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APRESENTAÇÃO

Para a realização do Projeto “Sistemas Estaduais de Pagamentos por Serviços Ambien-
tais: diagnóstico, lições aprendidas e desafios para a futura legislação” foram selecionados 
aqueles Estados que já possuíam legislação sobre pagamento por serviços ambientais 
aprovada no ano de 2010 e que, desde então, viessem trabalhando na sua implementação 
– caso dos Estados do Amazonas, Acre, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Paraná.

A partir de então, os consultores regionais do projeto realizaram estudos em cada um 
desses Estados, os quais se dedicaram a avaliar não só as legislações em questão, mas 
também a efetividade dos programas de PSA, a partir da realização de entrevistas com os 
órgãos responsáveis e com as comunidades beneficiárias desse instrumento econômico.

Os resultados finais do projeto, que refletem uma avaliação sistêmica e comparativa dos 
estudos estaduais, apontando as lições aprendidas, as fragilidades e os pontos fortes dos 
sistemas analisados, assim como os desafios para as futuras legislações, foram apresenta-
dos em seminário realizado em Brasília, no mês de abril de 2014 e disponibilizados em pu-
blicação impressa e eletrônica, esta última disponível no site www.planetaverde.org/clima. 

Agora, encerrando as atividades do Projeto, o Instituto O Direito por um Planeta Verde tem 
a satisfação de oferecer nesta publicação a íntegra dos Relatórios Estaduais. Assim, os 
operadores jurídicos e demais interessados terão à sua disposição excelente material de 
referência, com a possibilidade de conhecer em detalhe os sistemas de pagamento por 
serviços estaduais estudados.

Abrindo a publicação, a consultora Liana Amin Lima da Silva apresenta uma avaliação do 
sistema de pagamento por serviços ambientais do Paraná, do Programa Bioclima e do 
Biocrédito, além de analisar a experiência decorrente da execução do Projeto “Estradas 
com Araucárias”, que se destaca por ser um arranjo de PSA misto, composto por atores 
públicos e privados.

Na sequência, a política de pagamento por serviços ambientais do Estado de São Paulo é 
analisada no trabalho dos consultores Yuri Rugai Marinho e Carolina Castelo Branco, sen-

http://www.planetaverde.org/clima
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A Biodiversidade é a Teia da Vida do nosso Planeta, trata-se da matéria-prima genética para 
a evolução no nosso Lar. A diversidade da vida integra a Natureza e proporciona serviços 
ecossistêmicos fundamentais para a dinâmica do Planeta e para o pleno desenvolvimento 
do ser humano. Dessa diversidade dependemos, e é por ela que temos autonomia. No en-
tanto, apesar do seu enorme valor intrínseco e funcional, estudos científicos alertam que 
nos últimos cem anos, as taxas de extinção de espécies aumentaram de 100 a 1000 vezes 
por ano, com relação à taxa de extinção considerada normal ou natural. 

O aumento da nossa expansão sobre a superfície da Terra está provocando uma sobrecar-
ga ecológica que terá fortes impactos no equilíbrio do Planeta. A crise ambiental é uma ca-
racterística e uma consequência lógica de um modelo de desenvolvimento que esqueceu 
integrar o elemento ecológico na sua racionalidade. 

Na atualidade, diante dos limites biofísicos e dos riscos ambientais, há uma exigência para 
conter a ação do homem sobre a Natureza. Na chamada era do Antropoceno, a proteção – 
conservação/preservação - da biodiversidade passou a ser um dos temas mais preocupan-
tes e debatidos mundialmente tanto nas agendas políticas dos países como nos diversos 
saberes das ciências. 

Considerando esse panorama de crise ambiental, e tendo como foco de análise a realida-
de sócioambiental latino-americana – concretamente o Brasil e a Costa Rica -, o presente 
E-book tem como objetivo incentivar o pensamento complexo necessário às questões 
ambientais, com o intuito de ser um insumo para a reflexão e o debate dos desafios para 
uma proteção efetiva da diversidade biológica em todos os seus âmbitos. 

Trata-se de uma apresentação dos resultados dos encontros e debates ocorridos desde o 
segundo semestre de 2012 como parte da Pesquisa Conjunta sobre as Perspectivas e de-
safios para a proteção efetiva da Biodiversidade no Brasil e na Costa Rica. Pesquisa reBoa 
leitura!

do abordada a experiência específica do Projeto “Mina D´Água”, inserido no Programa de 
Remanescentes Florestais que foi instituído pela Lei de Mudanças Climáticas do Estado. 
Trata-se de um programa de PSA que tem como objetivo específico a proteção de nascen-
tes e mananciais de abastecimento público.

A consultora Ana Luiza Campos, por sua vez, nos brinda com sua avaliação sobre a im-
plementação da política de PSA do Estado de Minas Gerais, em especial, do Programa 
Bolsa Verde, cuja finalidade é apoiar a conservação da cobertura vegetal nativa no Estado, 
mediante o pagamento aos proprietários e posseiros que já preservam ou que se compro-
metem a recuperar a vegetação de origem nativa em suas propriedades ou posses. 

No Estado do Espírito Santo, a política estadual de PSA foi objeto de análise pelos con-
sultores Marcelo Abelha Rodrigues, Christina Cordeiro dos Santos e Pablo Merlo Prata. 
O estudo concentrou-se na avaliação do programa “ProdutorES de Água”, o qual, muito 
embora não esteja mais em vigor, uma vez que foi substituído pelo programa “Reflorestar”, 
era o único, à época da execução do Projeto, que contava com uma experiência concreta 
de implementação – requisito essencial para a pesquisa realizada no âmbito do Projeto, 
que busca examinar a efetividade dos instrumentos de PSA. O “ProdutorES de Água” 
beneficiava o produtor rural que promovia a conservação de fragmentos florestais na sua 
propriedade e, com isso, gerava o serviço ambiental de melhoria da qualidade da água, 
mediante a redução da erosão e sedimentação dos corpos hídricos. 

Marcia Silva Stanton, consultora no Estado do Acre, nos traz sua avaliação do Programa de 
Certificação de Unidades Produtivas Familiares, um programa de PSA que oferece incenti-
vos monetários e não monetários para que produtores rurais familiares abandonem o uso 
do fogo na produção e adotem práticas mais sustentáveis garantindo também a seguran-
ça alimentar e o fortalecimento de cadeias produtivas, objetivos adicionais do programa. 
Como o Acre criou um sofisticado programa jurisdicional de PSA em 2010, através da Lei 
que instituiu o SISA, um capítulo é destinado à análise das características gerais deste 
programa.

Por fim, fechando a publicação, a consultora Danielle de Ouro Mamed avalia a experiência 
e as peculiaridades da política de PSA do Estado do Amazonas, em especial do Programa 
Bolsa Floresta e seus componentes (Bolsa Renda, Bolsa Social, Bolsa Associação e Bolsa 



Familiar), que tem por finalidade o incentivo à conservação dos recursos naturais e de seus 
serviços ambientais através da manutenção das florestas em Unidades de Conservação 
Estaduais.

Desejo a todos uma boa leitura!

Paula Lavratti
Coordenadora-Geral do Projeto

Sistemas Estaduais de Pagamentos por 
Serviços Ambientais: diagnóstico, lições 

aprendidas e desafios para a futura legislação

|  Paula Lavratti6
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região 
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1. PARANÁ

Liana Amin Lima Da Silva

“Agora estávamos cercados de gigantescos pinheiros (...). Parecia-nos estar respirando a 
verdadeira essência da vida enquanto caminhávamos. Tudo em volta como que partilhava 
desse gozo de viver. Os pinheirais repletos de variadas espécies de aves...”

Thomas Bigg-Wither, 1878.

 

SUMÁRIO: 1.Introdução. Araucária: Patrimônio Cultural e Serviços Ambientais no Estado 
do Paraná - 2. Política Estadual de PSA no Estado do Paraná: Contexto Socioeconômi-
co; 2.1. Política Estadual de Mudanças Climáticas: panorama geral; 2.2. Projeto de Lei 
nº 125 de 2012, tramitação e exposição de motivos.; 2.3. Lei nº 17.134 de 25 de abril de 
2012: PSA, Bioclima e  Biocrédito; 2.4. Projeto de Lei nº 119 de 2012, tramitação e ex-
posição de motivos; 2.5. Relação da Política Estadual de PSA e normas correlatas - 3. 
Projeto “Estradas com Araucárias”; 3.1. Contexto e Descrição. Plantio de Araucária em 
Divisas entre Propriedades e Estradas; 3.2. Objetivos; 3.3. Conservação da biodiversidade 
e melhoramento de recursos genéticos ; 3.4. Compensação de Carbono; 3.5. Estradas 
com Araucárias no Paraná; 3.6.  Arranjo institucional: PSA “misto”; 3.7. Implementação 
do projeto: Resumo das experiências em andamento; 3.7.1. Lapa-PR; 3.7.2. Irati-PR; 3.7.3. 
Bosque Modelo Caçador – SC - 4. Descrição e avaliação dos resultados das entrevistas; 
4.1. Comunidade beneficiária; 4.2. Órgão executor estadual; 4.3. Participação de Empre-
sas Privadas; 4.3.1. Cálculo de emissão CO2 em operações de transporte; 4.3.2. Aporte 
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de recursos pelas empresas; 4.3.3.  Novo arranjo institucional - 5.Considerações finais;  
5.1. Recomendações - 6. Referências Bibliográficas

1. IntRODUçãO. ARAUcÁRIA: PAtRIMônIO cULtURAL e SeRvIçOS 

AMbIentAIS nO eStADO DO PARAnÁ

O gênero Araucária L. Jussieu, cuja origem remonta há cerca de 200 milhões de anos, é 
composto por 19 espécies de ocorrências restritas ao hemisfério Sul, na Austrália, Papua 
Nova Guiné, Nova Caledônia, Vanuatu, Ilha Norfolk, Brasil, Chile e Argentina. A espécie 
Araucaria angustifolia é nativa do Brasil, também conhecida como Pinheiro-do-Paraná (AN-
GELI, 2003). 

Há cerca de 4.000 anos atrás, com o clima tornando-se mais quente e úmido, as florestas 
de araucária já em expansão, e as áreas de campos e estepes diminuindo, aparecem os 
primeiros vestígios de horticultores e ceramistas em território atualmente compreendido 
pelo Estado do Paraná, os da tradição Itararé-Taquara; e há dois mil anos atrás já se tem 
assentamentos Tupiguarani (PARELLADA, 2005, p.37).

No início do holoceno, cerca de treze mil anos atrás, segundo Behling (1995, 1997), havia 
uma grande predominância de Poaceae e Cyperaceae, e há mais de 2.850 anos já havia 
iniciado a expansão da floresta de araucária. O manejo dos campos e das florestas de arau-
cárias parece estar diretamente relacionado a entrada de grupos Jê, há mais de quatro mil 
anos, no Paraná (PARELLADA, 2005, p.54).

A expansão das florestas com araucárias aconteceu em períodos mais úmidos, e quando 
houve alterações para mais quente, as araucárias acabaram restringindo-se a locais mais 
frios e de altitude maior (PARELLADA, 2005, p.54). Até o início do século XX, a araucária 
dominava as paisagens do sul do Brasil, onde cobria boa parte do Planalto Meridional. No 
Paraná, cobria 40% da superfície, em Santa Catarina, 30% e no Rio Grande do Sul, 25% 
do território (KOCH; CORRÊA, 2010, p.35).

Uma araucária vive, em média, entre 200 e 300 anos.  A araucária possui tronco reto, 
uniforme e cilíndrico. Sua altura varia de 30 a 50 metros e o diâmetro do tronco pode 
alcançar desde pouco mais de um metro até dois metros e meio. As árvores jovens apre-
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sentam a copa em forma de cone. Nos indivíduos adultos a copa é sempre alta, acima 
dos vinte metros, e possui forma de guarda-chuva, com seus galhos e ramos simétricos. 
(KOCH;CORRÊA, 2010, p.36)

O potencial madeireiro, assim como a expansão da fronteira agrícola, desencadeou uma 
voraz exploração florestal que resultou no aniquilamento de reservas de araucária. Com a 
devastação do ecossistema, muitas espécies de animais tiveram suas populações drasti-
camente ameaçadas ou extintas, comprometendo também o patrimônio genético da Flo-
resta com Araucária.  

