por sucessivos
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atrasos e faltas de pagamentos, mesmo diante da publicação de dois únicos editais: um em
2010 e outro em 2011.
Na tabela abaixo é possível verificar a trajetória da realização dos pagamentos de
benefícios até 2014. Constata-se que há atrasos em todas as parcelas e em relação a ambos os
editais, diante da indisponibilidade do montante total de recurso financeiro necessário ao
pagamento dos benefícios. Para se fazer uma leitura correta da tabela, há que se considerar
que a parcela a ser paga aos provedores é anual.
Tabela 2 – Resumo do Cronograma de Execução Financeira para o Bolsa Verde no
período de 2010 a 2014
Edital

01 2010

Ano de realização dos pagamentos
2011

2012

2013

2014

Pagos 90% dos benefícios da 1a

Atraso

Pagos 85% dos benefícios da 2a parcela.

Atraso

Pagos 1% dos benefícios da 1a parcela.

parcela
01 2011

Atraso

Fonte: IEF (2014)

Da leitura da tabela acima, podem ser extraídas algumas conclusões significativas no
que concerne à sustentabilidade financeira do Programa Bolsa Verde. A primeira delas é que
os pagamentos referentes ao edital do ano de 2010 sofreram atrasos, mas foi quitada quase a
totalidade das parcelas referentes aos anos de 2011 e 2012. Outra conclusão inarredável é a de
que, desde a criação do Bolsa Verde e publicação dos editais de 2010 e 2011, o Estado de
Minas Gerais não conseguiu efetuar pagamentos na totalidade devida, sendo os atrasos
característica marcante do Programa. Uma última conclusão leva a crer que os pagamentos
referentes ao ano de 2011 quase inexistiram, significando apenas 1% referente à parcela
devida do primeiro ano do edital. O programa, portanto, caminha para o fracasso absoluto
(quiçá para a sua extinção), caso providências relevantes não sejam tomadas.
Segundo o Instituto Estadual de Florestas – IEF (2014), no ano de 2013 a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, por meio da Comissão de Meio Ambiente, deu
oportunidade para que o Governo de Minas apontasse os fatores que motivaram os atrasos.
Entretanto, apesar da presença do IEF, representantes convidados da SEMAD e da SEPLAG
(Secretaria de Planejamento e Gestão) não participaram da reunião, não sendo esclarecidas
razões dos atrasos nos pagamentos dos benefícios.
Diante da grave situação que o Governo de Minas estava enfrentando em função dos
atrasos, no último quadrimestre de 2013, finalmente foi liberada a cota de R$6.374.579,74,
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após um acordo firmado entre o Tesouro Estadual e a Subsecretaria de Inovação e Logística –
SIL da SEMAD, classificados em restos a pagar do exercício financeiro de 2012. Aqui vale
esclarecer que, após a Lei Delegada nº 180, de 1º de janeiro de 2011 e regulamentos, o IEF
fica vinculado à SEMAD, subordinado à administração financeira da SIL. Logo, não
competia diretamente ao IEF coordenar, orientar e executar as atividades de administração
financeira, contabilidade e arrecadação (IEF, 2014, p 10).
Ocorre que desse importe pago no último quadrimestre de 2013 (R$6.374.579,74),
devido a inconsistências bancárias, tais como dados inválidos fornecidos, um montante de
R$1.164.250,96 foi devolvido à SEMAD após os pagamentos, ou seja, aproximadamente um
quinto dos pagamentos não chegou aos beneficiários. Outro um quinto restante, da ordem de
R$1.148.198,54, não foi pago por haver alguma inconsistência de instrução de processos
administrativos identificados pela Gerência de Incentivos Econômicos à Sustentabilidade GIEST34.
Conforme o Relatório de Atividades 2013-2014 do Programa Bolsa Verde (IEF,
2014), nesse processo de quitação, devido ao IEF estar vinculado à SEMAD e subordinado à
SIL, houve a necessidade de se restabelecer um procedimento interno entre essas entidades,
para que de fato fosse possível a realização dos pagamentos. A partir dessa discussão, foram
detectadas algumas fragilidades no controle dos processos administrativos, o que gerou para o
IEF a necessidade de revisão de todos os processos do Programa para se adequar aos novos
procedimentos recomendados pela SEMAD, revisando assim a forma de instrução de todos os
processos do programa Bolsa Verde.
Após esse trabalho, verificou-se que em torno de 40% dos processos deveriam ser
adequados às recomendações da SEMAD. A partir de então o IEF percebeu a necessidade e
reforçou a prática de instrução e autuação de processos com critérios de atendimento ao
interesse público, padrões éticos de probidade, divulgação dos atos administrativos,
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos. A ação se mostrou necessária
em função da necessidade de otimização dos procedimentos quanto ao regramento que os
regem (IEF, 2014).
Ainda, com relação aos procedimentos internos para a execução dos pagamentos dos
benefícios do Bolsa Verde, informa o citado relatório que o IEF, em 2012, já tinha contrato
com o Banco do Brasil visando à redução de pagamentos rejeitados, a fim de se evitar o
retrabalho do setor financeiro da SEMAD, o recolhimento de informações dos beneficiários
34

