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INTRODUÇÃO 

 

Ações urgentes devem ser tomadas por todos os países para mitigar os efeitos da 

mudança no clima. Entretanto, por mais bem sucedidas que sejam as medidas de 

mitigação, efeitos adversos da mudança climática já se verificam em todo mundo e 

tendem a recrudescer. Acerca desses efeitos adversos, os países devem precaver-se 

através de ações e medidas de adaptação.  

O desmatamento evitado e o incremento dos sumidouros através do plantio de 

florestas autóctones são as medidas mais indicadas para a mitigação dos efeitos da 

mudança climática nos países tropicais. Quanto à adaptação desses países aos efeitos 

adversos da mudança no clima, ações como a recuperação de áreas degradadas, 

arborização das cidades e implantação de corredores de biodiversidade são indicados 

pela eficiência e pelo baixo custo.  

Entretanto, questiona-se como implementar tais medidas no Brasil, uma vez que o 

País ainda não conseguiu sequer conter o desmatamento na Amazônia? E, diante disso, 
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de que forma conseguirá alcançar a meta de redução de emissões de 38,9%, com a qual 

se comprometeu na Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) e, no âmbito 

internacional, na COP-15? 

Nesse contexto, o sistema de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) apresenta-

se como alternativa com grande potencial para incentivar a preservação e a recuperação 

dos ecossistemas que prestam tais serviços. O ensaio verifica a possibilidade de 

utilização do PSA como mecanismo econômico para a mitigação e adaptação aos efeitos 

da mudança climática no Brasil. Para tanto, analisa os principais aspectos jurídicos do 

sistema de PSA, tais como o conceito de serviços ambientais e de PSA, o marco legal 

no Brasil, sua natureza jurídica, bem como questões controversas relativas aos 

provedores e beneficiários. 

Submete-se a hipótese à análise do Direito Ambiental positivo, às proposições 

legislativas sobre PSA e ao posicionamento dos mais relevantes órgãos, cientistas e 

autores, brasileiros e estrangeiros, envolvidos com estudos e pesquisas relacionadas à 

referida temática.  

A abordagem do sistema de PSA, nesse ensaio, inicia com a análise do conceito de 

serviços ambientais e os reflexos econômicos e jurídicos da sua adoção pela legislação 

federal. Discute-se, após, a própria definição de PSA, sua possível função no Direito 

Ambiental pátrio e sua natureza jurídica. 

A segunda parte do estudo trata da PNMC, abordando seus princípios, objetivos e 

instrumentos. Aponta, ainda, o desmatamento como a principal fonte de emissões do 

País e discute as alternativas de mitigação. Nesse momento também é tratada a 

vulnerabilidade do Brasil em relação aos efeitos adversos da mudança no clima, e são 

analisadas as medidas de adaptação.  

A última parte do estudo analisa a viabilidade jurídica, econômica e social de 

implantação de projetos de PSA no Brasil enquanto mecanismo econômico para 

mitigação e adaptação aos efeitos da mudança climática. Para tanto, indicam-se quais os 

problemas que podem ser enfrentados com medidas econômicas, tanto em se tratando 

de mitigação quanto de adaptação. Argui-se sobre a desnecessidade de aguardar por 

socorro internacional, em particular, pelo mecanismo de REDD, observando que o País 

deve concentrar esforços próprios na questão climática assim como investe no seu 

desenvolvimento econômico. Nesse sentido, são analisadas as condições e 

possibilidades de aplicação do PSA como medida de adaptação e mitigação dos efeitos 

da mudança climática no Brasil.  
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1. PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS  

 

Entende-se como serviços ecossistêmicos “[...] os benefícios que o homem obtém 

dos ecossistemas.” (Avaliação Ecossistêmica do Milênio – AEM
1
, 2005, p. 02). Eles são 

fundamentais para o bem-estar humano. O Dicionário de Economia Ambiental define 

serviços ecológicos como as “[...] funções ecológicas atualmente percebidas como 

suporte e proteção das atividades humanas de produção e consumo ou que afetam o 

bem-estar humano de alguma forma” (MARKANDYZ et. al., 2001, apud WERTZ-

KANOUNNIKOFF, 2006, p. 04). Os serviços ambientais são divididos pela AEM (p. 

06) em serviços de regulação, de provisão, culturais e de suporte. Os primeiros referem-

se ao controle de doenças, de cheias e desastres naturais, purificação da água, controle 

da erosão e regulação do clima. Os serviços ambientais de provisão são aqueles que 

garantem o fluxo de alimentos, lenha, água, fibras, princípios ativos, recursos genéticos 

(biodiversidade), entre outros. Os serviços ecossistêmicos, ditos culturais, dizem 

respeito à espiritualidade, lazer, inspiração, educação e simbolismos relacionados à 

natureza. Já os serviços de suporte atuam na formação dos solos, ciclagem de nutrientes, 

nos processos ecológicos, dentre outros.  

Registre-se que o Projeto de Lei (PL) nº 5.487/09, o qual atualmente tramita na 

Câmara dos Deputados, considera como ambientais os “[...] serviços desempenhados 

pelo meio ambiente que resultem em condições adequadas a sadia qualidade de vida.” 

(art. 2º, I).   

Vale salientar que o referido PL visa tanto estabelecer a Política Nacional de 

Serviços Ambientais (PNSA), o Programa federal de PSA, bem como quanto suas 

formas de controle e financiamento. O mérito do citado PL, bem como dos demais 

projetos de lei que tratam da mesma matéria
2
, é a valorização dos serviços ambientais.  

                                                 
1
 “A Avaliação Ecossistêmica do Milênio foi conduzida entre 2001 e 2005 no intuito de avaliar as 

conseqüências das mudanças nos ecossistemas sobre o bem-estar humano, e estabelecer uma base 

científica que fundamentasse as ações necessárias para assegurar a conservação e o uso sustentável dos 

ecossistemas bem como suas contribuições para o bem-estar humano. A AM vem ao encontro de 

solicitações governamentais por informações provenientes de quatro convenções internacionais—

Convenção sobre Diversidade Biológica, Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, 

Convenção Ramsar sobre Zonas Úmidas, e Convenção sobre Espécies Migratórias—e visa suprir também 

as necessidades de outros grupos de interesse, incluindo comunidade empresarial, setor de saúde, 

organizações não governamentais e povos nativos.” (AEM, 2005, p. 06). 

 
2
 Apensado ao PL nº 5.487/09, encontra-se o nº PL 6.005, de 2009. Apensados ao PL nº 792/07 

encontram-se os PL nº 1.190, nº 1.667 e nº 1.920, todos de 2007, e o nº 5.487, nº 5.528 e nº 6.204, de 
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Através desse marco legal, o Poder Público e a sociedade passam a contar com novas 

estratégias de preservação e recuperação dos ecossistemas que prestam tais serviços. 

Considerar o meio ambiente como prestador de serviços ambientais, que resultam em 

condições adequadas à sadia qualidade de vida, significa reconhecê-lo como parte do 

processo econômico, social e cultural do país - e não mais como mero fornecedor de 

matéria-prima e receptor de resíduos.  

Apesar de serem essenciais para as atividades produtivas e ao bem-estar humano, 

tais serviços historicamente foram percebidos pelas sociedades como livres, isto é, 

como algo que a natureza provê gratuitamente ao homem. Essa gratuidade justificava-se 

diante da abundância dos serviços ambientais. Com a exploração exacerbada dos 

ecossistemas em busca de espaço físico (e consequente fragmentação dos habitats) e de 

recursos naturais, verificou-se a escassez de muitos dos serviços ambientais. A sua 

abordagem econômica, portanto, diz respeito ao conceito de externalidades, ou seja, os 

custos ou benefícios não contabilizados pela economia tradicional.  