A Araucária nativa do Brasil ou Pinheiros-do-paraná (Araucaria angustifolia), está seriamen-
te ameaçada de extinção, integrando a Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ame-
açadas de Extinção e a red list da International Union for Conservation of Nature (IUCN). 
Nesta lista, de 1996 a 2006, se manteve com o status de “vulnerável”,  e de 2006 até os 
dias atuais, se encontra classificada como “criticamente em perigo”. 

A derrubada de imensas porções da Floresta com Araucária também provocou erosão e 
empobrecimento do solo, afetou o clima da região, modificou o regime hídrico e alterou 
a paisagem natural. Restam 8% a 10% de florestas já exploradas e algo em torno de 1% 
a 2% da cobertura original. No Paraná, que abrigava 40% de todo ecossistema, foram en-
contrados apenas 12,54% da área de ocorrência desse ecossistema. Os dados alarmantes 
encontram-se no relatório “Conservação do Bioma Floresta com Araucária”, da Fundação 
de Pesquisas Florestais do Paraná, 2001 (KOCH;CORRÊA, 2010, p.103). 

A araucária, espécie símbolo de muitas cidades do Sul do Brasil, também conhecida pela 
produção de pinhões, apresenta um componente ornamental único devido à sua forma e 
dimensões (OLIVEIRA, 2011). 

Nesse sentido, os componentes natural e cultural se mostram indissociáveis, o que carac-
teriza a natureza jurídica do bem ambiental.

Com ou sem reconhecimento jurídico, o conjunto de bens materiais e 
imateriais que garantem ou revelam uma cultura são patrimônio cultural 
daquela cultura. Se o direito é capaz de criar normas protetoras, impondo 
ao Estado sua proteção, é outra coisa.  Cumpre ao povo detentor ou re-
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conhecedor da cultura, a sua proteção, o que inclui exigir do Estado atos 
concretos nessa direção (SOUZA FILHO, 2006, p.47).

Patrimônio é um termo que está ligado a pater, em latim, fazendo uma referência à herança 
paterna, ou de forma mais ampla, bem de família ou herança comum. Logo, o conceito de 
patrimônio está ligado a um conjunto de bens que foi transmitido para a geração presente. 
A geração presente deve emitir um valor do que quererá conservar, modificar ou demolir 
e destruir. O patrimônio cultural deverá ser fruído pela geração presente, sem prejudicar a 
possibilidade de fruição da geração futura (MACHADO, 2010). 

 Nesse sentido, os componentes de valor simbólico e de identificação cultural, se agregam 
ao valor paisagístico e aos demais serviços ambientais associados, como a conservação 
do ecossistema, a formação de corredores ecológicos, conservação da biodiversidade, 
mitigação e captura de gases de efeito estufa. Desse modo, a Araucária torna-se um bem 
socioambiental de valor inestimável, por fazer referência à memória e à identidade cultural, 
como uma herança comum, um patrimônio cultural do Estado do Paraná e demais estados 
da região Sul do país, onde há incidência dessa espécie nativa. 

A noção de patrimônio cultural foi ampliada pela Constituição Federal de 1988, ao reconhe-
cer os bens culturais de natureza material e imaterial (art. 215 e 216). As matas e corredo-
res de araucárias, além de se constituir bem cultural de natureza material, por seu valor 
paisagístico, também possui a natureza imaterial ao identificarmos os modos de fazer, criar 
e viver, relacionadas às práticas de manejo e uso sustentável de sua semente, o pinhão. 
Como produto florestal não madeireiro, possui grande valor nutricional, de importância 
cultural para a culinária local, além de seu uso medicinal tradicional e seu potencial para a 
extração de óleos essenciais, para fabricação de cosméticos. 

Conforme previsão constitucional, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impõe-se ao Poder Público o dever de preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, além de preservar 
a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país, promover a educação am-
biental e proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em 
risco sua função ecológica e provoquem a extinção de espécies. (art. 225, §1º, I, II, VI, VII). 
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Considerando o contexto atual da Araucária, classificada como uma espécie ameaçada de 
extinção, torna-se relevante as políticas públicas e projetos que possam gerar conscientiza-
ção ambiental e promover incentivos para a conservação da espécie nativa. Os incentivos 
econômicos podem se tornar instrumentos para garantir a efetividade da legislação de 
proteção ambiental. 

Entre os serviços ambientais (de suporte, provisão, regulação e elementos culturais), Nus-
deo (2012) destaca quatro tipos: conservação da biodiversidade; proteção a bacias hidro-
gráficas; sequestro e estocagem de carbono; beleza cênica. 

A base orientadora dos pagamentos por serviços ambientais é o novo princípio do Direito 
Ambiental, denominado de “protetor-recebedor”, uma outra fase dos princípios “poluidor-
-pagador” e “usuário-pagador”. Podemos considerar que a consolidação desse princípio se 
dá com a normatização do mecanismo de Redução de Emissão de Desmatamento e De-
gradação (REDD), aprovado na 13a Conferência das Partes (COP), de 2007, da Convenção-
-Quadro nas Nações Unidas sobre Mudança do Clima, como instrumento de compensação 
financeira pelo desmatamento evitado nos países em desenvolvimento. 

No que se refere à esfera doméstica, destacam-se a Política Nacional sobre Mudança do 
Clima, Lei nº 2.187 de 29 de dezembro de 2009 e a Lei nº 12.512 de 14 de outubro de 2011, 
que institui o Programa de Apoio à Conservação Ambiental e o Programa de Fomento às 
Atividades Produtivas Rurais. 

Ao buscarmos, no âmbito do Estado do Paraná, políticas públicas e a regulamentação 
de projetos de PSA, encontramos em andamento um interessante projeto, denominado 
“Estradas com Araucárias”, com sua implementação anterior à promulgação da Política 
Estadual de Mudanças Climáticas e da legislação estadual que dispõe sobre PSA, como 
veremos a seguir. 

2. POLítIcA eStADUAL De PSA nO eStADO DO PARAnÁ: cOntextO 

SOcIOecOnôMIcO 

O Paraná é um dos 26 estados do Brasil e está situado na Região Sul do País. Faz divisa 
com os estados de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, fronteira com a Ar-
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gentina e o Paraguai e limite com o Oceano Atlântico. Ocupa uma área de 199.880 km². 
Sua capital é Curitiba, e outras importantes cidades são Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, 
Ponta Grossa, Cascavel, Guarapuava e Paranaguá. 

Na Região Metropolitana de Curitiba, destacam-se, por sua importância econômica, os 
municípios de São José dos Pinhais e Araucária. A economia paranaense é a quinta maior 
do País. O Estado responde atualmente por 5,84% do PIB nacional, registrando uma ren-
da per capita de R$ 20,8 mil em 2010, acima do valor de R$ 19,7 mil referente ao Brasil. 
(IPARDES, 2013)

Figuras 1 e 2.  Mapas Estado do Paraná e localização na América do Sul (IPARDES). 

capital curitiba
Área (km2) 199.880
Densidade demográfica (2011)(hab.km2) 52,92
Número de municípios 399
População do Paraná (2010) 10.444.526
População do Brasil (2010) 190.755.799
Participação na população do Brasil (%) 5,5
População urbana (2010) (%) 85,3
IDH (2010) 0,749
FONTES: IPARDES, IBGE, PNUD

Tabela 1. Dados gerais do Estado do Paraná. (IPARDES, 2013)
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O Paraná é o maior produtor nacional de grãos, apresentando uma pauta agrícola diversi-
ficada. A utilização de avançadas técnicas agronômicas coloca o Estado em destaque em 
termos de produtividade. A soja, o milho, o trigo, o feijão e a cana-de-açúcar sobressaem 
na estrutura produtiva da agricultura local, observando-se, em paralelo, forte avanço de 
outras atividades, como a produção de frutas. Já na pecuária, destaca-se a avicultura, com 
26,3% do total de abates do País. Nos segmentos de bovinos e suínos, a participação do 
Estado atinge 4,3% e 19,7%, respectivamente. O valor da transformação industrial do 
Paraná atingiu R$ 67,4 bilhões em 2011. Na estrutura industrial do Estado, predominam 
os segmentos de veículos automotores, alimentos e refino de petróleo, responsáveis por 
aproximadamente 58% do valor da transformação da indústria estadual. O valor adicionado 
do setor de serviços do Paraná totalizou R$ 120 bilhões em 2010, com grande participação 
dos ramos de comércio, administração pública e atividades imobiliárias. (IPARDES, 2013)

Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios (IDHM), no caso do Paraná, 
denotou-se mudança da 6a para a 5a posição no cenário nacional, no período 2000-2010. 
Ao longo da trajetória de dois decênios, o Estado acusou desempenho médio bastante 
próximo ao índice geral do País. Contudo, o comportamento mais contundente ocorreu 
no lapso 1991-2000, com incremento superior ao brasileiro nos três eixos do índice, com 
ênfase na educação. Entre 2000 e 2010, o Paraná situou-se abaixo do panorama evolutivo 
nacional no índice geral, afetado por longevidade e, principalmente, educação. No exercício 
de 2010, os dez municípios primeiros colocados no ranking paranaense do IDHM foram 
Curitiba, Maringá, Quatro Pontes, Pato Branco, Cascavel, Londrina, Francisco Beltrão, Ma-
rechal Cândido Rondon, Toledo e Palotina. (LOURENÇO, 2013, p.3-4)

A despeito dos reconhecidos aprimoramentos identificados na qualidade 
de vida, apenas duas cidades do Paraná compõem o time dos 100 maio-
res IDHM do País e ostentam índice “muito alto”, acima de 0,8. São elas: 
Curitiba (10º lugar, 0,823) e Maringá (23º, 0,808). Dos demais, 236 estão 
na categoria “alto”, 157 aparecem como “médio” e 4 ficaram no grupo 
“baixo”, mostrando a existência de largas margens para melhorias. (LOU-
RENÇO, 2013, p. 4)

No que concerne aos indicadores de sustentabilidade ambiental, quanto à demanda hídri-
ca para o abastecimento público, estrutura fundiária e cobertura florestal dos municípios, 
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podemos verificar nos mapas abaixo, disponibilizados pelo Instituto Paranaense de Desen-
volvimento Econômico e Social (IPARDES). 
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 Figuras 3, 4 e 5. Mapas: Indicadores de Sustentabilidade Ambiental do Estado do Paraná (IPARDES, 2013).
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O clima paranaense apresenta diferenças marcantes, dependendo da região – de tropical 
úmido ao norte a temperado úmido ao sul. 

Mendonça (2007, p.10), ao analisar os dados meteorológicos de inúmeras localidades da 
região sul do Brasil, pôde constatar uma tendência à elevação das temperaturas em toda 
região. “Em termos gerais, estima-se que nos últimos quarenta anos a temperatura media 
regional elevou-se cerca de 1,3°C, o que teria sido acompanhado dos totais pluviométricos 
anuais.”  Tal cenário corresponde às perspectivas globais divulgadas pelo Painel Intergover-
namental sobre Mudanças Climáticas (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC).  

A Política Estadual de Mudanças Climáticas e a Lei que institui o Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA), no Estado do Paraná, foram promulgadas em 25 de abril de 2012. Ainda 
não é possível se vislumbrar uma avaliação da efetividade da política estadual de PSA, com 
base na recente legislação, tendo em vista que pouco foi se implementado e regulamen-
tado nesse período. 

No contexto estadual, destacamos as iniciativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recur-
sos Hídricos (SEMA-PR) e Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas Globais, a exemplo 
da recente proposta de elaboração de Inventário Estadual de Gases de Efeito Estufa do 
Paraná (início em outubro de 2013). 

A escolha da delimitação da pesquisa e estudo de caso com o “Projeto Estradas com 
Araucárias”, se trata por ser um projeto piloto de PSA no Estado do Paraná, que preexistia 
à legislação estadual de PSA, mas que hoje está sendo incorporado ao Programa Bioclima, 
que explicaremos adiante. 

2.1. Política estadual de Mudanças climáticas: panorama geral

Lei nº 17.133, de 25 de abril de 2012. Súmula: Institui a Política Es-
tadual sobre Mudança do Clima.

A Lei nº 17.133 de 25 de abril de 2012 institui a Política Estadual sobre Mudança do Clima. 
Os princípios da Política Estadual sobre Mudança do Clima são (art. 3): I – da proteção 
do sistema climático; II – da prevenção; III – da precaução; IV – do poluidor-pagador; V – 
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do conservador-beneficiário; VI – do desenvolvimento sustentável; VII – da informação, da 
transparência e da participação; VIII – da responsabilidade comum, porém diferenciada.