A GIEST promove a capacitação dos técnicos dos escritórios regionais do IEF sobre “autuação processual”
dos processos do Programa Bolsa Verde.
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pelo IEF e a deliberação mais importante do CEBV: evitar que os beneficiários fossem
cobrados por serviços de manutenção de conta bancária pelas diversas agências do Banco do
Brasil. O IEF ainda aguarda uma posição da SEMAD acerca da efetivação do contrato.
Com a edição do Decreto Estadual nº 46.289, de 31 de agosto de 2013 (MINAS
GERAIS, 2013), foram estabelecidas diretrizes para a contenção de despesas no âmbito do
Executivo e, inclusive, das autarquias, alcançando, assim, o IEF. Determinou-se a redução de
despesas diversas, despesas e diárias de viagem, causando impacto significativo nas
atividades administrativas do Bolsa Verde. Todas as atividades relativas à administração
financeira tiveram de ser novamente revistas, elaboraram-se novos fluxos de atividades e
apontaram-se as competências de cada parte no âmbito do SISEMA.
Houve determinação no Decreto, para a suspensão de quaisquer despesas,
independentemente das fontes de recursos para seu financiamento, de modo que as vistorias
do Bolsa Verde, que dependem de dispêndio de recursos, foram suspensas. Também foram
suspensas as previsões de pagamentos de benefícios.
Visando a dar continuidade ao programa, emprestando-lhe maior eficiência,
qualidade e transparência, o IEF sugeriu a adoção de procedimentos para otimização dos
processos, de forma a evitar vícios administrativos (Ordem de Serviço n. 1, de 20 de janeiro
de 2014).
Planejou-se, assim, atividades junto às unidades desconcentradas do IEF para a
implantação desses procedimentos. Realizou-se a desconcentração dos processos da GIEST
para cada unidade do IEF no interior de Minas, e com isso foi discutido, conforme
planejamento, como os novos procedimentos seriam implantados frente à estrutura da
capacidade operacional do IEF.
Assim, após a desconcentração dos processos do Bolsa Verde para os escritórios
regionais do IEF, até o momento vislumbra-se a seguinte situação fática:







Número de processos em que foram solicitadas as documentações
complementares em função da atuação e instrução de processos: 810 processos
de 1.303, com um total de valor de benefício na ordem de R$19.715.366,50
para todos os processos dos dois editais (2010 e 2011);
Número de processos aptos a receber pagamento de benefícios após a instrução:
610;
Valor dos benefícios para o pagamento aptos a receber após a instrução de
processos: R$6.200.000,00;
Número de vistorias realizadas até o momento: 383 de 1009;
Número de desistentes: 63.
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Após realizar o levantamento dos pagamentos de benefícios executados até o
momento, observa-se a situação do quantitativo de parcelas pagas por edital na tabela abaixo:
Tabela 3 – Pagamentos Realizados no Programa Bolsa Verde
Edital

Não recebeu

Recebeu somente uma

Recebeu duas

Recebeu três

parcela

parcelas

parcelas.

2010

98

277

548

1

2011

1594

177

0

0

Fonte: IEF, 2014, p. 18.

O quantitativo de parcelas demonstrado na tabela 3 totaliza os valores pagos
anualmente, conforme tabela abaixo:

Tabela 4 - Montante de execução financeira do Bolsa Verde, quantitativo de benefícios
pagos e extensão da área conservada em função dos pagamentos
Ano

Valor Executado (R$)

Número de Benefícios

Área Conservada (ha35)

2011

5.585.804,07

751

27.929,020

2012

1.288.768,68

287

6.443,843

2013

4.353.236,05

768

21.766,180

2014

187.740,93

54

938,705

Total Geral

11.415.549,73

1.860

57.077,749

Fonte: IEF, 2014, p. 18.

Levando-se em conta que a parcela a ser paga é anual, as tabelas acima somente
reforçam que a inconsistência e o atraso dos pagamentos são uma característica marcante do
Programa Bolsa Verde, sendo esta a maior dificuldade encontrada pelo Instituto Estadual de
Florestas para concretizar os objetivos traçados para o Programa.
Observa-se que os dados oficiais publicados pelo IEF (Tabelas 3 e 4) não informam a
qual edital se referem as parcelas recebidas pelos provedores nos anos de 2011 a 2014.
Entretanto, informações obtidas diretamente da Gerência de Incentivos Econômicos à
Sustentabilidade – GIEST, órgão do IEF, informam que em relação ao edital do ano de 2010,
foram efetuados os pagamentos nos anos de 2011 e 2012 apenas. Com relação ao edital do
ano de 2011, a situação é ainda mais delicada, tendo sido efetuados pagamentos somente no
35