O princípio do poluidor-pagador preconiza que as externalidades negativas devem 

ser internalizadas no processo produtivo de quem as gera. Em decorrência disso, as 

normas de combate à poluição e de preservação do meio ambiente são relacionadas pelo 

setor produtivo como um custo, um encargo trazido pela legislação ambiental. 

Inversamente, o conceito de serviços ambientais permite relacionar o meio ambiente 

com externalidades positivas. Isso significa que, atualmente, os benefícios que o 

homem obtém dos ecossistemas não são considerados na contabilidade. Logo, a 

remuneração pelos serviços ambientais (internalização das externalidades positivas) tem 

o potencial de incrementar o fluxo desses benefícios. E, contrariamente, a falta de 

remuneração pela manutenção do fluxo de serviços ambientais pode gerar o seu 

declínio, o que seria indesejável para economia.  

Além das externalidades positivas, a consideração dos serviços ambientais pela 

economia diz respeito ainda ao valor econômico total (VET). De acordo com o VET, 

serviços ambientais podem ser classificados dentro da divisão valor de uso e valor de 

não-uso; onde o primeiro divide-se em valor de uso direto, valor de uso indireto e valor 

de opção. Em contraste com o valor de uso direto, ou seja, onde os recursos naturais são 

                                                                                                                                               
2009. Apensados ao PL nº 1.190/07 encontram-se os PL nº 1.999 e nº 2.364, ambos também de 2007. De 

acordo com a movimentação do dia 30.03.2010, os projetos mencionados receberam parecer favarável 

dos Relatores da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, bem como 

da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados (Disponível 

em <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=348783>. Acesso 01.abr.2010.).  
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utilizados diretamente para o bem-estar humano, o valor de uso indireto refere-se aos 

benefícios que o homem recebe estando fora dos ecossistemas e sem degradá-los, tais 

como proteção contra tempestades, sumidouros de CO² ou filtragem da água realizada 

pelas áreas úmidas (PAGIOLA et. al., 2005, p. 02).  

Observa-se, em muitos casos, a disposição a pagar pelos serviços ambientais por 

parte dos seus beneficiários. Por outro lado, os detentores de áreas significativas para a 

conservação dos serviços ambientais, muito embora tenham consciência da importância 

da preservação do meio ambiente, não possuem recursos ou não recebem incentivos 

para fazê-lo. Segundo Stefano Pagiola et. al., (p. 02), “[...] enquanto os responsáveis 

locais da tomada de decisões não recebam nenhuma remuneração por proporcionarem 

estes benefícios, será pouco provável que os considerem, ao decidirem sobre o uso do 

solo.” Constata-se, portanto, a falta de instrumentos capazes de ligar os interesses do 

setor produtivo (manutenção e/ou incremento do fluxo de serviços ambientais) com a 

possibilidade de provisão de serviços ambientais por parte daqueles que detêm a decisão 

sobre o uso do solo.  

Outro aspecto imprescindível a ser considerado é a ordem política e jurídica. O 

Brasil tem sua estrutura de Direito Ambiental concentrada nos instrumentos de 

comando e controle. Muito embora o Direito Ambiental esteja em construção 

permanente, é cediço que os mencionados instrumentos não alcançaram no País a 

efetividade necessária para fazer frente aos complexos problemas ambientais, gerando 

um crescente conflito entre crescimento econômico e preservação do meio ambiente. A 

dificuldade de implementação de medidas de comando e controle dá lugar à 

impunidade. Sabe-se que a impunidade de quem degrada, somada à falta de incentivo 

àqueles que preservam, constitui verdadeiro incentivo negativo. Tem-se, pois, que o 

Direito Ambiental brasileiro carece de instrumentos de incentivo positivo os quais 

estimulem as condutas de preservação e conservação.  

O PL nº 5.487/09 tem no sistema de PSA o seu principal instrumento. Considera-se 

PSA, de acordo com o projeto de lei aludido, a “[...] retribuição monetária ou não, às 

atividades humanas de restabelecimento, recuperação, manutenção e melhorias dos 

ecossistemas que geram serviços ambientais e que estejam amparados por planos e 

programas específicos.” (art. 2º, II). 

Em uma das mais aceitas definições, Sven Wunder (2005, p. 08) conceitua o 

pagamento por serviços ecológicos como [I] uma transação voluntária através da qual 

[II] um serviço ecológico específico [III] é “adquirido” por um (ou mais) adquirente  
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[IV] de um (ou mais) provedor do serviço ecológico [V] se, e somente se, o provedor do 

serviço ecológico assegurar sua provisão (condicionalmente). Todos esses critérios – 

que levaram muitos autores a afirmar que o pagamento por serviços ambientais constitui 

um novo tipo de instrumento – distinguem o sistema de outros incentivos similares, tais 

como os eco-subsídios ou corte de tributos para ações ambientalmente corretas 

(WERTZ-KANOUNNIKOFF, 2006, p. 05).  

A Carta de São Paulo de 2007 (BENJAMIN et. al., 2008, p. 12) reforça o caráter de 

incentivo positivo às ações em prol da preservação e qualidade ambiental: 

 

O pagamento pelos serviços ecológicos ou serviços ambientais consiste, 

sucintamente, na instituição e distribuição de benefícios econômicos como 

meio de compelir/incentivar as pessoas a promoverem ações em prol da 

preservação e qualidade ambiental, dentre elas o manejo sustentável dos 

recursos naturais e a criação de Reservas Legais.  

 

A adoção de mecanismos de incentivo positivo, tais como PSA, confere ao Direito 

Ambiental uma função promocional. A lógica do PSA, por conseguinte, é o estímulo às 

condutas ambientalmente desejáveis, através da remuneração pelos serviços ambientais 

prestados pelo provedor à comunidade. Segundo Melissa Furlan (2008, p. 05), o PSA 

operacionaliza a um novo princípio de Direito Ambiental: o princípio do protedor-

recebedor (ou provedor-recebedor). Nas palavras da autora (FURLAN, 2008, p. 05): 

 

Após constatar que as normas ambientais de cunho exclusivamente 

protetivo-repressivo nem sempre garantem o efetivo respeito ao meio 

ambiente, propomos que o Direito assuma de modo mais ativo sua função 

promocional, incentivando comportamentos e ações ambientalmente 

desejáveis por meio das sanções positivas e da utilização do princípio do 

protetor-recebedor, via sistema de pagamento por serviços ambientais. 

 

O PSA é apenas um (talvez o primeiro) mecanismo desenvolvido com base no 

conceito do provedor-recebedor. Encontra-se em aberto a possibilidade de estudo e 

desenvolvimento de outros mecanismos baseados nesse conceito. Isso é especialmente 

significativo se for considerado que a tutela do meio ambiente no Brasil está 

concentrada em instrumentos de repressão (comando e controle).  

Discussão já superada refere-se à possibilidade de aplicação do sistema de PSA para 

remunerar os provedores que preservam e recuperam as Áreas de Preservação 

Permanente (APP) e a Reserva Legal (RL). A título de revisão histórica, cita-se o 

argumento contrário:  

 

A legislação ambiental empenha-se em criar normas para que as atividades 

econômicas possam ser desempenhadas sem dano ambiental. Foram, assim, 

instituídas áreas destinadas à proteção ambiental e, entre elas, as áreas de 
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reserva legal previstas no Código Florestal. A manutenção desses espaços é 

obrigação de todo proprietário de terra. Não há como se estipular qualquer 

espécie de remuneração ou ressarcimento para que se obedeça à lei. Além 

de inviável financeiramente, dentro dos princípios do direito não há como 

sustentar o sugerido pelas propostas sob análise.” (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2007, p. 03, grifo nosso) 

 

Importante salientar que o PSA confere uma função promocional ao Direito 

Ambiental. De fato, ao operacionalizar os incentivos positivos, o PSA supera a fase 

histórica do Direito Ambiental brasileiro concentrado em instrumentos de repressão. 