A Política Estadual sobre Mudança do Clima cria o Comitê Intersecretarial de Mudanças 
Climáticas, com a finalidade de orientar a elaboração, a implementação, o monitoramento, 
a avaliação e a revisão do Plano Estadual sobre Mudança do Clima (art. 8). Dispõe que a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) exercerá função de 
Secretaria Executiva do Comitê, prestando apoio administrativo e terá na figura de seu 
Secretário, o presidente do Comitê (§1º). 

Em seu artigo 9 estabelece que o Plano Estadual sobre Mudança do Clima será elaborado 
pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA), sob a respon-
sabilidade da Coordenadoria de Mudanças Climáticas, como um conjunto de ações e me-
didas fundamentado e orientado na Política Estadual sobre Mudança do Clima. No âmbito 
do Plano Estadual, o §2º dispõe que serão criados selos de reconhecimento público, tanto 
para a participação no Registro quanto para a comprovação da redução líquida de emissões 
por redução ou compensação de emissões. E em seu §3º, que o Poder Público poderá 
definir incentivos fiscais e financeiros para a adesão ao Registro Público de Emissões, es-
pecialmente para as entidades privadas que, comprovada e voluntariamente, mitigarem as 
suas emissões de gases de efeito estufa.

Conforme definição constante na Lei Estadual nº 17.133 de 2012, Inventário de Emissões 
de Gases de Efeito Estufa: é o levantamento, para fins de quantificação e contabilização, 
das emissões por fontes e setores, para proposição de medidas de mitigação e adaptação 
de gases de efeito estufa, seja em âmbito privado ou público. 

2.2. Projeto de Lei nº 125 de 2012, tramitação e exposição de motivos. 

Em 13 de março de 2012, o Governador do Estado do Paraná, sr. Carlos Alberto Richa, 
encaminhou à Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (dep. Valdir Ros-
soni), a mensagem nº 04/2012, referente ao Anteprojeto de Lei, de autoria do Poder Execu-
tivo, que objetivava instituir a Política Estadual sobre Mudança do Clima. 
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Na mensagem nº 04/2012, o Executivo contextualiza o tema das mudanças climáticas e 
sua regulação, em âmbito internacional e doméstico, expondo a justificativa do Anteproje-
to de lei.  

No que tange à normativa internacional, faz referência à Convenção-Quadro sobre Mudan-
ça do Clima da ONU e a definição de mudança do clima, constante em seu artigo 1.2; ao 
Protocolo de Quioto (1997); e ao Quarto Relatório de Avaliação (2007) do Painel Intergover-
namental sobre Mudança do Clima (IPCC). 

No âmbito doméstico, refere-se ao Plano Nacional sobre Mudança do Clima (2008) e à Lei 
Federal nº 12.187 de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mu-
dança do Clima – PNMC (2009). Refere-se também às metas que foram anunciadas pelo 
Poder Executivo Federal (início de dezembro de 2009), às vésperas da 15a Conferência das 
Partes (COP 15) da Convenção do Clima, em Copenhage, sobre o compromisso voluntário 
de reduzir as emissões de 36, 1% e 38,9% sobre as estimativas de emissões previstas 
para 2020. 

Os cenários dos impactos das mudanças climáticas não envolvem apenas 
consequências ambientais, mas também sociais e econômicas. Isso im-
põe que as mudanças climáticas integrem as agendas políticas de desen-
volvimento sustentável que norteiam planos e ações. Daí sua relevância. 

A mensagem de encaminhamento do PL nº 125/2012, cita ainda alguns Estados da Fede-
ração, como Amazonas, Goiás, Santa Catarina e São Paulo, que já editaram suas leis sobre 
mudança do clima, enquanto outros trabalham para sua elaboração. 

Contextualiza-se o Estado do Paraná no processo de discussão coletiva, com o Fórum 
Paranaense de Mudanças Climáticas Globais, criado pelo Decreto Estadual nº 4.888/2005 
e reconhecido pela Lei Estadual nº 16.019/2008, no qual se finalizou a elaboração do Ante-
projeto de Lei, envolvendo várias reuniões do Fórum, apresentação ao Conselho Estadual 
do Meio Ambiente (CEMA), em 27 de outubro de 2009, Audiência Pública promovida pela 
Comissão de Ecologia e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, em 18 de novembro de 
2009, e consulta pública no site do Fórum. 

Registra-se que em 2001, a nova equipe do governo e atuais membros do Fórum Parana-
ense de Mudanças Climáticas Globais e Câmara Temática deram início a um processo de 
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revisão do Anteprojeto de Lei, visando atualizá-lo à luz das mais recentes mudanças no 
panorama internacional e nacional pertinente às mudanças climáticas e torna-lo amplo para 
recepcionar outros projetos e avanços conquistados pela Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos. 

Conforme a mensagem nº 04/2012 do Governador do Estado encaminhada à ALPR: o 
Anteprojeto de Lei “é fruto de um processo aberto, participativo e democrático, em que 
diversos segmentos da sociedade foram ouvidos, enriquecido por uma revisão técnica e 
legal altamente qualificada, realizada no intuito de tornar a futura Lei um instrumento con-
creto em prol da luta global contra as mudanças climáticas”. 

A Análise Prévia ao Projeto de Lei nº 125/12, em conformidade com o artigo 33-A, do Re-
gimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, na Comissão de Consti-
tuição e Justiça, foi favorável, com base no art. 24, inciso VI,  da Constituição Federal, que 
trata da competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, para legislar sobre 
a proteção do meio ambiente e controle da poluição. 

Destaca-se ainda, na Análise Prévia, o Decreto Estadual nº 4.514 de 2001, que dispõe 
sobre a competência da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – 
SEMA e seu campo de atuação (art. 2º) e competência da Coordenadoria de Recursos 
Hídricos e Atmosféricos. 

Art. 1º - A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
-SEMA, nos termos das Leis nº 10.066, de 27 de julho de 1992, e nº 11.352, 
de 13 de fevereiro de 1996, constitui órgão de primeiro nível hierárquico 
da administração estadual, de natureza substantiva, e tem por finalidade 
formular e executar as políticas de meio ambiente, de recursos hídricos, 
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florestal, cartográfica, agrária-fundiária, de controle da erosão e de sane-
amento ambiental.

Art. 30 - À Coordenadoria de Recursos Hídricos e Atmosféricos, compete:

I - a orientação e o fornecimento de subsídios às ações de controle e 
de monitoramento ambiental;

III - a coordenação de programas e projetos relativos à determinação 
de indicadores e padrões de qualidade ambiental;

VIII- a busca da integração da sua área de competência com as dife-
rentes áreas da SEMA, visando à consolidação da política ambiental do 
Estado;

Em 29 de março de 2012, o PL nº 125/2012 recebeu parecer favorável na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). Em 02 de abril de 2012, foi aprovado o requerimento de 
tramitação em “Regime de Urgência”, subscrito pelo Deputado Ademar Traiano, líder do 
Governo. Em 04 de abril de 2012, o parecer da Comissão de Finanças foi publicado, como 
favorável. Em 10 de abril de 2012, foi designado o Deputado Pedro Lupion como relator do 
PL nº 125/2012, para apresentar o parecer no prazo regimental de 48 horas. A Comissão de 
Ecologia e Meio Ambiente se manifestou como favorável, em 11 de abril de 2012. O PL nº 
125/2012 foi aprovado pela ALPR, em Sessão Plenária do dia 18 de abril de 2012 e sancio-
nado pelo Governador do Estado, em 25 de abril de 2012, convertendo-se na Lei nº 17.133. 

2.3. Lei nº 17.134 de 25 de abril de 2012: PSA, bioclima e  biocrédito

Lei nº 17.134, de 25 de abril de 2012.   Súmula: Institui o Pagamento 
por Serviços Ambientais, em especial os prestados pela Conser-
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vação da Biodiversidade, integrante do Programa Bioclima Paraná, 
bem como dispõe sobre o Biocrédito. 

Figura 6. Logomarca. Programa Bioclima Paraná.

A Lei nº 17.134 institui o Pagamento por Serviços Ambientais – PSA, visando realizar paga-
mentos como incentivo monetário para proprietários e posseiros de imóveis que possuam 
áreas naturais preservadas que prestem serviços à conservação da biodiversidade e dos 
recursos hídricos no Estado do Paraná (art. 1). 

Define serviços ambientais como as funções prestadas pelos ecossistemas naturais con-
servados, imprescindíveis para a manutenção das condições ambientais adequadas à sa-
dia qualidade de vida, funções estas que podem ser restabelecidas, recuperadas, restau-
radas, mantidas e melhoradas pelos proprietários ou posseiros (art. 2, I); O pagamento por 
serviços ambientais: a transação contratual através da qual o beneficiário ou usuário do 
serviço ambiental transfere a um provedor de serviços ambientais os recursos financeiros 
ou outras formas de remuneração, nas condições pactuadas, respeitadas as disposições 
legais e regulamentares pertinentes (art. 2, II); Pagador de serviços ambientais: a pessoa 
física ou jurídica, pública ou privada, que se encontrar na condição de beneficiário ou usu-
ário de serviços ambientais, em nome próprio ou de uma coletividade (art. 2, III); Provedor 
de serviços ambientais: todo o proprietário ou posseiro, pessoa física ou jurídica, que, pre-
enchidos os critérios de elegibilidade definidos nesta Lei, mantém, restabelece, recupera, 
restaura ou melhora ecossistemas naturais que prestam serviços ambientais (art. 2, IV). 

O Pagamento por Serviços Ambientais – PSA – relativo à Conservação da Biodiversidade 
será implementado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – 
SEMA, integrando o Programa Bioclima Paraná (art. 3). Sua implementação dar-se-á nas 
modalidades: I – biodiversidade; II – unidades de conservação; III – recuperação da vege-
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tação nativa, captura, fixação e estoque de carbono; IV – conservação de recursos hídricos 
(art. 4).

O Programa Bioclima Paraná tem por objetivo estabelecer estratégias, incentivos e meca-
nismos para a conservação, restauração, recuperação e melhoria da qualidade da biodiver-
sidade, visando à manutenção de serviços ecossistêmicos, à preservação e à restauração 
de processos ecológicos essenciais, ao manejo sustentável das espécies, incluindo ações 
de mitigação e adaptação às alterações decorrentes das mudanças climáticas, buscando 
assegurar o desenvolvimento socioeconômico sustentável, de forma a garantir a melhoria 
da qualidade de vida (parágrafo único, art. 3). 

O artigo 5 dispõe que só poderão pleitear os benefícios do Pagamento por Serviços Am-
bientais – PSA os proprietários e posseiros de imóveis rurais que mantenham as áreas de 
preservação permanente e as de reserva legal devidamente conservadas e averbadas na 
Matrícula do imóvel, devidamente inscritas no SISLEG – Sistema Estadual de Manutenção, 
Recuperação e Proteção da Reserva Legal e das Áreas de Preservação Permanente. 

A fundamentação do pagamento para o cumprimento de deveres legais 
parte de um argumento mais pragmático, como o da ausência de efetivi-
dade dos instrumentos de comando e controle, mas passa por argumen-
tos principiológicos, como a noção de protetor-recebedor, que enfatiza os 
benefícios da conservação para a coletividade, ainda que decorrente de 
práticas determinadas legalmente. (NUSDEO, 2012, p. 155)

Na legislação de PSA do estado do Paraná, podemos observer os critérios de elegibilida-
de para a participação no Pagamento por Serviços Ambientais, na categoria de Provedor 
(art. 7o):  

I - Conservação da Biodiversidade: 

a) remanescentes de vegetação nativa excedentes às áreas de preservação permanente 
e de reserva legal, caracterizados como áreas naturais com vegetação primária ou secun-
dária, em estágio médio ou avançado de sucessão vegetal, considerando-se prioritários os 
imóveis situados em Áreas Estratégicas para a Conservação da Biodiversidade no Estado 
do Paraná, definidas pela SEMA; 
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b) excepcionalmente, vegetação nativa em áreas de preservação permanente e de reserva 
legal que se encontrem em estágio inicial de sucessão ou recuperação poderão ser ele-
gíveis, desde que possuam potencial de conectividade com outros fragmentos de áreas 
naturais, inseridas nas Áreas Estratégicas para a Conservação da Biodiversidade no Estado 
do Paraná, definidas pela SEMA e, no caso de áreas em recuperação, mediante a forma-
lização de compromisso, escalonando-se o pagamento de acordo com a sua qualidade 
ambiental.