1 ha equivale a 10.000 metros quadrados.
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ano de 2013. Verifica-se, pois, que o atraso e a redução dos pagamentos das parcelas ano a
ano são notórios.
Detectou-se que no Programa em apreço, a fonte de custeio existe e se encontra bem
delineada no art. 5o da Lei nº 17.727/2008. Ocorre que o Estado, ao gerir o seu orçamento,
vem optando por utilizar os recursos do BV para fins outros que não aqueles especificados
inicialmente para a concussão do PSA concebido pelo Ente Federado.
Outro fator que prejudicou sobremaneira a regularidade dos pagamentos foi a
ausência na padronização dos processos administrativos, o que gerou pendências e
consequentemente atrasos na liberação dos valores, quando inviabilizou o ato.
Outra questão que merece ser registrada consiste na dificuldade de realização de
vistorias nas propriedades participantes do Projeto. Nesse particular, verifica-se, segundo
dados fornecidos pelo IEF (2014), que foram realizadas 383 vistorias em um universo de
1.009. Logo, somente 37,9% das propriedades foram vistoriadas, o que gera verdadeira
insegurança no sistema de pagamentos. Entretanto, não há como negar que a falta de vistoria
coincide justamente com a limitação orçamentária do Programa.
Muito se discute sobre a necessidade de criação de um fundo específico ou não. O
desenvolvimento de um programa de PSA não exige, de antemão, a existência de um fundo
próprio, já que pode ser financiado com recursos orçamentários.
No caso do Bolsa Verde, a principal fonte de financiamento do Fundo de
Recuperação, Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas
do Estado de Minas Gerais – FHIDRO (art. 5o, inciso II da Lei do BV), provém das
concessões de outorgas pelo uso comercial da água.
A criação de um fundo específico, contudo, garantiria maior segurança,
planejamento e um melhor controle dos recursos aplicados, tendo em mente que a
manutenção desse fundo necessita de transferências regulares e garantidas (STANTON, 2015,
p. 69). Não por outro motivo foi concebido, no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação
da Câmara de Deputados, para a votação do Projeto de Lei nº 792/2007, relatório que utiliza
justamente esses fundamentos para defender a criação do Fundo Federal de Pagamento por
Serviços Ambientais (FunPSA).
Outra alternativa pode vir do setor privado, já que os recursos públicos estão cada
vez mais escassos. Por exemplo, poderiam ser arrecadados valores pagos a título de
compensação ambiental em termos de ajustamento de conduta, ou ainda, transação penal por
infrações penais ambientais praticadas.
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Stanton (2015) cita como exemplo alguns setores como hidrelétricas e empresas de
abastecimento de água como potenciais financiadoras diante da possibilidade de se
apropriarem da melhora na provisão do serviço ecossistêmico em questão. É o caso do Projeto
Oásis Apucarana (PR), em que os pagamentos são financiados com recursos do ICMS
ecológico e recursos da empresa de abastecimento de água – Sanepar – que repassa 1% do seu
faturamento na cidade para esse fim (Oásis).
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4 O PROGRAMA BOLSA RECICLAGEM

A Política Nacional de Resíduo Sólidos (PNRS), instituída pela Lei 12.305, de 02 de
agosto de 2010 (BRASIL, 2010), dentre as definições previstas em seu art. 3o, estabeleceu que
a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos inclui a reutilização, a
reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitametno energético, dentre outras
destinações admitidas.
Tendo em vista que apenas pequena parcela dos municípios brasileiros possui coleta
seletiva, apregoa Altmann (2012) que, a grande parte dos materiais que poderiam ser
reciclados é enterrada. Dispostos de forma inadequada, esses materiais poluem o meio
ambiente, gerando contaminação do solo, da água e do ar. Além disso, é significativo o
dispêndio de energia, recursos naturais e financeiros, bem como o custo ambiental de fabricar
o material novo, a partir de matéria-prima virgem. A redução do consumo, o
reaproveitamento e a reciclagem significam, portanto, economia de recursos e degradação
ambiental evitada ou postergada.
No ano de 2010 o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em parceria
com o Ministério do Meio Ambiente, desenvolveu o estudo intitulado “Pesquisa sobre
Pagamento por Serviços Ambientais Urbanos para a gestão de resíduos sólidos”, do qual se
extraem pelo menos duas questões relevantes: a importância econômica e ambiental da
reciclagem e os benefícios associados a ela.
A economia de mercado globalizado, a superprodução de bens não-duráveis
contribuem significamente para a geração de grande quantidade de resíduos sólidos, sendo a
sua disposição final um problema de alcance mundial. A disposição inadequada de resíduos
sólidos gera danos ambientais significativos.
Por outro lado, levando-se em consideração que grande parte dos resíduos sólidos
pode ser reciclada e reintroduzida na cadeia produtiva, ao enterrar esses materiais está-se
malbaratando recursos e, em última análise, recursos financeiros.
A PNRS prevê como um de seus objetivos a “não geração, redução, reutilização,
reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos” (art. 7o, inciso II). Nessa linha de raciocínio, considerando-se o atual
modelo de produção e consumo, a reciclagem aparece como a medida mais razoável em curto
prazo, pois reintroduz a matéria-prima no processo produtivo (ALTMANN, 2012).
A PNRS entende a reciclagem como o “processo de transformação dos resíduos
sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas,
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com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os
padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS 36 e do
Suasa37 (art. 3o, XIV). Com a reciclagem, evita-se a disposição final dos resíduos sólidos
recicláveis no meio ambiente.

De acordo com o IPEA:
O valor de R$ 8 bilhões representa a estimativa dos benefícios potenciais da
reciclagem para a sociedade brasileira. Em outras palavras, se todo o resíduo
reciclável que atualmente é disposto em aterros e lixões fosse encaminhado para
reciclagem, gerar-se-iam benefícios dessa ordem para a sociedade. (IPEA, 2010, p.
26)

Ainda para o IPEA (2010), diversos são os benefícios associados à reciclagem.
Dentre eles merecem destaque aqueles descritos no quadro abaixo:
Quadro 3 – Benefícios associados à reciclagem.
Economia de Energia
Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE‟s): emisssões evitadas de GEE‟s na produção, no
transporte e no benefíciamento das matérias-primas virgens; emissões evitadas de GEE`s nos aterros e
lixões
Redução da contaminação do solo e dos recursos hídricos pela disposição final inadequada
Redução do consumo de água na produção de matéria-prima virgem
Redução/postergação da extração de recursos naturais, em especial os não renováveis
Adia a construção de novos aterros sanitários, pois evita a disposição final dos materiais recicláveis
Criação de um novo mercado e ampliação da cadeia produtiva
Fonte: Adaptado de IPEA (2010)