Nesse sentido, Young et. al. (2009, p 134) lembra que “o falso antagonismo entre 

abordagens de comando e controle e o uso de instrumentos econômicos deve ser 

evitado: o caminho ideal é a combinação dos dois tipos de instrumentos, comando e 

controle e PSA [...]”. Assim, o PSA deve ser visto como um complemento dos atuais 

instrumentos de comando e controle, com o objetivo de tornar efetiva a tarefa de 

preservação ambiental, bem como as medidas de mitigação e adaptação aos efeitos da 

mudança climática. As particularidades dessa tarefa, bem como sua complexidade, ao 

passo que demandam respostas efetivas do Poder Público e da sociedade, justificam o 

emprego de mecanismos econômicos de incentivo positivo, tais como o PSA. 

Considera-se que o PSA tem natureza jurídica de contrato bilateral: o provedor 

obriga-se a fazer ou não fazer, e o beneficiário ou interessado, obriga-se a pagar 

determinada remuneração àquele. Logo, não se está transigindo sobre o meio ambiente 

(bem indisponível), mas sobre a conduta do provedor em manter o fluxo de serviços 

ambientais através de determinadas medidas. Não obstante os interesses privados do 

provedor e do beneficiário, o interesse público na manutenção dos serviços ambientais 

aproxima o Estado do sistema de PSA, que pode intervir como administrador do projeto 

e garante do cumprimento dos contratos. Na prática verifica-se que a maioria dos 

esquemas de PSA tem no Estado o seu facilitador/interlocutor. Considerada sua 

natureza jurídica como apontado acima, pode-se conceber diversos esquemas de PSA, 

de acordo com o serviço ambiental e as peculiaridades locais. Essa flexibilidade na 

aplicação é a característica mais importante do esquema de PSA.  

O PSA apresenta um grande potencial para a preservação e restauração de florestas. 

Em países como a Costa Rica e México, por exemplo, projetos de PSA lograram 

preservar e restaurar áreas florestais. Isso demonstra que o PSA pode se tornar um 

importante mecanismo para a mitigação e adaptação aos efeitos da mudança climática 

nos próximos anos.  
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2. POLÍTICA NACIONAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA 

 

O 4º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática 

(IPCC, 2007) traz importantes recomendações aos países acerca das medidas voltadas à 

mitigação
3
 e à adaptação

4
. Mencionado relatório identifica, nos países tropicais, o 

desmatamento como sendo a principal fonte de emissões de gases provocadores do 

efeito estufa (GEE). Nesse cenário, o Brasil figura entre os maiores emissores de GEE’s 

do planeta, já que são considerados os gases lançados na atmosfera por causa das 

queimadas decorrentes do desmatamento. Por outro lado, o Brasil “[...] é o único país 

que pode reduzir significativamente suas taxas de emissões de CO² sem alterar sua 

matriz energética e, consequentemente, sem reduzir suas taxas de crescimento.” (JOLY, 

C. A., 2009, p. 04).  

Muito embora o Brasil não faça parte do Anexo I do Protocolo de Quioto, assumiu 

em Copenhagen, durante a COP-15, o compromisso voluntário de reduzir em 38,9% 

suas emissões de GEE. Para alcançar essa meta e promover ações de adaptação aos 

efeitos adversos da mudança do clima
5
, foi instituída a PNMC através da Lei 12.187 de 

29 de dezembro de 2009. Os princípios que orientam a PNMC são a prevenção, a 

precaução, a participação cidadã, o desenvolvimento sustentável e o princípio das 

responsabilidades comuns, porém diferenciadas (esse último apenas no âmbito 

internacional). A PNMC e as ações dela decorrentes serão executadas sob a 

responsabilidade dos entes políticos e dos órgãos da administração pública, 

considerando e integrando as ações promovidas por entidades públicas e privadas. No 

entanto, a PNMC considera que “[...] todos têm o dever de atuar, em benefício das 

presentes e futuras gerações, para redução dos impactos decorrentes das interferências 

antrópicas sobre o sistema climático” (art. 3ª, I, da Lei 12.187/09). 

O Brasil, assim como os demais países em desenvolvimento, apresenta um grande 

potencial para adoção de medidas de mitigação a baixo custo. Entretanto, ao contrário 

de países como China e Índia, que têm na queima de combustíveis fósseis suas 

                                                 
3
 “Mitigação: mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e as emissões por 

unidade de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito 

estufa e aumentem os sumidouros.” (art. 2º, VII, da Lei 12.187/09). 
4
 “Adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente 

aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima.” (art. 2º, I, da Lei 12.187/09). 
5
 “Efeitos adversos da mudança do clima: mudanças no meio físico ou biota resultantes da mudança do 

clima que tenham efeitos deletérios significativos sobre a composição, resiliência ou produtividade de 

ecossistemas naturais e manejados, sobre o funcionamento de sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde 

e o bem-estar humanos.” (L. 12.187/2009, art. 2º, II). 
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principais fontes de emissão de GEE, as principais emissões do Brasil estão associadas 

ao desmatamento. De acordo com Carlos Nobre (2009, p. 06), a boa notícia é que toda 

essa emissão está associada com o PIB agrícola na Amazônia e no Cerrado, que 

corresponde a apenas 1% do PIB brasileiro.  

Vale acrescentar que a PNMC dispõe: “[...] serão tomadas medidas para prever, 

evitar ou minimizar as causas identificadas da mudança climática com origem antrópica 

no território nacional, sobre as quais haja razoável consenso por parte dos meio 

científicos e técnicos ocupados no estudo dos fenômenos envolvidos” (art 3º, III). É 

consenso no meio científico que o desmatamento configura-se como a principal fonte de 

emissão de GEE’s no Brasil e, portanto, as medidas de mitigação devem concentrar-se 

no desmatamento zero (emissões evitadas).
6
 

Aumentar os sumidouros
7
 é outro grande desafio da PNMC. De acordo com o art. 

4ª, inciso IV, a PNMC visará “[...] ao fortalecimento das remoções antrópicas por 

sumidouros de gases de efeito estufa no território nacional”. Dado o imenso passivo 

ambiental em se tratando de áreas degradadas no País, existe um grande potencial de 

incremento nos sumidouros através das mesmas. A recuperação de áreas degradadas, 

realizada com espécies nativas (autóctones) e que permaneçam armazenando CO² 

(florestas perenes), constitui alternativa de baixo custo, comparada com outras 

tecnologias de sequestro e armazenamento de GEE’s. Essa opção também não demanda 

tecnologia avançada ou grandes investimentos em tecnologia, o que a torna 

economicamente mais viável. Nesse sentido, a PNMC dispõe expressamente que o 

reflorestamento e a recomposição de áreas degradadas devem ser incentivados (art. 4º, 

VII), muito embora não sinalize de que forma se fará isso. 

A PNMC prevê ainda a implantação de medidas para promover a adaptação aos 

efeitos atuais e esperados da mudança do clima, em especial aos interessados ou 

beneficiários mais vulneráveis aos seus efeitos adversos (art. 4º, V). Essas medidas 

deverão ser implementadas pelas três esferas da Federação, conjuntamente com os 

agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários pelas ações de mitigação 

(art. 4º, V). As medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da mudança 

                                                 
6
 De acordo com o Plano Nacional sobre Mudança no Clima, o Brasil deve “buscar a redução sustentada 

das taxas de desmatamento, em sua média quadrienal, em todos os biomas brasileiros, até que se atinja o 

desmatamento ilegal zero.” 
7
 “Sumidouro: processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera gás de efeito estufa, aerossol 

ou precursor de gás de efeito estufa.” (L. 12.187/2009, art. 2º, IX). 
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climática e a vulnerabilidade
8
 dos sistemas ambiental, social e econômico, assim, 

constituem diretriz da PNMC (art. 5º, III).  