II - Unidades de Conservação do Grupo de Proteção Integral e áreas inseridas em Unidades 
de Conservação do Grupo de Uso Sustentável, de acordo com a sua qualidade ambiental, 
sendo consideradas como prioritárias as Reservas Particulares do Patrimônio Natural;

III - recuperação de florestas e outras formas de vegetação nativa, com ênfase na forma-
ção de corredores ecológicos, ampliação da cobertura vegetal natural, em especial nas 
áreas degradadas e na captura, fixação e permanência de carbono;

IV - Conservação de Recursos Hídricos, comportando os remanescentes de florestas e 
demais formas de vegetação nativa que configurem ações incrementais às previstas nas 
normas legais e regulamentares, observado o inciso I deste artigo, que representem ser-
viços ambientais de conservação da qualidade da água e incremento da disponibilidade 
hídrica em mananciais de abastecimento público. 

Quanto aos critérios para estabelecer o valor do Pagamento por Serviços Ambientais – 
PSA serão quali-quantitativos, baseados no tamanho do imóvel e da área de cobertura 
vegetal nativa conservada, na qualidade biótica do remanescente preservado e na região 
fitogeográfica onde estiver inserido, conforme dispuser o Regulamento desta Lei (art. 9). 
O dispositivo, em seu §1º, destaca que o enriquecimento da Floresta Ombrófila Mista 
com espécimes de araucaria augustifolia poderá ser objeto para determinação do valor do 
Pagamento de Serviços Ambientais – PSA, devido à importância da sua conservação para 
o Estado.

Ressalta-se ainda que o Pagamento por Serviços Ambientais – PSA será imediatamente 
suspenso se o beneficiário descumprir quaisquer das cláusulas do documento firmado e 
na hipótese de cometimento de dano ambiental ou atos lesivos ao meio ambiente.
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Quanto ao BIOCRÉDITO, trata-se do conjunto dos recursos financeiros, públicos e pri-
vados, destinados à implementação da Política Estadual da Biodi- versidade e da Política 
Estadual sobre a Mudança do Clima, constituindo um dos seus mecanismos o Pagamento 
por Serviços Ambientais – PSA.O Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA e o Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos – FERH/PR manterão contas específicas para operar com 
os recursos públicos destinados ao BIOCRÉDITO, observados os critérios estabelecidos 
nesta Lei e em seu Regulamento. 

O BIOCRÉDITO contará com outras alternativas de incentivo às Políticas Estaduais de Con-
servação da Biodiversidade e sobre Mudanças do Clima, dentre as quais o apoio à cons-
tituição de fundos privados e às certificações da biodiversidade, destinadas em especial 
aos recursos oriundos da iniciativa privada e do terceiro setor, inclusive os do mercado de 
carbono, atendidas as disposições desta Lei e do seu Regulamento.

As regiões fitogeográficas mais ameaçadas são consideradas como prioridades para apli-
cação dos recursos do Biocrédito, como imóveis inseridos na Floresta Ombrófila Mista 
e ecossistemas associados em especial o campo nativo; imóveis inseridos no Cerrado; 
imóveis inseridos na Floresta Estacional Semidecidual; E asáreas úmidas, onde quer que 
se localizem, são consideradas prioritárias. (art. 12)

A adesão dos Municípios ao Programa Bioclima Paraná será formalizada através de con-
vênio com o Governo Estadual, através da SEMA, com destaque para o compromisso de 
monitorar as áreas cadastradas para recebimento de PSA em seus territórios, incentivando 
e promovendo a conservação dos ambientes naturais (art. 13). Até o presente momento, 
registra-se que 169 municípios firmaram parcerias para aderir ao Bioclima.   

Em 16 de maio de 2013, foi publicada a matéria intitulada “Bioclima aguarda regulamenta-
ção há um ano: Rotulada como inovadora, iniciativa do governo estadual para conservação 
da biodiversidade apresenta poucos resultados práticos”, no jornal “Gazeta do Povo”. A 
reportagem destaca que o Bioclima não chegou a tirar do papel metas e obrigações iniciais 
estipuladas nas duas leis e no decreto que criaram o programa, sancionadas no dia 24 de 
abril de 2012: 

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sema) 
deveria, por exemplo, apresentar até agosto do ano passado uma propos-
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ta de regulamentação da lei que instituiu o Pagamento por Serviços Am-
bientais (PSA) – um dos pilares do programa, que prevê a remuneração 
financeira de proprietários rurais que preservem áreas naturais acima do 
exigido por lei. A matéria ainda não foi regulamentada, apesar de a Sema 
prever o início do pagamento para o início do próximo semestre. […] O 
mesmo ocorre com a lei que instituiu a Política Estadual sobre Mudan-
ça do Clima, que também aguarda regulamentação – o prazo para tal se 
esgotou em novembro do ano passado. Além disso, o governo estadual 
teria até o início deste mês para produzir o primeiro Inventário Estadual de 
Emissões de Poluentes, mecanismo que deve ajudar a mitigar os efeitos 
de desastres naturais. O inventário ainda está sendo licitado. (WALTRICK, 
2013)

Em notícia publicada em 11 de setembro de 2013, é anunciado que o Estado do Paraná 
fará levantamento das emissões de gases de efeito estufa no prazo máximo de um ano, já 
sendo iniciada a elaboração do primeiro Inventário das Emissões e Remoções de GEE do 
Paraná, pela SEMA. 

O secretário do Meio Ambiente, Luiz Eduardo Cheida, assinou o contra-
to com a empresa ganhadora da licitação para desenvolver o estudo e 
sugerir propostas para reduzir as emissões desses gases no estado. Os 
trabalhos iniciados nesta semana têm prazo de um ano para serem con-
cluídos. O Governo do Estado está investindo R$ 850 mil para elaboração 
do inventário. (BATTISTELLI; SIQUEIRA, 2013)

Conforme prevê a Lei Estadual de Mudanças Climáticas, e em conformidade com o Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças do Clima, serão contabilizadas as emissões de cinco 
setores estratégicos: setor de energia, contemplando queima de combustíveis, transpor-
te, construção, petróleo e gás natural; sobre processos industriais, uso de solventes e 
outros produtos; setor agropecuário, florestas e outros usos do solo e sobre as emissões 
geradas nas áreas de saneamento e resíduos sólidos. (BATTISTELLI; SIQUEIRA, 2013)
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2.4. Projeto de Lei nº 119 de 2012, tramitação e exposição de motivos

Em 13 de março de 2012, foi encaminhada a mensagem nº 05/2012 do Chefe do Poder 
Executivo Estadual, à Presidência da ALPR, para apreciação do Anteprojeto de Lei que 
objetivava instituir o Pagamento por Serviços Ambientais, em especial os prestados pela 
Conservação da Biodiversidade, integrante do Programa Bioclima Paraná, bem como dis-
por sobre o Biocrédito. 

A justificativa se apresenta com o argumento de que o Anteprojeto de Lei estaria em con-
sonância com o que de mais moderno a legislação brasileira contempla, inclusive com os 
desdobramentos nacionais da Convenção da Diversidade Biológica (1992) e a Lei da Mata 
Atlântica, em vigor desde dezembro de 2006.

Além dos compromissos internacionais assumidos com a CDB (CNUMAD, 1992), desta-
cam-se ainda os dispositivos constitucionais: art. 23, III e VII; art. 24, III e VII; art. 225, §1º, 
I, III e VII; e os princípios e diretrizes da Política Nacional da Biodiversidade, previstos no 
Decreto Federal nº 4.339, de 22 de agosto de 2002. 

Na exposição de motivos, acrescenta-se o dever do Estado em incentivar atividades priva-
das de conservação ambiental, conforme disposto no art. 207, §1º, XVIII, da Constituição 
do Paraná, de 1989. E artigo 103 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que institui a 
Política Agrícola, prevendo, dentre outras disposições, que o Poder Público, através dos 
órgãos competentes, concederá incentivos especiais ao proprietário rural que preserver e 
conserver a cobertura florestal native existente na propriedade; recuperar com esoécies 
nativas ou ecologicamente adaptadas as áreas devastadas de sua propriedade, para fins 
de proteção dos ecossistemas.

Considera-se também as diretrizes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC), instituído pela Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000 regulamentado pelo 
Decreto nº 4.340 de 2002. E a Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, a deno-
minada “Lei da Mata Atlântica”, que trata da conservação, protectão, regeneração e utiliza-
ção sustentável desse importante Patrimônio Nacional; a Lei nº 10.066 de 1992, temos a 
criação da SEMA e do IAP. 

Com o reconhecimento da gestão dos recursos naturais como pilar do desenvolvimento 
econômico, enfatizado com os Oito (8) Objetivos do Milênio da ONU, é disposto ainda o 
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Estatuto Estadual de Apoio à Conservação da Biodiversidade em Terras Privadas no Paraná, 
aprovadas pelo Decreto nº 1.529 de 2 de outubro de 2007. Destaca-se ainda a necessidade 
de proteger emergencialmente os remanescentes de vegetação nativa, com especial ên-
fase aos que se encontram sob dominialidade privada; Justifica-se com a importância do 
reconhecimento aos produtores rurais que preservam e conservam os últimos remanes-
centes de vegetação nativa no Estado do Paraná. 

Considera-se , com base na FAO/ONU, que o PSA representa uma ligação entre o desen-
volvimento da agricultura e redução da pobreza,  fortalecimento da qualidade dos recursos 
naturais manejados pelas populações locais e melhorar o meio ambiente local e global. 

Reitera sobre a situação crítica de ecossistemas como os campos naturais e da cobertura 
florestal paranaense, em especial as formações florestais com araucárias. Com a apro-
vação da proposta, o Estado do Paraná contará com um instrumento moderno e de fácil 
aplicação para dar continuidade  aos esforços públicos e privados, de conservação da bio-
diversidade e proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Em 28 de março de 2012, obtém-se o parecer favorável da CCJ da ALPR. Em 02 de abril 
de 2012, é aprovado o requerimento de “Regime de Urgência” para a votação do PL nº 
119/2012 e em 04 de abril de 2012, parecer favorável da Comissão de Finanças. Em 10 de 
abril de 2012, é designado o dep. Pedro Lupion, como relator do PL nº 119/2012, observado 
o prazo regimental de 48 horas. Conforme parecer da Comissão de Ecologia e Meio Am-
biente: “fica assim clara a necessidade da aprovação da presente proposta pois a mesma 
será um moderno instrumento de fácil aplicação para dar continuidade aos esforços pú-
blicos e privados, de conservação da biodiversidade e proteção do meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado, dano atendimento ao que propugnam as Constituições Federal e 
Estadual. 

Conforme parecer, “imperioso salientar ainda que o Projeto recompensa os agricultores 
responsáveis, que asseguram nosso Estado como um grande produtor rural do Brasil, 
mas que desempenham papel fundamental na preservação do meio ambiente no território 
paranaense.” A Comissão observa, portanto, que o projeto tem grande interesse público, 
sendo favorável à continuidade da tramitação regimental. 
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Em 18 de abril de 2012, houve uma Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 119/2012, 
alterando a redação do art. 6º, II – “certidões negativas de débitos ambientais, exceto 
em relação aqueles pendentes de decisão judicial. Na mesma data, houve também uma 
Emenda Aditiva. Acrescido o §1º do art. 9, com a seguinte redação: “A conservação de Flo-
resta Ambrófila Mista ou puramente de algumas espécies arbóreas de araucaria, poderá 
ser objeto para determinacão do valor do PSA, devido à importância da conservação da 
espécie para o Estado.”

Em 23 de abril, outras Emendas Modificativas são incorporadas ao PL nº 119/2012, como 
o parágrafo único do art. 8, dispondo sobre o Cadastro de Pagamento por Serviços Am-
bientais (CPSA), de domínio público, coordenado pela SEMA, ficando facultada a parceria 
com entidades do Terceiro Setor sem fins lucrativos; parágrafo 3 do artigo 14, que trata 
do Fundo Estadual de Meio Ambiente (FEMA), com destinação ao Biocrédito, dispondo 
no inciso XI que “1% da receita bruta annual, de todas as pequenas centrais hidrelétricas 
denominadas PCHs; E §3º do art. 2. da Lei nº 12.945, de 05 de setembro de 2000. 