Reconhece o estudo que, apesar de se ter assumido que materiais secundários
poderiam, qualitativamente, substituir produtos fabricados a partir de matéria-prima virgem,
não se propõe que essa substituição seja plenamente viável do ponto de vista quantitativo.
Pelo contrário, argumenta-se apenas que o aumento da taxa de recuperação de materiais
secundários poderá aumentar a vida útil das reservas de recursos não renováveis e diminuir a
pressão sobre recursos renováveis (IPEA, 2010, p. 12).
Além disso, os materiais reciclados são reintroduzidos na cadeia produtiva por preço
inferior ao valor de mercado do material oriundo da produção a partir da matéria-prima
36
37

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.
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virgem. Isso evidencia a viabilidade econômica e a competitividade dos materiais reciclados,
conforme se verifica na tabela abaixo.
Tabela 5 – Custos dos insumos para produção primária, preços de produtos e preços de
sucata
Materiais

Custos da produção

Preços de mercado dos

Preços das sucatas de

primária (R$/t)

materiais (R$/)

material reciclagem

Aço

552

932

423

Alumínio

6.162

4.725

3.447

Celulose

687

879

356

Plástico

1.790

2.186-3.515

440-750

Vidro

263

1036

142

Fonte: IPEA, 2010, p. 12.

Reis e Ribeiro (2009) ressaltam que os trabalhos realizados pelos catadores de
materiais recicláveis nas cidades representam inicialmente a prestação de serviço público,
uma vez que esses materiais, se não coletados por eles, seriam recolhidos por sistemas
convencionais de coleta de lixo, remunerados por tonelada. Além disso, os materiais
recicláveis obtidos pelos catadores retornam ao ciclo de produção através da reciclagem,
prestando duplo serviço ambiental: primeiramente, mitigando o impacto sobre o meio ao
reduzir a quantidade de lixo para a disposição final, e pela poupança de recursos naturais que
a reciclagem representa em termos de matérias-primas virgens e energia.
Constata-se hoje, no Brasil, uma crescente indústria da reciclagem em decorrência da
viabilidade econômica da atividade. No entanto, o início do processo de reciclagem se dá com
a coleta seletiva do material reciclável e respectiva triagem desse material para posterior
venda à indústria da reciclagem. Essa coleta seletiva é realizada em grande parte pelos
chamados catadores de materiais recicláveis (ALTMANN, 2012, p. 7).
Em sua maioria, os catadores são pessoas que vivem abaixo ou próximo à linha da
pobreza, logo apresentam alto grau de vulnerabilidade econômica e social.
A legislação relacionada a saneamento e resíduos sólidos reconhece a importância do
trabalho dos catadores, prevendo a PNRS no art. 7o, inciso XII, que constitui objetivo da
política a “integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que
envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos”. Dentre os
instrumentos da PNRS está o “incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou
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de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis” (art. 8o,
IV).
Feitas as principais considerações concernentes à importância econômica e ambiental
da reciclagem e os benefícios associados a ela, além dos aspectos que envolvem a atividade
dos catadores, que apontam para a pertinência de adoção de medidas de incentivo para essas
atividades, cumpre agora analisar os fundamentos jurídicos da adoção de Programas de
Pagamentos por Serviços Ambientais Urbanos (PSAU), dentro dos quais se insere o Programa
Bolsa Reciclagem, do Estado de Minas Gerais.
Para Altmann (2012), o desafio inicial do PSAU é conceitual, eis que o sistema de
PSA clássico não foi pensado para áreas ou atividades urbanas. O PSA originalmente foi
desenhado para induzir os agentes econômicos (proprietários ou possuidores de imóveis
rurais) a adotar determinados usos do solo e/ou práticas ambientalmente sustentáveis. Com
isso, é possível internalizar as externalidades positivas (serviços ambientais), que antes não
eram remuneradas pelos agentes econômicos que as utilizam.
Conforme desenvolvido no item 2.4.6 do presente trabalho, o princípio que informa
o Pagamento por Serviços Ambientais é o do “provedor-recebedor”. A ideia central do PSA é
criar incentivos às condutas ambientalmente desejáveis, isto é, aquelas condutas que
contribuem sobremodo para a manutenção do fluxo de serviços ecossistêmicos.
Nesse sentido, assevera Altmann (2012), há que se reconhecer que a conduta dos
catadores traz benefícios econômicos e ambientais a toda sociedade e, portanto, fazem jus à
remuneração. No caso do PSA clássico, o agricultor que preserva nascentes e matas ciliares
recebe uma contrapartida por garantir o fluxo de serviços ecossistêmicos, os quais beneficiam
toda a sociedade, ou seja, paga-se pela conduta dele. No caso sob análise, a conduta do
catador gera uma externalidade positiva que não foi internalizada na economia. A pergunta
que se impõe para a implantação de um PSAU no Brasil é: a conduta dos catadores é
merecedora de justa retribuição?
A resposta somente pode ser positiva, pois de acordo com a própria noção de
incentivo intrínseca ao instituto do PSA, não se mostra devida a retribuição somente àquelas
condutas humanas relacionadas a serviços ecossistêmicos, mas também a toda atividade
humana que contribua sobremodo para a qualidade ambiental.
Inexiste dúvida de que a atividade exercida pelos catadores é merecedora de
retribuição, eis que contribui significativamente para a melhoria da qualidade ambiental.
Para a implantação do PSAU, estão relacionados diretamente os seguintes
instrumentos da PNRS: planos de resíduos sólidos (art. 8º, inciso I); a coleta seletiva, os
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sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos (art. 8º, inciso III); o
incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação
de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis (art. 8º, inciso IV) e; os incentivos fiscais,
financeiros e creditícios (art. 8º, inciso IX).
A adoção de um sistema de PSAU para incentivo a catadores encontra fundamento
no art. 8º, inciso VI, do Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que regulamenta a
PNRS. O seu art. 8º prevê expressamente que o pagamento por serviços ambientais poderá ser
adotado como medida indutora para a gestão dos resíduos sólidos, observados os termos
definidos na legislação.
Sendo concorrente a competência para legislar sobre o tema, cada Município ou
Estado, ou mesmo a União pode criar o seu próprio sistema de PSAU.
Assim, no exercício dessa competênca, o Estado de Minas Gerais, por meio da Lei nº
19.823, de 22 de novembro de 2011 (MINAS GERAIS, 2011), que dispõe sobre a concessão
de incentivo financeiro a catadores de materiais recicláveis instituiu o Programa Bolsa
Reciclagem. A Lei foi regulamentada por meio do Decreto Estadual n° 45.975, de 4 de junho
de 2012 (MINAS GERAIS, 2012).
O Programa tem natureza jurídica de incentivo financeiro pela contraprestação de
serviços ambientais, com a finalidade de minimizar a quantidade de rejeitos e
consequentemente a pressão sobre o meio ambiente, consoante diretrizes da Política Estadual
de Resíduos Sólidos (PERS), disciplinada pela Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 200938.
Assim, dispõe a Lei 19.823/2011, in verbis:
Art. 1° - O Estado concederá incentivo financeiro às cooperativas e associações de
catadores de materiais recicláveis, sob a denominação de Bolsa Reciclagem, nos
termos desta Lei.
Parágrafo único - O incentivo a que se refere o caput terá como fato gerador a
segregação, o enfardamento e a comercialização dos seguintes materiais recicláveis:
I – papel, papelão e cartonados;
II – plásticos;
III – metais;
IV – vidros;
V – outros resíduos pós-consumo, conforme dispuser o regulamento.
38