O Banco Mundial, no relatório intitulado Reformas Políticas e Institucionais de 

apoio à adaptação e mitigação da mudança climática em programas de 

desenvolvimento, adverte para a importância das medidas de adaptação aos efeitos da 

mudança climática: 

 

Existe um forte consenso que a mudança climática apresenta um desafio 

urgente para o bem-estar de todos os países, particularmente os países mais 

pobres e as pessoas mais pobres nesses. Mesmo que os esforços para reduzir 

os gases de efeito estufa (GEE) sejam bem sucedidos, não serão suficientes 

para evitar algum grau de aquecimento global e a mudança climática. Os 

efeitos primários diretos da mudança climática são o agravamento das secas 

e cheias, maior sazonalidade nos picos de fluxo dos rios e a alta 

probabilidade de fortes tempestades locais. Os países e as comunidades 

pobres estão mais expostos devido à sua localização geográfica, baixa renda 

e também por sua grande dependência com setores sensíveis ao clima, como 

a agricultura. (MANI; MARKANDYA; IPE, 2008, p. 11, tradução livre). 

 

De acordo com o 4º Relatório do IPCC, os atuais esforços são insuficientes para a 

estabilização das concentrações de GEE na atmosfera, “[...] sendo que nenhum esforço 

de mitigação será o bastante para prevenir a mudança climática nas próximas décadas” 

(2207, p. 03). Muitos impactos já são observados em todo o mundo. Dessa forma, as 

estratégias de mitigação e a adaptação são fundamentais para minimizar os impactos dos 

efeitos adversos da mudança do clima. 

As medidas de adaptação são apontadas como obras e ações de alto custo, o que 

desestimula sua concretização, especialmente por parte do Poder Público. Nos países 

pobres, a dificuldade de acesso às tecnologias ou o seu alto custo constituem 

impeditivos relevantes para tomada de medidas de adaptação, pelo menos em curto 

prazo. No Brasil, os principais problemas a ser enfrentados pelas medidas de adaptação 

referem-se aos eventos extremos, como enxurradas, enchentes, secas, deslizamentos de 

terra, ondas de calor e frio, tempestades, ciclones e furacões. As cidades enfrentarão 

problemas como o desconforto térmico, aumento dos níveis de poluição, alagamentos, 

propagação de doenças e vetores
9
. Outra preocupação é com a resiliência

10
 dos 

                                                 
8
 “Vulnerabilidade: grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema, em função de sua sensibilidade, 

capacidade de adaptação, e do caráter, magnitude e taxa de mudança e variação do clima a que está 

exposto, de lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, entre os quais a variabilidade climática e 

os eventos extremos.” (L. 12.187/2009, art. 2º, X). 
9
 “A mudança climática pode causar um aumento do risco de incidência de doenças como malária, 

dengue, febre amarela e encefalite, que teriam condições mais favoráveis para se expandir num planeta 

mais quente, em parte porque os insetos que as carregam (caso da malária e da dengue) teriam mais 

facilidade para se reproduzir. Esta também aumentará o risco de contrair salmonelose, cólera e outras 



 11 

ecossistemas e respectivo declínio da biodiversidade
11

, o que poderia resultar em 

extinções de espécies da fauna e da flora, segundo José Marengo et. al. (2007). O tema 

dos refugiados do clima, ou seja, aquelas pessoas expulsas de suas localidades em razão 

de efeitos adversos da mudança climática, merece maior atenção dos gestores públicos, 

vez que as migrações em massa podem agravar os problemas existentes nos locais de 

destino, como os grandes centros urbanos.
12

  

No entanto, algumas medidas de adaptação podem ser economicamente viáveis e de 

aplicação imediata. O Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (2006), por exemplo, 

sugere como eficaz medida de adaptação a restauração das matas ciliares. Outra 

possibilidade concreta seria a melhoria e incremento das áreas verdes e da arborização 

urbana, já que tal medida afeta a maior parte da população brasileira. Acrescente-se que 

o armazenamento da água da chuva, a preservação e recuperação de mananciais e a 

utilização de transporte coletivo, ciclovias e facilidades para os pedestres estão entre as 

medidas de baixo custo de implementação e, para elas, existe tecnologia disponível.  

Sempre que possível, as ações de combate à mudança climática devem conciliar as 

medidas de mitigação e adaptação. As estratégias integradas de mitigação e adaptação à 

mudança climática nos âmbitos local, regional e nacional constituem diretriz da PNMC 

(art. 5º, IV). Verifica-se, não obstante, uma imensa dificuldade em conciliar tais 

medidas, seja pelos elevados custos, seja pela indisponibilidade de tecnologia.  

Existe um apelo em associar mitigação e adaptação à chamada ecoeficiência. A 

restauração de florestas se apresenta como uma alternativa de baixo custo e 

tecnologicamente acessível, tanto em se tratando de uma ou outra. Mas, como lembra 

                                                                                                                                               
doenças de transmissão por meio da água. Doenças respiratórias também poderiam ser mais comuns 

como conseqüência de um possível aumento na incidência de incêndios na floresta e vegetação da 

Amazônia e cerrado, devido a redução de chuva numa atmosfera mais quente e mais seca.” (MARENGO, 

J. A. et.al., 2007, p. 37). 
10

 Resiliência, de acordo com o IPCC, é a “habilidade de um sistema ecológico ou social para absorver 

distúrbios enquanto mantém a mesma estrutura básica e modo de funcionamento, a capacidade para se 

auto-organizar e a capacidade para adaptar ao stress e mudança” (IPCC, 2007, p. 880). [tradução livre] 
11

 “A mudança climática poderá alterar a estrutura e funcionamento dos ecossistemas, com a conseqüente 

perda de biodiversidade e de recursos naturais, ainda mais quando se soma sinergicamente às mudanças 

climáticas os efeitos das alterações da cobertura de vegetação, especialmente os desmatamentos. 

Alterações das rotas migratórias e mudanças nos padrões reprodutivos são alguns desses efeitos. Teme-se 

que a capacidade de absorção de carbono das florestas tropicais, muito sensíveis à mudança climática, 

diminua com o tempo, e que estas deixem de funcionar como eliminadores de carbono e passem a ser 

fonte de emissão deste gás. No pior cenário, a Amazônia pode virar cerrado ate final do Século XXI 

devido ao aumento na concentração de gases de efeito estufa.” (MARENGO, J. A. et.al., 2007, p. 37) 
12

 Nesse sentido v. JESUS, T. S. “Um novo desafio ao direito: deslocados/migrantes ambientais: 

reconhecimento, proteção e solidariedade.” Dissertação de Mestrado em Direito. Caxias do Sul, UCS, 

2009. Disponível em < http://tede.ucs.br/tde_arquivos/2/TDE-2009-07-02T133513Z-

285/Publico/Dissertacao%20Tiago%20Schneider%20de%20Jesus.pdf> . Acesso em 24.mar.2010. 
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Vanêsca Buzelato Prestes (2010, p. 01), “temos visto sustentabilidade confundir-se com 

ecoeficiência”. Lembra a autora que a ecoeficiência é apenas um aspecto da 

sustentabilidade, devendo ser prioridade de governo a diminuição do desmatamento, 

contando, para tanto, com “alternativas econômicas e incentivos para manter a floresta 

em pé" (PRESTES, 2010, p. 01). Portanto, a falta de tecnologias ecoeficientes para 

mitigação ou adaptação aos efeitos da mudança climática não pode ser utilizada como 

argumento para a inércia do Poder Público e da coletividade, haja vista existirem 

alternativas disponíveis, a exemplo do desmatamento evitado e da recuperação de áreas 

degradadas.  