Na justificativa do PL nº 119/2012, destaca-se que: “A degradação do meio ambiente ocorre 
única e exclusivamente para a captação de recursos financeiros. Se há remuneração para 
degradar, é préciso pagar para se preserver (…). É necessário que se garantam recursos 
plausíveis e concretos para que se efetuem os pagamentos para a conservação”.   
Nesse sentido, foram apresnetadas emendas ao PL nº 119/2012, prevendo que a SANE-
PAR e a COPEL, recolham, efetivamente 1% do valor arrecadado das tarifas de água e 
energia. 

2.5. Relação da Política estadual de PSA e normas correlatas

Lei Estadual nº 17.134 de 25 de abril de 2012 PSA-PR

Decreto Estadual nº 4.381 de 2012 Programa Bioclima Paraná de Conservação e 
recuperação da biodiversidade, mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas no Estado do 
Paraná.

Tabela 2. Legislação estadual: PSA e Programa Bioclima Paraná.
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O Decreto nº 7.390, editado em 09 de dezembro de 2010, regulamentou os artigos 6o, 
11 e 12 da Lei nº 12187 de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima 
(PNMC). 

A nível federal, o Programa de Apoio à Conservação Ambiental, instituído pela Lei nº 12.512 
de 2011, tem como objetivos: I- incentivar a conservação dos ecossistemas, entendida 
como sua manutenção e uso sustentável;II -promover a cidadania, a melhoria das con-
dições de vida e a elevação da renda da população em situação de extrema pobreza que 
exerça atividades de conservação dos recursos naturais no meio rural nas áreas definidas 
no art. 3º; e III - incentivar a participação de seus beneficiários em ações de capacitação 
ambiental, social, educacional, técnica e profissional. Sua execução é de responsabilidade 
do Ministério do Meio Ambiente.

Para o cumprimento dos objetivos do Programa de Apoio à Conservação Ambiental, a 
União fica autorizada a transferir recursos financeiros e a disponibilizar serviços de assis-
tência técnica a famílias em situação de extrema pobreza que desenvolvam atividades 
de conservação de recursos naturais no meio rural. As beneficiárias do Programa, serão 
famílias em situação de extrema pobreza que desenvolvam atividades de conservação nas 
seguintes áreas: I - Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvi-
mento Sustentável federais; II - projetos de assentamento florestal, projetos de desenvol-
vimento sustentável ou projetos de assentamento agroextrativista instituídos pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra; III - territórios ocupados por ribeirinhos, 
extrativistas, populações indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais; e IV - 
outras áreas rurais definidas como prioritárias por ato do Poder Executivo. (Art. 3º). 

O Programa de Apoio à Conservação Ambiental é marcado pelo princípio da equidade ou 
justiça redistributiva em termos ambientais. Podemos relacioná-lo com o “ecologismo dos 
pobres” ou “ecologia da sobrevivência e do sustento”. 

Segundo Martinez Alier (2007), o ecologismo dos pobres ou ecologismo popular, ecologia 
da sobrevivência e do sustento ou ecologia da libertação é o mesmo nome para o fenô-
meno ambientalista que, diferente do “culto ao silvestre”, caracteriza-se pelo interesse 
material pelos recursos e serviços ambientais proporcionados pelo meio natural para a 
subsistência humana.
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Nesse sentido, Nusdeo (2012, p.74-79) tratando da base orientadora dos PSA, o princípio 
do protetor-recebedor, destaca que a complexidade envolvida nessa remuneração envolve 
diversos objetivos sociais. Além da proteção ambiental em si mesma considerada, outros 
objetivos podem ainda ser acoplados: “redução da pobreza da população que os protege e 
mudança de valores sociais, no sentido do prestígio àqueles que promovem a conservação 
e na reprovação de práticas degradadoras”. 

As políticas de remuneração que agregam a dimensão da equidade, o faz no sentido de 
recompensa pela preservação, combinada com objetivos de justiça distributiva. 

O artigo 41 do novo Código Florestal, Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, dispõe que o 
Poder Executivo federal é 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 desenvol-
vimento 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, mone-
tária 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;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
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h) a manutenção de Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal 
e de uso restrito;

Na legislação estadual, verifica-se a Lei nº 16436 de 22 de Fevereiro de 2010,  “Incentiva o 
desenvolvimento de ações de preservação ambiental pelos agricultores familiares, médio 
e grande produtores do Estado do Paraná”. 

Em seu art. 1º, encontramos a definição de Agricultor Prestador de Serviço Ambiental: 
aquele agricultor que disponibiliza parte da sua unidade de produção agrícola localizada na 
área rural para a prestação de serviços ambientais, que utiliza os solos de acordo com a 
sua aptidão e adota tecnologias conservacionistas e cuja unidade produtiva está localizada 
em áreas de mananciais de abastecimento público. 

Considera-se como Prestador de Serviço Ambiental aquele agricultor que (art. 2º): 

I - Mantém na sua unidade de produção agrícola uma área com cobertura 
florestal nativa, com comprovado valor natural, além das áreas de Reserva 
Legal e Áreas de Preservação Permanente e está localizada em áreas de 
mananciais de abastecimento público; 

II - Realiza a proteção de todas as fontes e nascentes de águas através 
de manutenção da cobertura florestal nativa em seu entorno e a sua uni-
dade produtiva está localizada em áreas de mananciais de abastecimento 
público; 

III - Mantém as áreas de Reserva Legal com vegetação nativa e está sen-
do beneficiado pelas políticas das Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural (RPPNs) já cadastrada no órgão ambiental do Paraná; 

IV - Sendo médio ou grande agricultor, possui uma unidade de produção 
em áreas de mananciais de abastecimento público e desenvolve pro-
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cessos de produção agro-ecológico com certificação reconhecida em 
território nacional; 

V - Desenvolve ações de Educação Ambiental em parcerias com escolas 
públicas e/ou com movimentos ambientais e sociais; 

VI - Adota um conjunto de práticas de conservação dos solos e águas no 
Estado do Paraná, utilizando o solo agrícola dentro da sua aptidão, respei-
tando as classes de capacidade de uso do solo e estando em áreas de 
mananciais de abastecimento público. 

A Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, dispõe sobre a utilização e proteção da vege-
tação nativa do Bioma Mata Atlântica. 

No que concerne à proteção de árvores nativas e, especialmente, da araucária, importante 
se torna mencionar o Projeto de Lei nº 4.631 de 2001, na Câmara dos Deputados, proi-
bindo o corte do Pinheiro do Paraná (Araucaria angustifólia), de autoria do deputado Max 
Rosenmann e relatoria do deputado José Janene. A proposição proibiria o corte de espé-
cimes nativos do pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia). Excetuando-se da proibição o 
corte com o objetivo de prevenir danos causados por tombamento natural ou em função 
de obras de interesse social, mediante autorização do órgão ambiental estadual. Para cada 
árvore cortada em razão dessa exceção, deverá ser realizado o plantio prévio de 100 árvo-
res da mesma espécie.  

O referido projeto foi rejeitado pelo relator, com base nos seguintes argumentos: 

É oportuno lembrar que a conservação tem um custo que, no caso das 
Matas localizadas em imóveis privados, é pago pelo proprietário rural. 
Essas Matas remanescentes foram conservadas graças à consciência e 
dedicação, muitas vezes com sacrifício pessoal, desses poucos proprie-
tários. Se as Matas remanescentes, como dissemos, admitem um certo 
grau de manejo, não há justificativa para privar esses proprietários dos 
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ganhos econômicos que podem advir do uso sustentável do pinheiro-do-
-paraná. 

Além disso, proibir pura e simplesmente o corte da espécie produzirá, 
com certeza, um resultado desfavorável à conservação, na medida em 
que vai estimular muitos proprietários rurais a impedir a regeneração natu-
ral do pinheiro-do-paraná. Esses proprietários, sabendo que não poderão 
fazer o aproveitamento das árvores em processo de regeneração, ver-se-
-ão estimulados a eliminar as plântulas e árvores jovens da espécie.

A legislação vigente só autoriza a exploração de floresta nativa com base 
em plano de manejo florestal sustentável, devidamente aprovado pelos 
órgãos competentes. No nosso entendimento, o princípio do uso sus-
tentável deve dirigir a exploração de qualquer formação florestal no País, 
inclusive das Matas de Araucária. Nos casos em que o corte de um espé-
cime for comprovadamente prejudicial, o princípio geral do uso sustentá-
vel deve ceder à necessidade da proibição. Cabe aos órgãos competentes 
decidir, em cada caso concreto, sobre a necessidade ou não de se proibir 
o corte de um pinheiro-do-paraná (Dep. José Janene, Comissão de Defe-
sa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, Projeto de Lei nº 4.631, 
de 2001). 

No que tange à legislação estadual, o Decreto nº 4.514 de 2001 regulamenta a Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. E o Decreto nº 3.446, de 25 de julho 
de 1997, crias as Áreas Especiais de Uso Regulamentado - ARESUR no Estado do Paraná. 

Art. 1. - Ficam criadas no Estado do Paraná, as Áreas Especiais de Uso 
Regulamentado - ARESUR, abrangendo porções territoriais do Estado ca-
racterizados pela existência do modo de produção denominado “Sistema 
Faxinal”, com os objetivos de criar condições para a melhoria da qualidade 
de vida das comunidades residentes e a manutenção do seu patrimônio 
cultural, conciliando as atividades agrosilvopastoris com a conservação 
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ambiental, incluindo a proteção da Araucaria angustifolia (pinheiro-do-pa-
raná).

§1º. - Entende-se por Sistema Faxinal: o sistema de produção camponês 
tradicional, característico da região Centro-Sul do Paraná, que tem como 
traço marcante o uso coletivo da terra para produção animal e a conser-
vação ambiental. Fundamenta-se na integração de três componentes: a) 
produção animal coletiva, à solta, através dos criadouros comunitários; b) 
produção agrícola - policultura alimentar de subsistência para consumo e 
comercialização; c) extrativismo florestal de baixo impacto - manejo de 
erva-mate, araucaria e outras espécies nativas. (grifo nosso)

A Instrução Normativa nº 03, de 08 de setembro de 2009, do Ministério do Meio Ambiente 
dispõe o seguinte, em seu artigo 2: “O corte ou a exploração de espécies nativas compro-
vadamente plantadas serão permitidos quando o plantio ou o reflorestamento tiver sido 
previamente cadastrado junto ao órgão ambiental competente no prazo máximo de ses-
senta dias após a realização do plantio ou do reflorestamento. §1º Para os fins do disposto 
no caput, será criado ou mantido, no órgão ambiental competente, Cadastro de Espécies 
Nativas Plantadas ou Reflorestadas”.

Podemos atualizar a leitura da IN nº 03/2009 (MMA), em conformidade com o novo Código 
Florestal, Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe em seu artigo 26 e seguintes, 
sobre a supressão de vegetação para uso alternativo do solo, tanto de domínio public 
como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR1, de que trata o 
art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.  O §3º dispõe 
que, no caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que contemplem a 
utilização de espécies nativas do mesmo bioma onde ocorreu a supressão.

Art. 27.  Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de 
vegetação que abrigue espécie da flora ou da fauna ameaçada de extin-

1  Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Art. 29.  É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito 
do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de âmbito 
nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais 
das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento 
ambiental e econômico e combate ao desmatamento. 
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ção, segundo lista oficial publicada pelos órgãos federal ou estadual ou 
municipal do Sisnama, ou espécies migratórias, dependerá da adoção de 
medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação da 
espécie.

Considerando o disposto na Lei nº 17.134 de 2012, que institui o PSA no Estado do Paraná, 
só poderão pleitear os benefícios do Pagamento por Serviços Ambientais – PSA, os pro-
prietários e posseiros de imóveis rurais que mantenham as áreas de preservação perma-
nente e as de reserva legal devidamente conservadas e averbadas na Matrícula do imóvel, 
devidamente inscritas no SISLEG – Sistema Estadual de Manutenção, Recuperação e Pro-
teção da Reserva Legal e das Áreas de Preservação Permanente, instituído pelo Decreto 
nº 387, de 02 de março de 1999, com os critérios, normas, procedimentos e conceitos 
aprovados pelo Decreto Estadual nº 3.320, de 12 de julho de 2004, observadas as demais 
normas aplicáveis (art. 5º). 

Nesse sentido, Nusdeo (2012, p. 155) apregoa que a fundamentação do pagamento para 
o cumprimento de deveres legais parte de um argumento mais pragmático, como o da 
ausência de efetividade dos instrumentos de comando e controle, mas passa por argu-
mentos principiológicos, como a noção de protetor-recebedor, que enfatiza os benefícios 
da conservação para a coletividade, ainda que decorrente de práticas determinadas legal-
mente. 