A PERS foi lastreada em uma das versões do congênere federal que originou a Lei Federal 12.305/10
(BRASIL, 2010). Portanto, seguiu uma mesma linha sobre a integração dos catadores de materiais reciclados e
suas cooperativas e associações nessa política pública. Especificou obrigações para municípios quanto a formas
de ressocialização dos menores envolvidos na catação, tratou da segurança laboral deles e dos mecanismos
fiscais e econômicos de apoio. Expressamente sobre o tema de instrumentos econômicos e PSA, alterou a Lei
14.128, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a Política Estadual de Reciclagem, incluindo um artigo 4oJ, que obriga o Estado a adotar um instrumento econômico visando a incentivar programas de coleta seletiva
eficientes e eficazes, preferencialmente em parceria com organizações de catadores (REIS e RIBEIRO, 2009, p.
6)
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Art. 2° - A Bolsa Reciclagem tem por objetivo o incentivo à reintrodução de
materiais recicláveis em processos produtivos, com vistas à redução da utilização de
recursos naturais e insumos energéticos, com inclusão social de catadores de
materiais recicláveis.
Art. 3° - O incentivo de que trata esta Lei será concedido trimestralmente em forma
de auxílio pecuniário, nas condições que estabelecer o regulamento.
§ 1° - A transferência do incentivo concedido à cooperativa ou associação será
efetuada, integralmente ou em parcelas, até três meses após a concessão.
§ 2° - Dos valores transferidos à cooperativa ou associação, no mínimo 90%
serão repassados aos catadores cooperados ou associados, permitida a utilização do
restante em:
I – custeio de despesas administrativas ou de gestão;
II – investimento em infraestrutura e aquisição de equipamentos;
III – capacitação de cooperados ou associados;
IV – formação de estoque de materiais recicláveis;
V – divulgação e comunicação.
(Lei nº 19.823, de 22 de novembro de 2011 (MINAS GERAIS, 2011)

A Lei busca estimular a reintrodução de materiais recicláveis em processos
produtivos, com vistas à redução da utilização de recursos naturais e insumos energéticos e
inclusão social de catadores. Trata-se de incentivo financeiro às cooperativas e associações
que coletaram e comercializarem resíduos como papel, papelão e cartonados, plásticos,
metais, vidros, podendo ser incluídos posteriormente outros resíduos pós-consumo (REIS e
RIBEIRO, 2009, p. 7).
Assim como ocorreu com o Bolsa Verde, a escolha da nomenclatura “bolsa” para o
instituto, remonta a benefícios assistenciais do Governo brasileiro. Repete-se, portanto, a
opinião expressa no capítulo 3 do presente trabalho, quando se pontuou que melhor seria se o
nome do Programa remetesse aos objetivos e à natureza jurídica do instituto, ou seja, aos
pagamentos por serviços ambientais que se busca remunerar.
A participação no Programa depende, nos termos do art. 4° da Lei, da manutenção,
pelas cooperativas ou associações de catadores de materiais recicláveis, de dados cadastrais
atualizados no Estado, do reconhecimento formal após avaliação do comitê gestor do
Programa Bolsa Reciclagem e apresentação da relação de repasses feitos a cooperados ou
associados beneficiados pelo incentivo.
O comitê gestor é formado por três representantes de órgãos e entidades da
administração pública direta (SEMAD) e indireta (FEAM e CMRR) do Estado, por três
representantes de cooperativas ou associações por elas indicados e por um representante do
Ministério Público estadual. O colegiado detêm competência consultiva, deliberativa e
normativa, incluindo o cadastro e fixação de valores para fins de aplicação do incentivo.
A regulamentação trazida pelo Decreto Estadual nº 45.975, de 4 de junho de 2012
(MINAS GERAIS, 2012), estabelece o mecanismo financeiro. A cada trimestre, o comitê
estipulará fatores multiplicadores para cada tipo de resíduo, de modo a graduar um maior ou
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menor estímulo para a catação (REIS e RIBEIRO, 2009, p. 7). Tais fatores deverão ser
equacionados de modo que, uma vez multiplicados pelos respectivos quantitativos de resíduos
e somados estes produtos, se alcance o valor disponível para a bolsa reciclagem naquele
período, conforme a seguinte expressão matemática, constante do anexo do Decreto:
Anexo (a que se refere o art. 15 do Decreto nº 45.975, de 4 de junho de 2012):
Fórmula:
Trd = (k papel x T papel )+(k plastico x T plastico )+(k metal x T metal )+(k
vidro x T vidro) +... (k n +T n ), sendo:
Trd = Total dos recursos disponibilizados para cada trimestre
kpapel = coeficiente de grau de relevância de papel, papelão e cartonados
Tpapel = quantidade de papel, papelão e cartonados segregados, enfardados
e comercializados
kplástico = coeficiente de grau de relevância de plásticos
Tplástico = quantidade de plásticos segregados, enfardados e comercializados
kmetal = coeficiente de grau de relevância de metais
Tmetal = quantidade de metais segregados, enfardados e comercializados
kvidro = coeficiente de grau de relevância de vidros
Tvidro = quantidade de vidros segregados, enfardados e comercializados
kn = coeficiente de grau de relevância de outros resíduos pós-consumo(1)
Tn = quantidade de outros resíduos pós-consumo segregados, enfardados
e comercializados(1)
(1) A inclusão de outros resíduos pós-consumo no âmbito da sistemática do
incentivo de que trata este Decreto será feita mediante ato do Comitê Gestor, de
acordo com o parágrafo único do art. 2º deste Decreto (MINAS GERAIS, 2012).