 

 

3. O PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS COMO MECANISMO 

ECONÔMICO PARA A MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DA 

MUDANÇA CLIMÁTICA NO BRASIL 

 

Claro está que o incremento dos sumidouros de CO² através do plantio de florestas e 

o desmatamento evitado constituem as principais medidas de mitigação nos países em 

desenvolvimento, tanto pelo baixo custo quanto pela tecnologia empregada. Além do 

desmatamento evitado, o sistema de plantio direto na agricultura também é indicado 

como medida de mitigação de baixo custo e com tecnologia disponível.
13

 Em se 

tratando do Brasil, o agravamento reside em como recuperar áreas degradadas e/ou 

plantar florestas se o País sequer consegue conter o desmatamento. 

O Brasil defendeu em muitos foros internacionais – inclusive em Quioto, em 1997 – 

a criação de um fundo internacional voluntário, o Fundo de Desenvolvimento Limpo, o 

qual pagaria para que os países em desenvolvimento mantivessem suas florestas em pé. 

(PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 344). Tal fundo nunca chegou a ser criado. Na COP-

15, muito embora os países tenham concordado com a necessidade de implantação 

                                                 
13

 “A agricultura representa dois aspectos opostos, ao mesmo tempo em que constitui uma das causas do 

desmatamento e da emissão de GEEs (CO², CH4 e N2O), apresenta enorme potencial de seqüestro de C 

pelo solo, particularmente através de práticas agrícolas conservacionistas como o SPD [sistema de plantio 

direito]. A prática do SPD, ao contrário do sistema de plantio convencional - SPC, permite o aumento da 

quantidade de CO² devido à contínua adição de resíduos culturais na superfície do solo que se transforma 

lentamente em húmus. Isso se deve a ausência de revolvimento do solo por arações e gradagens, o que 

favorece a decomposição gradual através de reações bioquímicas e pela ação de microorganismos. Na 

forma de húmus, que é altamente estável, grandes quantidades de C podem ser armazenadas no solo 

durante muitos anos. Além disso, o SPD promove redução das emissões de CO² devido à drástica redução 

nas operações mecânicas, conseqüentemente diminuindo em até 60% a queima de combustíveis fósseis.” 

(HOLTZ, G. P.; MOTA, J. A., 2005, p. 06) 
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imediata do REDD (redução de emissões por desmatamento e degradação florestal), 

esse mecanismo ficou apenas entre as metas da Conferência de Copenhagen.
14

  

A respeito da possível introdução do mecanismo de REDD, ressalta Sílvia Cappelli 

(2010, p 15) que “embora seja salutar e desejável a introdução futura de um mecanismo 

internacional de compensação com base no mercado de crédito de carbono para evitar o 

desmatamento, o País não pode se quedar inerte à sua espera.” De fato, a PNMC prevê , 

no art. 6º, XI, “[...] mecanismos econômicos e financeiros referentes à mitigação e 

adaptação que existem no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima e do Protocolo de Quioto” (grifo nosso). Entretanto, lembra ainda 

Cappelli (p. 15), “[...] é possível e recomendável a utilização de outros incentivos 

econômicos para induzir o desmatamento evitado, sem que se tenha que recorrer a 

tributação ou aos fundos.” Nesse sentido, a PNMC tem como instrumento  

“mecanismos financeiros e econômicos no âmbito nacional, referente à mitigação e à 

adaptação à mudança do clima” (art 6ª, XI – grifo nosso).  

Nesse contexto, o PSA desponta como um mecanismo econômico com grande 

potencial para a mitigação e adaptação aos efeitos da mudança climática. Acerca da 

obrigação dos Estados na formulação de programas nacionais ou regionais de medidas 

de mitigação, vale lembrar a Carta de São Paulo de 2008: 

 

Os Estados têm a obrigação de formular programas nacionais e, conforme o 

caso, regionais, que incluam medidas para mitigar as mudanças do clima, 

enfrentando as emissões antrópicas por fontes e recursos, por sumidouros, de 

todos os gases de efeito estufa não controlados pelo protocolo de Montreal, 

bem como medidas para permitir adaptação adequada à mudança do clima. 

(BENJAMIN et. al., 2009, p. 12). 

  

No Brasil, projetos de PSA que objetivem o desmatamento evitado e o incremento 

de sumidouros podem ser conjugados aos projetos de recuperação e conservação de 

bacias hidrográficas, conhecidos como PSA hídrico, a exemplo de outros países.
15

 A 

                                                 
14

 “Reconhecemos o papel fundamental da redução das emissões do desmatamento e degradação florestal 

e à necessidade de intensificar a remoção de emissões de gases de efeito estufa por florestas e 

concordamos sobre a necessidade de incentivos positivos para essas ações através do estabelecimento 

imediato de um mecanismo inclusivo de REDD-plus, o qual permita a mobilização de recursos 

financeiros dos países desenvolvidos.” Item 6 do Acordo de Copenhagen. [tradução livre] 

15
 De acordo com o Relatório Stern (2006, p. 543-544), “as falhas de mercado podem ser corrigidas pelo 

ajuste de incluir nos preços o valor das externalidades que não são inteiramente capturados pela 

economia. Incentivos que refletem os benefícios das florestas para a sociedade poderiam reduzir a 

atratividade da renda potencial do uso da terra para a agricultura. Mas a posse legítima e transparente é 

fundamental para o sucesso de qualquer regime que pretende utilizar os incentivos para proteger as 

florestas, alterando o comportamento da economia. Vários países obtiveram sucesso incluindo os 

pagamentos de incentivos como parte de seus programas para proteger as florestas. Na Costa Rica 
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preservação e restauração das matas ciliares, encostas, áreas de reserva legal, dentre 

outras áreas ambientalmente relevantes, podem integrar um projeto de PSA. Além do 

seqüestro e armazenamento de CO², vários benefícios são associados com essas práticas 

conservacionistas: melhoria da qualidade e aumento da quantidade da água; abatimento 

da sedimentação (o que evita o assoreamento dos mananciais); manutenção da 

biodiversidade; preservação da paisagem e regulação do clima local. Cappelli (p. 17) 

recorda que: 

 

[...] são especialmente importantes a adoção de medidas direcionadas à 

recuperação das APPs, não só pelo efeito mitigador consistente na remoção 

de CO2 da atmosfera propiciada pelo metabolismo vegetal, como também 

pelo potencial de adaptação frente às mudanças climáticas que essas áreas 

representam. Como se sabe, um dos efeitos esperados desse fenômeno global 

é o incremento dos episódios climáticos extremos, com a ocorrência de 

chuvas intensas em curtos períodos de tempo. Nesse sentido, APPs 

preservadas na beira de rios e lagos impedem ou, pelo menos, reduzem o 

avanço das águas, ao passo que as APPs nas encostas de morros e montanhas 

fixam a vegetação e evitam deslizamentos de terra, minimizando, assim, os 

danos à população e seu patrimônio, tão comuns nesses tipos de desastres. 