A preservação  de áreas de RL ou mesmo APP em certos contextos pode 
implicar um ônus substancial para o proprietário em comparação ao be-
nefício gerado à sociedade, como no caso de pequenas propriedades e 
posses e de assentamentos de reforma agrária. É razoável, portanto, tirar-
-se da sua esfera exclusiva a obrigação de arcar com esses custos. (...) 
Mais difícil é a definição do grau de onerosidade do cumprimento dos 
deveres legais em matéria florestal por grandes proprietários. A decisão 
sobre pagamento que para que mantenham suas reservas legais e APP, 
sobretudo com fundos públicos, será política e deverá se dar no âmbito 
de um pacto social mais amplo de manutenção do rigor das normas am-
bientais brasileiras e do seu cumprimento. Além disso, o pagamento deve 
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ser, na medida do possível, atrelado a medidas adicionais de proteção. 
(NUSDEO, 2012, p. 156)

Na referida lei estadual, destacamos ainda, entre as prioridades de aplicação dos recursos 
do Biocrédito, os imóveis inseridos na Floresta Ombrófila Mista e ecossistemas associa-
dos, em especial o campo nativo (art. 12, I). 

E sobre a adesão dos Municípios ao Programa Bioclima Paraná:

Art. 13. A adesão dos Municípios ao Programa Bioclima Paraná será for-
malizada através de convênio com o Governo Estadual, através da SEMA, 
com destaque para o compromisso de monitorar as áreas cadastradas 
para recebimento de PSA em seus territórios, incentivando e promovendo 
a conservação dos ambientes naturais.

Parágrafo único. Os imóveis candidatos ao recebimento do PSA, quando 
inseridos em Município que tiver aderido ao Programa Bioclima Paraná, 
receberão atendimento preferencial.

Destacamos também em nossa pesquisa, o levantamento de legislação correlata também 
em âmbito municipal no Estado do Paraná. A Lei nº 976, de 09 de dezembro de 1998,  do 
município de Lapa, veda o corte de árvores no terreno rural de Passa Dois. 

Na legislação municipal de Curitiba, encontramos a Lei nº 8353/93, que dispõe sobre o 
monitoramento da vegetação arbórea e estímulos à preservação das áreas verdes no mu-
nicípio de Curitiba.  Já, a Lei nº 9806/2000, institui o Código Florestal do Município de 
Curitiba. E a Lei nº 7014/1987, institui a intensificação e incentivo ao plantio da “Araucaria 
brasiliensis” (Símbolo do Paraná). Nesse sentido, desataca-se a Lei nº 13.534, de 21 de 
junho de 2010, que declara a “Araucária” árvore-símbolo de Curitiba. 
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3. PROjetO “eStRADAS cOM ARAUcÁRIAS”

 3.1. contexto e Descrição. Plantio de Araucária em Divisas entre Propriedades 
e estradas

Estradas 

com 

araucárias 

Figura 7. Logomarca. Projeto Estradas com Araucárias.

Conforme proposta idealizada pela Embrapa Florestas, o projeto busca reflorestar com 
araucária (Araucaria angustifolia) divisas entre propriedades rurais e faixas de domínio de 
estradas (federais, estaduais, municipais e particulares). 

Este reflorestamento aumentará a população de araucária, melhorando e 
valorizando a paisagem, estimulando o turismo rural, auxiliando a reabili-
tação de ecossistemas, além de produzir pinhão para consumo humano e 
da fauna. Conservação da biodiversidade, proteção de solos, beleza cêni-
ca regulação das funções hídricas, produção de oxigênio e seqüestro de 
carbono são alguns dos serviços ambientais que podem ser prestados 
pelas araucárias. Mesmo assim, há muitos anos tem sido insignificante a 
quantidade de árvores que é plantada com esta espécie, que consta na 
lista do IBAMA de espécies ameaçadas de extinção. (EMBRAPA FLO-
RESTAS et al, 2010)

Na Proposta do Projeto “Estradas com Araucárias”, encontramos a contextualização e justi-
ficativa para sua implementação, destacando-se os impactos ambientais que uma estrada 
de rodagem pode gerar e a descaracterização ambiental da região de entorno, devido 
ações decorrentes do antropismo, inclusive com a introdução de espécies vegetais exóti-
cas.  
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Visando contribuir para a mudança desta realidade, a Embrapa Florestas, 
Emater, IAP, SEMA, SEAB, UFPR, e outros parceiros diretamente relacio-
nados com questões ambientais, apresentam proposta para a realização 
de um trabalho de estímulo ao plantio de araucárias em divisas entre pro-
priedades e estradas. Espécie símbolo de muitas cidades e mais querida 
pela população do sul do Brasil, a araucária, além de produzir pinhões, é 
de extrema beleza ornamental. Plantada ao lado de estradas elas cons-
tituirão corredores verdes, agregando valor paisagístico e ecológico às 
estradas. (EMBRAPA FLORESTAS et al, 2010)

O projeto é fundamentado com as Instruções do DNIT (Departamento Nacional de Infra-
-Estrutura de Transportes), apresentadas em 2005, para a proteção ambiental da faixa de 
domínio e áreas lindeiras. As instruções apresentadas de proteção ambiental destas áreas, 
destaca a reconstrução de corredores ecológicos, considerando a arborização e o trata-
mento paisagístico por diferentes aspectos, incluindo o funcional e estrutural, procurando 
integração ambiental e ecológica da rodovia nos ecossistemas em que ela se insere.

A arborização e o projeto paisagístico têm muito a contribuir tanto na 
recuperação de paisagens degradadas e, portanto, servindo de medida 
compensatória à supressão de vegetação, quanto na preservação de um 
patrimônio paisagístico da faixa de domínio e das áreas lindeiras (BRASIL, 
2005).

As instruções (DNIT, 2005) indicam o tratamento paisagístico e ambiental das faixas de do-
mínio e lindeiras das rodovias federais, mediante a implantação de arborização adequada, 
objetivando: 

a) Auxiliar na manutenção e no enriquecimento da cobertura vegetal ao longo da faixa 
de domínio, recompondo, na medida do possível, pequenas amostras de vegetação 
nativa; 

b) Promover a recomposição das formações ciliares na faixa de domínio, reconstituindo 
corredores, ecológicos existentes e oferecendo proteção adicional contra o assorea-
mento e condições propícias à fauna aquática e terrestre; 
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c) Contribuir com a segurança rodoviária utilizando o potencial da vegetação como sina-
lização viva, como barreira vegetativa na segurança rodoviária, pois o plantio de mó-
dulos de arbustos serve para redução da velocidade dos veículos, que por acidente 
rodoviário saem da pista em direção a parte livre da faixa de domínio;

d) Como medida compensatória da perda do patrimônio biótico das áreas de uso do can-
teiro de obras, devido ao desmatamento necessário em obras rodoviárias;

e) Como barreira vegetativa na redução do escoamento da drenagem superficial de pro-
teção da Estrada. 

Define-se como “Faixa de Domínio” a base física sobre a qual assenta uma rodovia, consti-
tuída pelas pistas de rolamento, canteiros, obras-de-arte, acostamentos, sinalização e faixa 
lateral de segurança, até o alinhamento das cercas que separam a estrada dos imóveis 
marginais ou da faixa do recuo (Glossário de Termos Técnicos Rodoviários, DNIT). 

Conforme o art. 50 do Código de Trânsito Brasileiro, o uso de faixas laterais de domínio 
e das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do 
trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.

Fotos disponíveis em: OLIVEIRA, 2011b.

3.2. Objetivos

O objetivo geral do Projeto “Estradas com Araucárias”, conforme exposto no documento 
da proposta (EMBRAPA FLORESTAS et al, 2010), é o de reflorestar com araucária divisas 

file:///C:/Users/Daniela%20Zatti/Documents/_Triaz/Livro%20-%20Relat%c3%b3rio%20Estadual/textos/javascript:void(window.open('http://www1.dnit.gov.br/arquivos_internet/ipr/ipr_new/manuais/DNER-700-GTTR.pdf','','resizable=yes,location=no,menubar=no,scrollbars=no,status=no,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no'))
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de propriedades rurais lindeiras às faixas de domínio de estradas dos Estados do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os objetivos específicos são: 

a) Aumentar a população de araucária;

b) Estimular o paisagismo e turismo rural;

c) Auxiliar a reabilitação de ecossistemas por meio do plantio de araucárias;

d) Contribuir, por meio da captura de Gases de Efeito Estufa, com as demandas da Lei 
nº 12.187 que, instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima;

e) Promover ações de educação ambiental;

f) Produzir pinhão para consumo humano e da fauna;

g) Estabelecer bancos de germoplasma de araucária;

h) Formar populações para seleção de genótipos para programas de melhoramento 
genético.

A reconstituição da vegetação nativa ao longo de uma malha viária de um município pode 
acarretar na constituição de “corredores verdes”, agregando valor paisagístico e ecológico 
às estradas (Figura 6). Regiões onde o turismo rural já é uma atividade econômica estabe-
lecida podem ser ainda mais valorizadas pelo paisagismo em áreas lindeiras às estradas 
(EMBRAPA FLORESTAS et al, 2010). Conforme a proposta, um projeto contemplando o 
plantio de araucárias em divisas de propriedades terá impacto direto nos seguintes itens:

a) Paisagismo e turismo rural;

b) Educação ambiental;

c) Formação e conservação de banco de germoplasma;

d) Produção de pinhão para consumo humano e da fauna;

e) Restauração ambiental;

f) Serviços ambientais, destacando-se captura de GEE.

A proposta destaca que “os serviços ambientais oferecidos pelas árvores (florestas) são 
múltiplos, sendo as mais conhecidos: serviço da melhoria do ciclo hidrológico, serviço do 
carbono, serviço da beleza cênica, serviço da biodiversidade, e serviço da melhoria do mi-
cro clima e da qualidade do ar”.
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Destacam-se as “ações de execução”, previstas na referida proposta: 

a) Estabelecer parcerias com escolas, associações, empresas, cooperativas, prefeituras 
e órgãos estaduais;

b) Identificar as matrizes de araucária para coleta de sementes;

c) Coletar sementes e produzir em viveiro, mudas de araucaria;

d) Elaborar instruções de plantio e de monitoramento do crescimento;

e) Contatar pessoalmente os produtores rurais, estimulando-os a participar do projeto;

f) Desenvolver atividade de educação ambiental associada ao plantio de araucária e recu-
peração paisagística de estradas.

Fotos: SILVA, L.A.L. Araucárias em divisa da Embrapa Florestas com BR 476. Colombo-PR, 27 de agosto de 2013. 

Quanto às perspectivas para o turismo rural na agricultura familiar, a proposta da Embrapa 
Florestas demonstra o potencial de transversalidade do Projeto “Estrada com Araucárias” 
com o Projeto “Caminhadas na Natureza”, que considera o potencial das atividades de Tu-
rismo Rural e as diretrizes para o desenvolvimento no Programa Estadual de Turismo Rural.  

3.3. conservação da biodiversidade e melhoramento de recursos genéticos 

Registra-se a importância da conservação da Araucária para outras diversas espécies da 
fauna e flora brasileira. Destacam-se espécies de aves, como a gralha azul e o papagaio-
-charão, espécie ameaçada de extinção, que depende da conservação da araucária para 
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sua sobrevivência e reprodução, pois se alimentam do pinhão, o que os tornam disperso-
res em potencial das sementes das araucarias.  

Ainda no que se refere à importância da araucária para a fauna, destacam-se o ouriço-
-cacheiro, cutias, veados-campeiros, capivaras, pacas, macacos bugios, preás, esquilos, 
perdizes, porcos-do-mato – como queixada e cateto – e os ratos. Existem , também, outros 
animais que vivem na Mata com Araucária, usando-a como habitat, como o lobo-guará e a 
anta. (TRENTIN et al., 2012)

http://www.jornalnh.com.br 

GralhaPicaça 

OLIVEIRA, E. Apresentação. 2011b.

Segundo Carvalho (2002), a Araucaria angustifolia é a espécie nativa mais estudada quanto 
a melhoramento e conservação de recursos genéticos, através da formação de bancos de 
germoplasma in situ e ex situ. Reitz & Klein (1966, apud CARVALHO, 2002) descrevem 
nove variedades para Araucaria angustifolia: elegans; sancti josephi; angustifolia; caiava; in-
dehiscens; nigra; striata; semi-alba e alba. As variedades são descritas baseadas na época 
de amadurecimento dos pinhões e nas variações da cor da semente.