A fórmula será aplicada no trimestre seguinte nos quantitativos de resíduos
comercializados por associações ou cooperativas comprovados com notas fiscais ou outro
documento comprobatório aceito pelo comitê e entregues ao Centro Mineiro de Referência
em Resíduos - CMRR.
O incentivo será então concedido em forma de auxílio pecuniário à cooperativa ou
associação e pago até três meses após a concessão. Quanto à aplicação de valores, no mínimo
90% deles serão repassados aos catadores cooperados ou associados, sendo que, no máximo,
os outros 10% poderão ser utilizados para atividades ligadas à associação ou cooperativa, tais
como aquisição de equipamentos, capacitação de cooperados ou associados, formação de
estoque de materiais recicláveis, divulgação, dentre outros.
Os recursos são originados das seguintes fontes: consignação na Lei Orçamentária
Anual – LOA- e de créditos adicionais, doações, contribuições ou legados de pessoas físicas e
jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras e dotações de recursos de outras
origens (art. 6o da Lei).
Feitas as considerações necessárias quanto à conceituação, caracterização e regras do
Programa Bolsa Reciclagem, há que se fazer uma análise de dados concernentes aos
resultados do Programa, apresentados pelo Centro Mineiro de Referência em Resíduos –
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CMRR no ano de 2014 e pertinente ao período compreendido entre agosto de 2012 e junho de
2014. No referido período, apuraram-se os seguintes números relevantes:






139 organizações de catadores de materiais recicláveis cadastradas em todo o
Estado de Minas Gerais;
105 organizações de catadores aptas a acessar a remuneração, localizadas em 92
municípios de todas as regiões administrativas do Estado;
1.130 catadores de materiais recicláveis diretamente beneficiados, em média,
por trimestre;
60.440 toneladas de materiais recicláveis reintroduzidos na cadeia produtiva,
que fazem circular no mercado cerca de 25 milhões de reais;
Cerca de 7 milhões de reais foram repassados pelo Estado como pagamento
pelos serviços ambientais prestados e comprovados pelas organizações de
catadores (CMRR, 2014, p. 43).

O panorama geral sobre o Programa Bolsa Reciclagem pode ser aferido por meio da
análise da tabela 6 abaixo, que traduz, de forma geral, o valor total repassado a associações, o
total comercializado em espécie, a produção total, bem como a estimativa de catadores,
associações ou cooperativas beneficiadas.
Tabela 6 – Resumo do Programa Bolsa Reciclagem
Trimestre

Valor total

Total

Produção

Estimativa

Associações

Cooperativas

Total das

do repasse

Comercializado

Total (T)

de

beneficiadas

Beneficiadas

organizações

(R$)

(R$)

Catadores

(a)

(c)

beneficiadas

beneficiados
o

(a + c)

3 2012

1.500.000,00

2.463.910,70

6.835,69

1.020

38

14

52

4o 2012

1.113.203,92

2.749.665,21

7.575,94

1.134

44

14

58

o

750.000,00

2.392.049,28

7.184,84

1.049

37

12

49

o

750.000,00

2.952.669,93

7.914,84

1.277

50

13

63

o

750.000,00

2.518.224,49

5.809,15

1.029

41

12

53

o

750.000,00

3.284.654,76

6.831,12

1.028

38

12

47

o

750.000,00

3.955.090,38

8.912,94

1.352

52

14

66

o

2 2014

750.000,00

4.388.608,59

9.374,19

0

57

15

72

Total

7.113.203,92

24.704.863,34

60.400,00

986

1 2013
2 2013
3 2013
4 2013
1 2014

Fonte: Centro Mineiro de Referência em Resíduos, 2014
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Tabela 7 – Distribuição da comercialização total (R$), por tipo de material reciclável,
comprovada por meio da Bolsa Reciclagem, 3o trimestre de 2012 ao 2o trimestre de 2014
(%)
Material

Valor médio de remuneração pela reciclagem

Preço médio comercial (R$/T)

Papel

27,01

310

Plástico

270,86

850

Metal

375,85

410

Vidro

603,75

70

Fonte: Centro Minerio de Referência em Resíduos Sólidos, 2014.