 

Observa-se que a conduta de recuperar áreas degradadas e preservar florestas gera 

serviços ambientais importantes, tanto para a mitigação quanto para a adaptação aos 

efeitos da mudança climática. Cappelli (p. 20) salienta que “[...] é preciso que se 

encontrem mecanismos alternativos de incentivo econômico, fomentando o 

cumprimento da legislação florestal por parte dos proprietários e possuidores dos 

imóveis que abarcam espaços protegidos.” Ressalta-se que o PSA é um mecanismo 

econômico o qual oferece incentivos para estimular os detentores das áreas relevantes 

para ações de adaptação e mitigação alterarem o uso nocivo do solo. Dessa forma, seria 

possível estimular a recuperação e a preservação de APP’s e da Reserva Legal, a adoção 

do plantio direto, a diminuição do uso de agrotóxicos e o reflorestamento de áreas 

degradadas.  

Claro está que conter o desmatamento na Amazônia constitui um grande desafio 

para o Brasil. André Lima (2010, p. 01) cita os esforços brasileiros na tentativa de frear 

o desmatamento na Amazônia:  

                                                                                                                                               
proprietários podem receber até US$ 45 por hectare por ano, se eles se dispuserem a preservar as 

florestas, com vistas ao seqüestro de carbono, biodiversidade, proteção hidrológica e beleza cênica. 

Combinada com outras medidas, estes pagamentos aumentaram a cobertura florestal de 21% em 1977 

para 51% em 2005, contribuíram para a redução da pobreza rural, beneficiando 7.000 famílias. O México 

tem usado pagamentos similares, de até US $ 28 por hectare ao ano para preservar as florestas, em um 

programa motivado pela escassez de água e a necessidade de aumentar a qualidade da água.” [tradução 

livre] 
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[...] dispomos de um plano nacional de controle dos desmatamentos; 

contamos com sistemas sofisticados de monitoramento remoto de 

desmatamento, inclusive em tempo real; há legislação e Constituição que 

garantem direitos socioambientais, inclusive territoriais; contamos com 

planos estaduais de prevenção e controle dos desmatamentos na Amazônia 

com metas integradas ao Plano Nacional de Mudanças Climáticas; 

acumulamos boa experiência com estratégias de controle de desmatamento 

em regiões e municípios prioritários (Dec. Federal 6321/07), inclusive com 

corte de crédito para produtores rurais ilegais. 

 

E salienta Lima (2010, p. 01) que “[...] a ausência de, ou o baixo valor econômico 

atribuído às florestas em pé, é uma das principais causas que motivam a sua conversão 

de floresta em pé para áreas ‘produtivas’.” O autor se reporta ao custo de oportunidade, 

pelo qual a produção de soja ou gado vale mais do que a floresta em pé. Apesar dos 

esforços empreendidos, é lamentável a constatação de que o desmatamento da 

Amazônia avança diariamente. A solução apontada pelo ambientalista é o 

desenvolvimento de instrumentos que valorizem economicamente a floresta em pé. 

Entende-se, não obstante a expectativa de alternativas internacionais de compensação 

como o REDD, que tal estratégia deva ser assumida pelo Brasil em seu território.  

Nesse sentido, o PSA aparece como o mecanismo econômico que operacionaliza o 

instrumento previsto de forma genérica no art. 6º, XI, da PNMC. A generalidade da 

PNMC, entretanto, não impede a adoção de projetos de PSA para a mitigação e 

adaptação aos efeitos da mudança climática no Brasil. A ausência de um marco legal 

para o PSA no âmbito nacional não pode constituir um impedimento à adoção desse 

importante mecanismo econômico para a implementação da PNMC. Resta verificar a 

viabilidade financeira da aplicação do PSA para conter o desmatamento na Amazônia e 

promover a restauração ambiental. 

O grande problema dos atuais mecanismos de controle do desmatamento é que eles 

não consideram o custo de oportunidade de uso do solo. Para os detentores das áreas 

florestadas, a floresta em pé não apresenta nenhum valor econômico porque não gera 

lucro. Pelo contrário, a substituição da floresta por pastagens ou lavoura apresenta a 

oportunidade de auferir lucro com o uso direto do solo. A manutenção da floresta em 

pé, isto é, a não utilização direta do solo, significa que o detentor da terra deixa de 

auferir o ganho econômico e, logo, estará arcando com o custo de oportunidade do uso 

do solo.  

A economia tradicional não considera o valor econômico total (VET) e, nesse 

sentido, não valoriza os serviços ambientais prestados pela floresta em pé (valor de uso 

indireto dos ecossistemas). Importante anotar que o custo de oportunidade do uso do 
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solo pode variar de região para região, de acordo com a atividade econômica 

predominante. Esse custo no Amapá, por exemplo, Estado onde predomina a floresta, 

difere substancialmente do custo de oportunidade do uso do solo no Mato Grosso, onde 

predomina o cultivo da soja. O referido custo pode variar, ainda, em virtude de 

oscilações do mercado das commodities cultivadas.  

O trabalho intitulado Custo de oportunidade do solo: uma proposta para evitar o 

desmatamento, elaborado por economistas com os dados resultantes do projeto de 

pesquisa Fundamentos econômicos da proposta do Pacto Nacional pelo Desmatamento 

Zero na Amazônia traz resultados interessantes (YOUNG et. al., 2009). Utilizando os 

valores médios do custo de oportunidade do uso do solo para os municípios que 

constituem a fronteira agrícola e pecuária na Amazônia e no Cerrado e que, 

consequentemente, sofrem maior pressão antrópica, os autores cruzaram tais 

informações com os valores médios do preço da tonelada de CO² negociada nos 

principais mercados mundiais. Os resultados apontam pela viabilidade financeira de 

instituir um mecanismo econômico que cubra o custo de oportunidade do valor do uso 

do solo para a fronteira agrícola brasileira na Amazônia e Cerrado. Os autores ressaltam 

ainda que é mais econômica a manutenção da floresta em pé do que a sua recuperação.  

O estudo demonstra, por conseguinte, a viabilidade econômica de implantação de 

mecanismos de PSA para conter o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Nas 

palavras de Young et. al. (2009, p. 133 e 134): 

 

Esses valores estimados [considerando o custo de oportunidade do uso do 

solo na Amazônia e no Cerrado] estão hoje abaixo dos preços negociados nos 

principais mercados de carbono, demonstrando a viabilidade financeira da 

estratégia proposta. Particularmente, a redução de emissão em áreas florestais 

é consideravelmente mais econômica do que a grande maioria das 

alternativas de mitigação das emissões disponíveis [...] É possível parar o 

desmatamento em regiões estratégicas a um baixo custo, especialmente se as 

áreas menos rentáveis forem selecionadas. [tradução livre] 

 

Instrumentos econômicos como o PSA podem e devem ser utilizados em toda sua 

potencialidade para medidas de adaptação e mitigação à mudança climática pelos 

Estados amazônicos e pelo governo brasileiro para zerar o desmatamento na Amazônia. 

A respeito disso, o ambientalista Sérgio Leitão (2009) estimou o custo de tal medida em 

R$ 1 bilhão por ano, durante sete anos, com recursos públicos e privados. 

 

O Brasil não pode considerar a proteção do meio ambiente como algo à parte do 

desenvolvimento econômico, particularmente em se tratando dos efeitos da mudança 

climática. Basta rememorar que os resultados do Relatório Stern (2006a, p. 07) 
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sinalizam que “os custos de estabilização do clima são vultosos, mas viáveis; entretanto, 

o atraso seria perigoso e muito mais caro”. O PSA é um mecanismo econômico 

indicado para corrigir a falha de mercado que não considera o valor da floresta em pé. 