3.4. compensação de carbono  

As árvores, durante seu crescimento, absorvem o dióxido de carbono (CO2) da atmosfera 
através da fotossíntese e o fixam na matéria orgânica. A neutralização é um mecanismo 
voluntário de compensação de emissões de gases de efeito estufa de empresas ou indi-
víduos através de plantios de árvores ou restauros florestais. O plantio de araucárias é es-
tratégico e traz vários benefícios. Além de recuperar uma espécie ameaçada de extinção, 
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traz o benefício direto do seqüestro de CO2 através da retirada de dióxido de carbono da 
atmosfera e a conversão do mesmo em biomassa florestal. Há ainda muitos benefícios 
indiretos como a melhoria do ciclo hidrológico, o embelezamento cênico, a melhoria do 
micro clima, e o aumento da biodiversidade. Há ainda o benefício da educação ambiental 
e mudança de comportamento em relação ao meio ambiente, evitando-se a degradação.  
(EMBRAPA FLORESTAS et al, 2010)

Cada vez mais, empresas estão percebendo que o cuidado ambiental constitui um forte 
componente de competitividade de seus serviços e produtos. O ponto de partida para a 
neutralização é a elaboração de um inventário de emissões da empresa. Nesse inventário 
são caracterizadas as emissões de GEE da empresa, instituição ou do evento em análise. A 
elaboração do inventário é conduzida por normas internacionais, sendo o GHG Protocol1 a 
mais utilizada. Durante a elaboração do inventário, todas as fontes de emissão de GEE são 
identificadas e quantificadas. Essa etapa é o ponto de partida para a adoção de medidas 
conhecidas como os 3Rs: Redução de consumo, Reutilização e Reciclagem de materiais. 
Desta forma, o objetivo principal da neutralização deve ser a identificação possibilidades 
para tornar o sistema em análise cada vez mais ambientalmente eficiente e economica-
mente viável. A neutralização é apenas uma compensação provisória do que já foi emitido. 
(EMBRAPA FLORESTAS et al, 2010)

A partir do inventário e da adoção das medidas dos 3Rs, a quantidade de CO2 que será 
neutralizada é definida. Utilizando metodologias aprovadas pela UNFCCC, sigla em inglês 
para Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, é determinada en-
tão a quantidade de árvores necessárias para, durante o seu crescimento, absorver o CO2 
a ser neutralizado. A estimativa de absorção de carbono da atmosfera pelo crescimento 
das árvores é feita a partir da determinação do estoque de carbono potencial da espécie de 
árvore ou tipo de floresta que será restaurada. (EMBRAPA FLORESTAS et al, 2010)

Uma vez determinada a quantidade de árvores adultas para a compensação das emissões, 
inicia-se a fase de implantação ou simplesmente compra-se o carbono contido no número 
de árvores já plantadas e pegas para a neutralização. As árvores serão vendidas para uma 
e única determinada empresa ou evento. O pagamento do serviço do carbono pode se dar 
pela quantidade de carbono seqüestrado ao preço de mercado do dióxido de carbono no 
momento da compra. O Projeto prevê a entrega de um certificado de neutralização de car-
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bono com as especificações da quantidade de carbono vendido, da quantidade de araucá-
rias plantadas e do local do plantio georreferenciado. (EMBRAPA FLORESTAS et al, 2010)

Conforme a proposta do projeto, ressalta-se que pelo fato das árvores serem implantadas 
nas divisas das propriedades com as estradas, para efeito de demarcação, embelezamen-
to e conservação, é esperado que as mesmas permaneçam por longo tempo indetermina-
do. Entretanto, na própria poposta, é destacado que é facultado ao proprietário o desbaste 
ou a retirada de algumas árvores para manejo. Porém, em caso de corte de árvores, cujo 
carbono já tenha sido vendido é necessário que o projeto monitore rigorosamente e repo-
nha o carbono com o plantio de outras árvores a fim de manter o estoque de carbono já 
vendido. 

3.5. estradas com Araucárias no Paraná

Conforme resumo do projeto, fornecido pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (SEMA), o Projeto Estradas com Araucárias prevê captura de carbono para com-
pensação de emissões de gases de efeito estufa por meio de plantio com Araucaria an-
gustifólia nas divisas de propriedades rurais e às margens das estradas federais, estaduais, 
municipais e particulares (desde que inseridas dentro das propriedades). 

Os principais objetivos são a captura de carbono para compensação de emissões de ga-
ses de efeito estufa de empresas; a recomposição das formações ciliares, reconstituindo 
corredores ecológicos existentes no passado e oferecendo condições propícias à fauna 
silvestre; valorizar à paisagem estimulando o turismo rural, além de produzir pinhão para 
consumo humano e da fauna. 

O projeto é coordenado pela SEMA, por meio de sua Coordenadoria de Mudanças Climá-
ticas e Recursos Atmosféricos, em parecrias com IAP, SEAB, EMATER, EMBRAPA, UFPR, 
UNICENTRO, Escolas Agrícolas, Prefeituras e Empresa Privadas. 

Cada proprietário que adere ao projeto recebe R$5,00 (cinco reais) muda/ano, com valor 
máximo de R$1,000 (um mil reais)/ano, referente ao plantio de 200 (duzentas) mudas. É 
possível, porém, o fornecimento de mudas acima dessa quantidade a qualquer interessa-
do, sem que, no entanto, haja acréscimo no valor que lhes é pago. Esses valores serão pa-
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trocinados pelas empresas privadas, as quais poderão divulgar sua participação no projeto, 
com ganhos para a sua imagem institucional junto a clientes e comunidade. 

Atualmente, no Estado do Paraná, temos a implementação do projeto em dois municípios: 
Lapa e Irati. A execução com o devido plantio das mudas e primeiro pagamento realizado 
ocorreu no ano de 2012, com 46 beneficiários cadastrados, segundo informações forneci-
das pela SEMA, estando previsto para 2013, a adesão de 34 produtores ao projeto. 

No primeiro ano, a empresa parceira nos dois munícipios abrangidos pelo projeto no esta-
do do Paraná (Lapa e Irati) foi a Loga Logística Transportes Ltda, a qual pagou a cada agricul-
tor R$5,00 por muda plantada. Entretanto, o projeto prevê pagamento semelhante a cada 
agricultor participante nos próximos 21 (vinte e um) anos. Após esse período, o produtor 
poderá contar com a renda oriunda da comercialização de pinhões. A partir de 2013, o pro-
jeto foi totalmente assumido pelo Grupo DSR (Soluções e Inteligência Logística). 

O modelo usado pela SEMA para projetos envolvendo venda de créditos de carbono de pe-
quenas propriedades rurais, se dá por meio de uma Cooperativa de Produtores Familiares 
de Créditos de Carbono do Paraná (CooperCarbono). Criada em 2008, por meio do Projeto 
“Paraná Biodiversidade”, com apoio do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), EMATER e 
EMBRAPA. Há um modelo de “Certificado de Compensação de Carbono”, que poderá ser 
emitido em caso de aplicação do modelo da CooperCarbono (Figura 10). 

Em suma, mediante o projeto, pretende-se atenuar os danos dos GEE, bem como, ascres-
centar renda aos produtores rurais. Serão priorizadas regiões com baixo IDH e o projeto, 
além dos benefícios sociais, irá exaltar a beleza da árvore símbolo do Estado do Paraná. 
Além das divisas das propriedades com estradas, o plantio de araucárias em áreas de Re-
serva Legal e APP, como proteção de mananciais, também sera incentivado. 
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Figura 8. Brasão do Município de Curitiba.  Figura 9. A Araucária, símbolo de Curitiba e do Paraná, vencedora da votação 
popular para escolha do pôster oficial da cidade para a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. (CURITIBA, 2013)

Em agosto de 2011, o projeto foi lançado no munícipio de Araucária, contando com a par-
ceria do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), EMBRAPA, EMATER, UFPR e Secretaria Es-
tadual de Agricultura e Abastecimento (SEAB), e pretende além da captura de CO2, contri-
buir com ao melhoramento genético dessa espécie, ampliação do turismo rural, educação 
ambiental, alimentação da fauna silvestre, paisagismo rural.

Para o secretário de meio ambiente de Rio Azul, Ângelo Ulbrici, o programa só oferece 
benefícios: “Com o programa o produtor vai contribuir com o meio ambiente, pois não terá 
apenas mais uma árvore em sua propriedade e sim uma fonte de renda. ” (SEMA, 2011)  

Em 20 de setembro de 2011, gestores ambientais de 17 municípios paranaenses estive-
ram reunidos em Curitiba, para conhecer detalhes do Projeto Estradas com Araucárias, 
desenvolvido pela Coordenadoria de Mudanças Climáticas da Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA). Estiveram presentes representantes dos muncí-
pios de Rio Negro, Arapoti, Ponta Grossa, Campo Magro, Fazenda Rio Grande, Guarapua-
va, Irati, Prudentópolis, Teixeira Soares, Palmeira, Bocaiúva do Sul, São Mateus do Sul, Rio 
Azul, Tibagi, Ortigueira e Curitiba. (SEMA, 2011)
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  CooperCarbono        
  Cooperativa de Produtores Familiares de Carbono do Paraná

ceRtIFIcADO De neUtRALIZAçãO De cARbOnO

Edifício Solar Anchieta - ACMA Construções Civis

Certificamos que o gás carbônico emitido pela construção do Edifício Solar Anchieta, 
obra realizada pela ACMA Construções Civis, estimado na quantidade de 38,4 toneladas 
de CO2, está sendo neutralizado pela área reflorestada de 0,14 ha, de propriedade de 
Luis Donizetti Tonelli, no Município de Loanda – latitude S 22°52’27” e longitude O 
53°12’37”. 
Subscrevem abaixo o Diretor Presidente e o Diretor Secretário da Cooperativa 
de Carbono de Produtores Familiares do Paraná pelo monitoramento do carbono, 
com apoio das seguintes instituições: EMBRAPA Floresta pelo modelo florestal, 
EMATER-PR pela efetivação do plantio e pela organização da cooperativa, IAP pelo 
registro do SISLEG e fornecimento das mudas nativas, SEMA-PR pela assessoria 
na comercialização do CO2 e PR-BIO pela promoção do projeto de carbono. 
                      

Querência do Norte, 24 de julho de 2008.

                               
---------------------   ------------------     

Figura 10. Modelo de certificado de compensação de carbono da CooperCarbono.
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3.6.  Arranjo institucional: PSA “misto” 

Segundo Nusdeo (2012, p.157), o desenho institucional das políticas públicas corresponde 
à estrutura dos órgãos e à sua competência para a implementação da política.  A autora 
salienta que “o espectro da competência desses órgãos pode incluir a regulamentação de 
questões específicas e a imposição de penalidades ou pode ser mais limitado, voltado à 
gestão de aspectos operacionais da política”. 

No que concerne aos critérios de governança, considera-se que o sucesso da política de 
PSA, seja estadual ou municipal, dependerá da articulação entre iniciativas públicas e pri-
vadas, e da participação dos Entes da Federação (MOTTA, 2011, p. 38).  

O projeto “Estradas com Araucárias” possui peculiaridades interessantes a serem analisa-
das. Trata-se de um sistema de PSA sui generis, por conter uma arranjo misto entre atores 
público e privado. Com base nas entrevistas às autoridades ambientais, esta pesquisadora 
concluiu sobre o arranjo institucional, conforme figura abaixo, para fins de facilitar a com-
preensão. 
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Figura 11. Desenho institucional do Projeto Estradas com Araucárias no Paraná. SILVA, L.A.L. Relatório Final PSA/Paraná. 
Projeto Sistemas estaduais de PSA: diagnóstico, lições aprendidas e desafios para a futura legislação. Curitiba: IDPV, 
2013.

Apesar do desenho interinstitucional estar bem definido entre atores público e privado, 
verifica-se que o projeto se encontra em permanente construção e aprimoramento, sobre-
tudo para se integrar ao programa estadual Bioclima.