Tendo como base metodologia desenvolvida pelo IPEA, o CMRR quantificou os
benefícios econômicos e ambientais gerados pela reciclagem dos materiais, cuja reintrodução
na cadeia produtiva foi comprovada pelo Programa Bolsa Reciclagem (CMRR, 2014, p. 48).
Assim, somando-se os benefícios gerados ao longo de 24 meses de operação da
política (de agosto de 2012 a junho de 2014), estima-se que o Bolsa Reciclagem tenha gerado
cerca de 31 milhões de reais em benefícios econômicos e ambientais. Nesse mesmo período, o
“gasto” do Estado com a política girou em torno de 7 milhões de reais, que foi o valor total
pago às organizações de catadores de materiais recicláveis pelo serviço ambiental prestado.
Nesse contexto, estima-se que o Bolsa Reciclagem foi responsável por gerar um saldo
positivo de cerca de 24 milhões de reais em benefícios econômicos e ambientais, o que
representa um montante 3,4 vezes superior ao total investido pelo Estado na política.
Além do impacto econômico e ambiental ora relatado, sob o ponto de vista social,
destacam-se igualmente diversos benefícios oriundos do programa: a) aumento da
remuneração dos catadores de materiais recicláveis, amenizando o impacto das flutuações do
mercado; b) maior profissionalização dos empreendimentos e incentivos a uma gestão mais
eficiente; c) modernização nas rotinas de registro da produção das organizações de catadores
de materiais recicláveis; d) melhoria na qualidade da preparação dos materiais recicláveis para
a venda; e) contribuição para a redução da rotatividade dos catadores nos empreendimentos; e
f) diminuição da vulnerabilidade dos empreendimentos, aumentando suas chances de sucesso
a médio e longo prazos.
Para o futuro, o CMRR (2014) projeta a necessidade de ampliação do orçamento da
política, de modo a manter a atração e a adesão das organizações de catadores de materiais
recicláveis ao Bolsa Reciclagem, tendo em vista que a remuneração pelos serviços ambientais
tem diminuído com a entrada de novas organizações e com o aumento da produção. Percebe-
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se ainda a necessidade de desenvolvimento e implantação de sistema para agilizar sua gestão
e aprimorar o tratamento da informação.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho, desenvolveu-se a contribuição dos Programas de Pagamento
por Serviços Ambientais como instrumento econômico complementar às medidas de comando
e controle já postos à disposição do Estado na consecução dos objetivos de sua política de
proteção ao meio ambiente.
Trabalhou-se não somente a viabilidade do instrumento econômico, mas também
seus fundamentos jurídicos, enfrentando a sua natureza jurídica e elementos intrínsecos que o
diferem dos institutos coercitivos, como multas, zoneamento e licenciamento ambiental.
Apesar da estrutura tradicional do direito ambiental ser baseada em comandos e
proibições e estar respaldada pela coação, ou seja, pela ameaça de se impor as sanções
negativas decorrentes da ação ou omissão contra legem, a simples imposição de sanções
negativas a posteriori é limitada no que tange à preservação do dano ambiental, bem como se
mostra ineficiente para desencorajar as atividades ambientalmente incorretas dos
administrados. Diz-se ineficiente por dois motivos: porque a degradação da qualidade
ambiental ainda é uma das grandes mazelas da sociedade hodierna e porque a alavanca que
move a sociedade econômica é a recompensa.
A proposta de realização de Pagamento por Serviços Ambientais encontra-se
alinhada às novas técnicas de controle social, com emprego cada vez mais difundido das
técnicas de encorajamento em substituição à teoria que considera o direito exclusivamente do
ponto de vista de sua função protetora ou repressora.
Logo, a adoção de mecanismos encorajadores, estimuladores de comportamentos,
como é o caso do Pagamento por Serviços Ambientais, resulta em resultados mais proveitosos
que a adoção pura e simples de medidas de desencorajamento (comando e controle). Isso
porque os instrumentos de comando e controle são utilizados predominantemente com o
objetivo da conservação social, enquanto a técnica do encorajamento possui função
transformadora.
O Pagamento por Serviços Ambientais, portanto, afigura-se encorajador e redunda
em atitudes inovadoras em prol do ambiente, servindo não apenas como fator de contenção de
impactos ambientais, indo além, influenciando no sentido de que provedores trabalhem
positivamente em busca de uma recompensa futura, de forma a conferir uma mudança no
estado das coisas inicialmente apresentado.
A adoção de Programas de PSA representa ainda um meio necessário para a
diminuição da pressão existente sobre a natureza, proveniente do aumento populacional e do
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elevado padrão de consumo humano, da urbanização desordenada, das mudanças climáticas,
dentre outros fatores que representam sérios desafios para a manutenção da biodiversidade e
dos ecossistemas.
Prova da importância da adoção de Programas de PSA na consecução da política
ambiental resulta, além da análise dos inúmeros exemplos trazidos no corpo do trabalho, da
verificação dos resultados dos Programas Bolsa Verde e Bolsa Reciclagem, desenvolvidos de
forma pioneira no Estado de Minas Gerais.
Isso porque, apesar da perceptível necessidade de aprimoramento ou mesmo de
ampliação dos Programas Bolsa Verde e do Bolsa Reciclagem, alguns resultados bastante
relevantes já podem ser aquilatados.
Assim, no caso do Programa Bolsa Verde, vislumbra-se, dentro do objetivo geral de