De acordo ainda com o Relatório Stern (p. 09), a consideração do valor da floresta em 

pé e a consequente ação para reduzir o desmatamento constitui uma opção altamente 

eficaz para a mitigação dos efeitos da mudança climática: 

 

A perda de florestas naturais ao redor do mundo contribui mais para as 

emissões globais de cada ano do que o sector dos transportes. Reduzir o 

desmatamento é uma forma altamente eficaz para reduzir as emissões, sendo 

que programas-piloto poderiam explorar as melhores maneiras de fazer isso, 

com encaminhamento muito rápido em escala internacional. [tradução livre] 

 

Quanto ao desmatamento na Amazônia, a Carta de São Paulo de 2008 recomenda 

que “os programas de incentivo à manutenção da floresta devem incluir, como um 

instrumento de gestão, o pagamento pelos serviços ambientais prestados pela floresta” 

(BENJAMIN et. al., 2009, p. 16). Somam-se ao desmatamento evitado como estratégia 

de mitigação a possibilidade de recuperação de áreas degradadas. Além disso, poder-se-

ia incluir, em um projeto de PSA que visa à mitigação, a adoção do sistema de plantio 

direto. Nada impede que um esquema de PSA de mitigação remunere o provedor, o qual 

mantenha a floresta em pé e recupere áreas degradadas. O projeto pode prever a 

implementação dessas medidas conjuntamente ou a implantação por módulos, através 

de aditamentos nos contratos com os provedores. Saliente-se, entretanto, que os valores 

pagos pela floresta em pé sejam superiores aos pagos pela recuperação, sob pena de o 

inverso constituir verdadeiro incentivo negativo à manutenção das florestas. 

É desejável que esquemas integrem as medidas de mitigação e adaptação. No meio 

rural pode-se conceber esquemas de PSA que englobem um pacote de medidas e 

restrições do uso do solo, tais como: não utilização de fogo nem de agrotóxicos; 

preservação e recuperação de APP’s e RL; sistema de plantio direito (SPD); erradicação 

de espécies exóticas invasoras; reflorestamento com espécies nativas; manutenção da 

biodiversidade; além de outras providências a serem consideradas em cada caso. As 

medidas apontadas acima servem tanto para a mitigação (manutenção da floresta em pé 

e não uso do fogo para evitar emissões; sistema de plantio direto, recuperação de áreas 

degradadas e reflorestamento como sumidouros de CO²), quanto para a adaptação 

(recuperação de áreas degradadas com cobertura florestal para contenção de enxurradas, 

melhoria da qualidade e quantidade da água, prevenção de erosão e deslizamentos; não 
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uso de agrotóxicos para melhoria da qualidade dos alimentos; manutenção da 

biodiversidade e dos polinizadores; controle de pragas, vetores e doenças). 

Já nas cidades, esquemas de PSA podem incentivar o incremento da arborização 

urbana, das áreas verdes e das APP’s, tanto em propriedades privadas quanto em áreas 

públicas. Isso contribuiria para a mitigação (incremento dos sumidouros de CO²), mas, 

em particular, para a adaptação.  Nas cidades, além da contenção de enxurradas, cheias 

e deslizamentos, as medidas de adaptação supracitadas contribuem para o conforto 

térmico, a manutenção da biodiversidade e da paisagem. As medidas de adaptação e 

mitigação apontadas, tanto para a zona rural quanto para as cidades, apresentam-se 

como as mais viáveis econômica e tecnologicamente, consideradas as outras opções, 

como obras de infraestrutura, estações de tratamento ou barramentos. Além disso, tais 

medidas também merecem prioridade por aliarem adaptação e mitigação, em 

consonância com o disposto na PNMC.  

Para a implantação de projetos de PSA no Brasil é desejável um marco legal. Muito 

embora a PNMC não conte com um instrumento específico de PSA, entende-se que o 

mecanismo do art. 6º, XI da Lei 12.187/2009 compreenda a remuneração por serviços 

ambientais, conforme salientado alhures. Assim sendo, o PSA pode e deve ser utilizado 

em todo seu potencial para ações de adaptação e mitigação. Estados brasileiros como 

Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo, Amazonas e Acre já recepcionaram em 

suas legislações ambientais o PSA, o que se entende salutar.  

Além dos efeitos associados diretamente à mudança climática, o PSA tem reflexos 

sociais relevantes. A Organização Mundial para Agricultura e Alimentação – FAO 

(2007, 09) lembra que os sistemas de PSA podem compor a renda dos agricultores, em 

particular dos pequenos agricultores familiares, influenciando no preço e na qualidade 

dos alimentos, além de assegurar o fluxo de serviços ambientais. Com o PSA, pode-se 

estabelecer um manejo ecológico integrado da propriedade rural, através do qual o 

pequeno agricultor deixa de depender apenas da produção agrícola e pode dedicar-se à 

manutenção dos serviços ambientais. 

Importante discussão que está sendo travada no Congresso Nacional, no bojo 

dos projetos de lei os quais tratam da matéria, diz respeito à possibilidade de 

participação de proprietários de grandes áreas de terra em projetos de PSA. Existem 

duas correntes de pensamento: uma aduz que não existe óbice em remunerar 

proprietários de grandes áreas de terra e a outra busca incluir apenas pequenos 

agricultores familiares em projetos de PSA. Vale salientar que, sob o aspecto do fluxo 
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de serviços ambientais, independe o fato de ser o provedor proprietário de grande, 

pequena ou média área de terras. Independe, inclusive, o fato de ser o provedor 

proprietário ou posseiro, desde que assegure o fluxo de serviços ambientais.  

Se, por outro lado, for considerado que os proprietários de grandes áreas de terra 

de terras reúnem condições financeiras para arcar com o custo de oportunidade do uso 

do solo, a lei deverá priorizar apenas pagamentos aos pequenos agricultores pela 

manutenção do fluxo de serviços ambientais. Tal é a orientação do PL nº 5.487/09, o 

qual prevê apenas a inclusão em projeto de PSA povos e comunidades tradicionais, 

povos indígenas, assentados de reforma agrária, agricultores familiares e proprietários 

ou ocupantes regulares de áreas de até quatro módulos fiscais. O tratamento dos 

proprietários de grandes áreas de terra, portanto, permanecerá igual, concentrado em 

instrumentos de comando e controle. 

 Fator de relevo para a mudança climática é a capacidade dos projetos de PSA 

adequarem-se às peculiaridades locais. Ao contrário das características da lei (geral, 

abstrata e imperativa), a principal característica do PSA refere-se à sua flexibilidade 

para atender cada demanda específica. A título de exemplo, pode-se conceber um 

esquema de PSA hídrico que cuida da qualidade da água em uma determinada bacia 

hidrográfica e, na mesma bacia, em uma subacia, criar um projeto de PSA visando o não 

uso de agrotóxicos e o plantio direto. Nesse sentido, seria mais prático enfrentar 

problemas locais com soluções baseadas em PSA do que com o direito positivo.  

No caso do combate à mudança climática no Brasil, o Poder Público e a 

sociedade devem concentrar esforços nos municípios com maior índice de 

desmatamento. Os projetos de PSA podem criar alternativas de acordo com as 

peculiaridades de cada município, especialmente no tocante à educação, emprego e 

renda. Não se trata de industrializar a Amazônia, mas trata-se de criar alternativas para 

que, em um primeiro momento, as pessoas não dependam economicamente da 

exploração predatória da floresta; e, depois, não dependam exclusivamente da renda do 

PSA ou de programas assistencialistas.  

A promoção do uso não predatório dos produtos da floresta, do turismo 

ecológico e de aventura, a proteção e repartição dos benefícios oriundos dos 

conhecimentos tradicionais podem se tornar fonte de emprego e renda para muitas 

pessoas que hoje dependem da exploração predatória da floresta – e o PSA pode auxiliar 

nessa transição. Além das alternativas mencionadas, a própria recuperação de áreas 

degradadas gera empregos, tanto em relação ao plantio quanto à produção de mudas. A 
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manutenção do pequeno agricultor na propriedade também deve ser considerada, pois a 

agricultura familiar é a que mais gera empregos no campo, no Brasil.   