ampliar a cobertura vegetal nativa por meio de pagamentos pelos serviços ambientais a
proprietários e posseiros rurais do Estado, verificou-se, apesar da publicação de apenas dois
editais nos anos de 2010 e 2011, que foram executados pagamentos na ordem de
R$11.415.549,73 (onze milhões, quatrocentos e quinze mil, quinhentos e quarenta e nove
reais e setenta e três centavos), atingindo 1.860 provedores de serviços ambientais que foram
responsáveis pela conservação de 57.077,749 ha de áreas ecologicamente sensíveis,
previamente concebidas pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) por meio de estudos
técnicos. O programa, entretanto, carece de melhoramentos técnicos, notadamente no que
pertine à otimização dos processos administrativos, desde a seleção de provedores até o
pagamento dos valores pactuados.
Considerando a ampla extensão territorial do Estado de Minas Gerais, faz-se
necessária, também, a qualificação e estruturação do IEF, sem abnegar-se da da realização de
convênios ou outros ajustes com órgãos diversos, como forma de superação do entrave
concernente à limitação quantitativa de servidores, que possuem diversas outras atribuições
para as quais não pode haver prejuízo em detrimento da atuação no Programa Bolsa Verde.
Porém, a grande dificuldade de implementação e continuação do Programa Bolsa
Verde, que lançou o último edital em 2011 e mesmo assim ainda coleciona atrasos em
pagamentos a provedores, encontra-se na questão orçamentária.
A título propositivo, sugere-se uma alteração legislativa de forma a modificar a fonte
de custeio do Bolsa Verde, buscando-se, assim, emprestar sustentabilidade ao programa. Isso
porque a existência de um fluxo regular de recursos, proveniente de um fundo próprio
garantiria a manutenção do benefício em prazos mínimos para a consecução dos fins
perseguidos.
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Poder-se-ia estabelecer mecanismos de captação de recursos financeiros, seja do
setor público, que podem ser originários de outros instrumentos econômicos, ou da iniciativa
privada, o que seria mais interessante ainda. Poder-se-iam destinar ao fundo criado valores
originados de termos de ajustamento de conduta firmados com a Administração Pública ou
com o próprio Ministério Público, mediante previsão legal específica.
O Governo do Estado de Minas Gerais pode, por exemplo, se espelhar no programa
desenvolvido no Amazonas (Bolsa Floresta), no qual se adotou um sistema de gestão do
programa em parceria com uma instituição não governamental, sem fins lucrativos e sem
vínculos políticos-partidários, o que poderia reduzir sobremaneira os custos com o programa.
Outro aprimoramento que se mostra imprescindível ao Programa Bolsa Verde diz
respeito à necessidade de se reconhecer a importância de se proceder à capacitação e
assistência técnica dos provedores, proprietários ou posseioros da terra, visando a facilitar a
conduta por parte do provedor dos serviços, criando neles uma consciência ambiental mais
elaborada. Muitas vezes, práticas indesejadas são implementadas simplesmente por falta de
conhecimento técnico específico.
Também restou demonstrado que o Programa Bolsa Verde, justamente por carecer de
um aparato administrativo ideal (próprio ou não), não dispõe de sistemas de monitoramentos
suficientes sobre as propriedades envolvidas no programa, o que o torna mais vulnerável.
Com relação ao Bolsa Verde, releva por fim concluir que a descontinuidade nos
pagamentos e na publicação de editais gera manifesta insegurança jurídica para os
interessados, para os provedores e para a sociedade como um todo que assiste ao prenúncio de
um iminente insucesso do instrumento a médio e longo prazos.
No caso do PSAU Bolsa Reciclagem, verifica-se que o cenário se mostra mais
animador que aquele apresentado pelo seu “irmão rural”.
A iniciativa do Estado de Minas Gerais no desenvolvimento de um PSA voltado para
o meio urbano vem gerando resultados interessantes e se apresenta mais bem consolidada e
realizada naquilo para o que se propôs desde o início.
Assim, com um orçamento mais modesto (porém presente), já beneficiou, do 3o
trimestre de 2012 ao 2o trimestre de 2014, mais de 1.130 catadores (por semestre) e efetuou o
pagamento de mais de 7 milhões de reais a associações e cooperativas de catadores.
Verifica-se que, se por um lado não se registra atrasos nos pagamentos, o orçamento
para o Bolsa Reciclagem encontra-se congelado desde o 1o trimestre de 2013, quando
despencou dos R$1.500.00,00 iniciais (3o trimestre de 2012) para a casa dos R$750.000,00.
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Levando-se em conta o que o Estado deixa de gastar com aterros sanitários quando
opta por valorizar a reciclagem, impõe-se a manutenção dos pagamentos e atualização dos
valores a serem repassados, de forma a manter atrativo o programa, com a adesão das
organizações de catadores.
Percebe-se ainda, conforme reconhece o próprio CMRR, a necessidade de
desenvolvimento e implantação de sistema para agilizar sua gestão e aprimorar o tratamento
da informação.
Conclui-se, portanto, que os Programas de PSA contribuem para o efetivo
incremento de significativos resultados para a manutenção e aumento na provisão de serviços
ambientais indispensáveis à sadia qualidade de vida. O Estado de Minas Gerais, com uma
política ambiental de vanguarda criou Programas de PSA - um tradicional e outro urbano extremamente relevantes para a natureza, os quais devem ser aprimorados naquilo que os
impedem de conseguir os objetivos propostos.
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