O desenho de esquemas de PSA para o combate à mudança climática merece alguns 

apontamentos. O PSA destacou-se por ser um mecanismo financeiramente 

autossustentável, na medida em que os beneficiários pagam aos provedores pelos 

serviços ambientais por eles garantidos. Mesmo que o Poder Público participe do 

esquema de PSA, não necessariamente destinará recursos orçamentários para o projeto. 

O papel mais importante do Estado, em um esquema de PSA, é o de garantir o 

cumprimento dos contratos firmados entre beneficiários e provedores, bem como de 

assegurar a propriedade ou a posse. O Poder Público pode, ainda, participar de um 

esquema de PSA fornecendo a estrutura administrativa do projeto, operacionalizando a 

cobrança dos beneficiários e efetivando os pagamentos aos provedores. Pode, ainda, 

fiscalizar o cumprimento dos contratos. Exemplo disso seria um desenho de PSA 

voltado para a preservação e recuperação de mananciais. Nesse caso, cumpriria ao 

Poder Público efetuar a cobrança, que poderia dar-se na fatura da conta da água, sob a 

rubrica de taxa de manutenção de mananciais, bem como operacionalizar os 

pagamentos aos provedores envolvidos no projeto.  

Por outro lado, não são desejáveis esquemas de PSA que dependam exclusivamente 

do orçamento público ou de doações alternadas, pois corre-se o risco de 

descontinuidade nos pagamentos. Isso representa o descumprimento unilateral dos 

contratos e gera, inevitavelmente, desconfiança no sistema por parte dos provedores. A 

implicação disso na questão climática seria a continuidade do desmatamento. Quadro 

temerário seria um desenho de PSA que aplicasse as receitas oriundas da cobrança dos 

beneficiários (ou mesmo doadores) em investimentos de risco, como, por exemplo, 

ações de Companhias negociadas na Bolsa de Valores. Corre-se-ia o risco de perder os 

recursos e não poder pagar pelos serviços ambientais, gerando insegurança entre 

beneficiários e provedores. A pior opção, entretanto, seria investir os recursos de um 

sistema de PSA em ações de companhias ou negócios poluidores.  

Em relação à Política de Combate à Mudança Climática do Estado do Amazonas, a 

qual criou o programa de PSA intitulado Bolsa Floresta, posicionam-se José Rubens 

Morato Leite e Ernesto Roessing (2009, p. 03): 

 

Um aspecto interessante do Bolsa Floresta é a forma como ele é gerenciado e 

financiado. A gestão cabe à Fundação Amazonas Sustentável [...] A 

Fundação capta recursos privados que, posteriormente são investidos em 

fundos fiduciários, de modo que somente os rendimentos do capital aplicado 
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são utilizados para financiar o programa [...] prevê-se, pois, o uso de uma 

lógica capitalista para afastar o risco de uma crise ambiental. 

 

A partir daí, surge a pergunta: estarão esses fundos fiduciários financiando o 

desmatamento na Amazônia? Caso isso ocorra, de pouco adianta investir os 

rendimentos dos recursos doados em projetos de PSA para a mitigação da mudança 

climática. 

Acerca dos beneficiários da preservação dos serviços ambientais, um 

questionamento se impõe. No PSA hídrico, por exemplo, considera-se beneficiário 

quem usa água com melhor qualidade e de acordo com a quantidade consumida. O 

beneficiário é, com base no princípio do usuário-pagador, instado a contribuir para o 

projeto de PSA. Em relação às medidas de mitigação, existe a dificuldade de 

individualizar os beneficiários, já que todos os habitantes do planeta seriam favorecidos 

por um projeto de PSA voltado para esses fins. Com base nisso, poder-se-ia alegar que 

todos os beneficiários deveriam pagar.  

No entanto, existem duas objeções à cobrança universal. A primeira, de ordem 

prática, sinaliza que seria impossível cobrar de todos os habitantes do planeta recursos 

para um projeto de PSA climático. A outra objeção envolve uma questão ética, vez que 

seria injusto cobrar de todos habitantes do planeta indistintamente, enquanto sabe-se 

que alguns emitem mais GEE’s que outros. Por exemplo, o cidadão que utiliza 

automóvel tem mais responsabilidade pela mudança climática do que aquele que utiliza 

transporte coletivo.  

Uma alternativa para esse impasse seria a aplicação do disposto no art. 3º, III, da 

PNMC
16

 como o critério para identificar os beneficiários/responsáveis pelo pagamento 

pelos serviços ambientais de mitigação dos efeitos da mudança climática. Com base 

nesse critério, poder-se-ia identificar os beneficiários dentre as pessoas físicas e 

jurídicas que mais emitem GEE’s e, portanto, consideradas responsáveis pela 

remuneração dos provedores em projetos de PSA.
 17

  

Por fim, cabe ressaltar que todo projeto de PSA deve concentrar esforços na 

educação ambiental, tanto dos provedores quanto dos beneficiários. Aqueles devem ser 

                                                 
16

 “III - as medidas tomadas devem levar em consideração os diferentes contextos socioeconomicos de 

sua aplicação, distribuir os ônus e encargos decorrentes entre os setores econômicos e as populações e 

comunidades interessadas de modo equitativo e equilibrado e sopesar as responsabilidades individuais 

quanto à origem das fontes emissoras e dos efeitos ocasionados sobre o clima.” 
17

 Nesse sentido, podemos citar o PL nº 6.288/2009, que “dispõe sobre a destinação ao Fundo Nacional de 

Meio Ambiente, para aplicação em projetos na Amazônia Legal, de 1% (um porcento) do lucro dos 

fabricantes de veículos automotores e dos fabricantes de pneus decorrente das vendas no mercado 

interno”.  Disponível em <http://www2.camara.gov.br> Acesso em 01.abr.2010. 
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sensibilizados acerca da importância dos serviços ambientais para o bem-estar humano 

e da manutenção da biodiversidade. Além da valorização dos serviços ambientais, os 

beneficiários devem ser sensibilizados da relevância do papel dos provedores na 

conservação e preservação dos ecossistemas através da cobrança pelos serviços 

ambientais dos quais se utilizam, incluindo a mitigação dos efeitos da mudança 

climática. Através da sensibilização dos beneficiários, entende-se possível a criação de 

sistemas sustentáveis de PSA para atuarem nas ações de mitigação e adaptação aos 

efeitos da mudança climática. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ARTICULADAS 

 

1. O Brasil deve zerar as taxas de desmatamento na Amazônia e no Cerrado como 

forma de atender a meta de redução de emissões assumida na COP-15 e na PNMC; 

2. O PSA é um mecanismo econômico que apresenta um grande potencial para 

promoção de ações de mitigação e adaptação aos efeitos da mudança climática. 

3. Enquanto mecanismo econômico para a mitigação e adaptação aos efeitos das 

Mudanças Climáticas no Brasil, o PSA deve ser considerado integrante da PNMC. 

4. Projetos de PSA, com vistas à mitigação e adaptação, podem e devem ser 

implementados em todo território nacional como forma de atingir a meta brasileira de 

redução de emissões de GEE’s. 

5. Projetos de PSA voltados à mitigação devem priorizar a manutenção da floresta 

na fronteira agrícola da Amazônia e do Cerrado. 

6. Projetos de PSA, que conciliam mitigação e adaptação, devem priorizar ações de 

recuperação de áreas degradadas, especialmente em APP’s e Reserva Legal, bem como 

promover a arborização urbana, a implantação de corredores de biodiversidade e o 

Sistema de Plantio Direto na agricultura. 

7. O PSA deve ser considerado como um complemento dos instrumentos de 

comando e controle e utilizado em articulação com esses.  
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