No que concerne aos atores públicos, verifica-se um arranjo interinstitucional envolvendo 
SEMA - IAP - EMBRAPA. Conforme trecho da minuta do Termo de Cooperação entre os re-
feridos atores públicos, fornecida pela SEMA, em 2013, verifica-se as atribuições descritas 
abaixo.  Ocorre que até a revisão do presente relatório (maio de 2014), a informação obtida 
é a de que o termo de cooperação entre os atores públicos não foi firmado. Salienta-se, 
portanto, que as obrigações descritas estão em fase de análise e ajustes, podendo sofrer 
alterações. 
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I - Obrigações Comuns:  Disponibilizar, de acordo com as respectivas possibilidades in-
ternas, recursos humanos e infraestrutura para o desenvolvimento dos trabalhos, objeto 
deste Termo; Franquear, cada parte, aos técnicos da outra, envolvidos na execução deste 
Termo, a utilização de sua infraestrutura técnica e administrativa, mediante prévio entendi-
mento, respeitadas as suas regulamentações internas e sem prejuízo de suas atividades 
específicas; Manter absoluto sigilo sobre qualquer invento, aperfeiçoamento ou inovação 
tecnológica, obtenção de processo ou produto passível ou não de obtenção de privilégio, 
quando decorrente da execução das atividades estabelecidas neste Termo, salvo quando 
as partes, em comum acordo, manifestarem favoráveis à divulgação; Manter sigilo das in-
formações institucionais, de caráter essencialmente corporativo de uso interno, recebidas 
da outra parte e comprometer-se a não divulgá-las ou utilizá-las para outro fim que não o do 
objeto deste Termo, salvo expressa autorização da parte cedente; Envidar esforços, isolada 
ou conjuntamente, visando a obtenção de recursos financeiros, junto a entidades públicas 
ou privadas, destinados a incrementar a execução deste Termo; Promover e desenvolver 
ações de divulgação das atividades desenvolvidas por este Termo; Utilizar a logomarca das 
instituições cooperantes nas atividades e nos materiais de divulgação do projeto.

II - Obrigações da SEMA/IAP: Orientar a elaboração de materiais e meios de divulgação, 
como website e cartilhas educativas, para efeito de divulgação do Projeto; Apoiar o pro-
cesso de validação do Projeto; Apoiar a articulação interinstitucional necessária ao bom 
desempenho deste Projeto; Elaborar projetos relativos ao objetivo desta cooperação; Iden-
tificar emissores de GEE (indústrias, eventos, dentre outros) com potencial para participar 
do Projeto; Coordenar a capacitação junto aos municípios, produtores rurais e empresas; 
Produzir mudas nos viveiros do IAP para o plantio.

III - Obrigações da EMBRAPA: Elaborar projetos para comercialização da captura de car-
bono pelas araucárias; Realizar inventários para a quantificação do estoque de carbono 
sequestrado pelas árvores; Elaborar modelos de plantio envolvendo espécies a serem 
usadas em consórcio com as araucárias; Participar do processo de capacitação dos produ-
tores; Identificar árvores matrizes para implantação de bancos ativos de germoplasma em 
linhas de plantios.
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3.7. Implementação do projeto: Resumo das experiências em andamento

Na proposta do projeto (EMBRAPA FLORESTAS et al, 2010) há a previsão de implementa-
ção de forma a abranger o Circuito Italiano de Turismo Rural, no Município de Colombo e o 
Município da Lapa, assim como a previsão de ampliação para outros municípios do Paraná. 
Destacando-se ainda que, a Serra Catarinense e Serra Gaúcha são fortes pólos de Turismo 
Rural, onde o projeto também poderá ser implantado. 

Verifica-se que o projeto possui um potencial de extensão em toda região sul do país, 
conforme área de ocorrência natural da Araucária, dependendo somente da adesão dos 
gestores públicos, em consonância com suas respectivas Políticas Estaduais de PSA e de-
pendendo do arranjo institucional, dependerá da adesão de atores privados, responsáveis 
pelo pagamento dos serviços ecossistêmicos. 

Figura 12.  Mapa. A coloração verde-escura mostra área de ocorrência natural da Araucária angustifólia. In: OLI-
VEIRA, 2011b.

No que tange às experiências atuais, temos:

Experiências atuais do Projeto Estradas com Araucárias

1 Lapa-PR (SEMA/IAP/EMBRAPA)

2 Irati-PR (SEMA/IAP/EMBRAPA)

3 Caçador-SC (Projeto Bosque Modelo, EMBRAPA FLORESTAS) 

Tabela 3. Experiências atuais do Projeto Estradas com Araucárias
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Figura 13. Total de provedores (proprietários rurais) cadastrados nos municípios de Lapa e Irati.

Idade (anos) CO2eq. Toneladas CO2eq./ano Toneladas

1 0,000 0,000

3 0,006 0,002

5 0,079 0,016

7 0,269 0,038

9 0,535 0,059

11 0, 825 0,075

13 1,110 0,085

15 1,376 0,092

17 1,618 0,095

19 1,835 0,097

21 2,030 0,097

23 2,203 0,097

25 2,358 0,097

CO2Eq. sequestrado por uma araucária em 25 anos 2,358 ton.

CO2Eq. sequestrado por ano por uma araucária 0,097 ton.

Tabela 4. Carbono sequestrado por araucária (OLIVEIRA, 2014)
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Com esse cálculo, o Projeto Estradas com Araucárias ao ser implementado nas três loca-
lidades (Lapa-PR, Irati-PR e Caçador-SC), com 63 (sessenta e três) propriedades benefici-
árias, contabilizando o equivalente a 16.600 (dezesseis mil e seiscentas) mudas de arau-
cárias plantadas, o que equivalerá ao total de 1.610 CO2. Ton. por ano, ao ser considerado 
0,097 CO2. Ton. por ano por araucária. (Embrapa Florestas, 2014).

3.7.1. Lapa-PR 

O projeto piloto do “Estradas com Araucárias” foi implementado no município de Lapa, 
no Estado do Paraná.  A escolha do município se deu por dois fatores de maior relevância. 
Primeiro, por se tratar, de uma cidade histórica e com grande potencial turístico. E segun-
do, por já haver, em âmbito municipal, um projeto de compensar as emissões de gases de 
efeito estufa (GEE) do setor público municipal, com plantio de mudas nativas. A Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, já havia solicitado mudas de espécies nativas 
ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP) para execução do projeto municipal. 

Fotos: SILVA, L.A.L. Lapa-PR, 10 de junho de 2013.

O Centro Histórico da Lapa, em 1992, conjunto arquitetônico e paisagístico, foi tombado 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), número do processo 
1309-T-90. Conforme descrição do IPHAN, a cidade de Lapa nasceu dos acampamentos 
tropeiros. Foi cenário de batalhas significativas, como a Guerra do Contestado e o episódio 
conhecido como o Cerco da Lapa, que refere-se aos 26 dias de luta e resistência do exérci-
to florianista comandado pelo General Gomes Carneiro contra as forças federalistas do Rio 
Grande Sul, em 1894. O conjunto urbano tombado apresenta imóveis de várias correntes 
arquitetônicas, como a luso-brasileira, a arquitetura do imigrante e edificações ecléticas.
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Fotos: SILVA, L.A.L. Araucárias em divisa de propriedade rural. Lapa-PR, 10 de junho de 2013.

 
Número de Beneficiários em 
Lapa-PR

40 proprietários rurais

Empresa Pagadora - Loga Logística Transportes Ltda 
- Grupo DSR Soluções e Inteligência Logística

Quantidade de Mudas de Araucária Plantadas 8.000

Total valor/ 2012-2013 R$80.000,00

Tabela 5. Projeto Estradas com Araucárias: Lapa-PR

3.7.2. Irati-PR

Número de Beneficiários em 
Irati-PR

10 proprietários rurais

Empresas Pagadoras - Loga Logística Transportes Ltda 
- Grupo DSR Soluções e Inteligência Logística 

Quantidade de Mudas de Araucária Plantadas 1.200

Total valor/ 2012-2013 R$20.000,00

Tabela 6. Projeto Estradas com Araucárias: Irati-PR
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3.7.3. bosque Modelo caçador – Sc

Apesar de sua implementação e desenvolvimento estar concentrada no Paraná, o Projeto 
Estradas com Araucárias não é exclusivo do Estado do Paraná, por meio de sua Secretaria 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA). Por meio da Embrapa Florestas, há uma 
experiência paralela de implementar o Estradas com Araucárias na abrangência do Bosque 
Modelo Caçador, no Estado de Santa Catarina. 

Os Bosques ou Florestas Modelo constituem um processo voluntário de alianças participa-
tivas, por meio das quais indivíduos e grupos representando valores e interesses diversos 
trabalham conjuntamente, visando o desenvolvimento sustentável de um território (paisa-
gem) onde a floresta desempenha um papel importante. Podem se associar ao Bosque 
Modelo: comunidades locais, indústrias da região, proprietaries rurais, associações comer-
ciais, ONGs, escolas e universidades, Governo e outras instituições públicas e privadas. 

A Rede Internacional de Bosques Modelo (RIBM), fundada no Canadá em 1992, engloba 
a Rede Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM), a qual o Brasil pertence. O objetivo 
dessa associação voluntária é definer, articular e administrar um programa de trabalho que 
reflita as prioridades, virtudes e oportunidades próprias dos Bosques Modelo das Améri-
cas, Caribe e Península Ibérica. 

A integração de Bosques Modelo por meio de uma rede possibilita a complementação e 
o fortalecimento do programa, além de possibilitar a difusão das próprias experiências em 
um plano internacional captando, assim, a atenção de instituições interessadas em promo-
ver essas iniciativas. Como consequencia, adquire-se credibilidade a nível local e obtem-se 
aval institucional para o processo de gestão. 

O Bosque Modelo Caçador ocupa toda a superfície do Município envolvendo a Estação 
Experimental da Embrapa em Caçador e a Floresta Nacional de Caçador como núcleos. 

Número de Beneficiários em 
Caçador-SC

14 proprietários rurais

Empresa Pagadora - Loga Logística Transportes Ltda 
- Grupo DSR Soluções e Inteligência Logística

Quantidade de Mudas de Araucária Plantadas 2.800
Total valor/ 2012-2013 R$28.000,00

Tabela 7. Projeto Estradas com Araucárias: Caçador-SC
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4. DeScRIçãO e AvALIAçãO DOS ReSULtADOS DAS entRevIStAS

4.1. comunidade beneficiária

Em 10 de junho de 2013,  foi realizado o trabalho de campo no município de Lapa-PR e em 
abril, maio e agosto do presente ano, foram realizadas entrevistas às autoridades ambien-
tais estaduais.  

Para a pesquisa de campo, obtivemos o apoio da Secretaria do Meio Ambiente e Recur-
sos Hídricos do Estado do Paraná (SEMA-PR) – Coordenadoria de Mudanças Climáticas e, 
especialmente o apoio da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente de Lapa-
-PR, para as visitas de campo e entrevistas com agricultores e proprietários beneficiados 
pelo projeto.  

Em Lapa, entrevistamos o diretor da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambien-
te,  responsável pela implementação do projeto a nível municipal, Heitor Vidal Leonard, 
engenheiro agrônomo, que nos acompanhou na visita ao Colégio Agrícola e a uma das 
propriedades beneficiadas. Por meio da participação da Associação de Pais e Mestres, 
pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos,  o Colégio Agrícola pôde também ser 
beneficiado pelo projeto, com o plantio de 200 (duzentas) mudas de araucária. 

Entre os proprietários beneficiários,  nossa prioridade foi entrevistar proprietários de dife-
rentes perfis socioeconômicos. Nesse sentido, destacamos a entrevista com a sra. Rosa 
Lesvioski Fierzt, 48 anos, agricultora familiar, da comunidade de Alves Cardosos, que se 
dedica exclusivamente às atividades de agricultura familiar e orgânica, fornecimento de 
verduras para merenda escolar (município de Lapa), cultivo de milho, feijão, verduras, fru-
tas e produção de geleias e doces. 

Há uma associação que abrange à comunidade de Alves Cardosos e que é beneficiada 
também pelo projeto Agricultura Familiar da CONAB. A comunidade se localiza a 17 km do 
município de Lapa, tendo 80 famílias no total, sendo que dessas, 30 famílias participam da 
associação local. Contudo, da referida comunidade, somente três agricultores/pequenos 
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proprietários rurais são beneficiários do projeto de PSA, “Estradas com Araucárias”, veri-
ficando-se uma resistência por parte dos agricultores com o plantio da araucária, espécie 
nativa e ameaçada que possui proteção especial no Estado, no sentido de ser proibido seu 
corte e aproveitamento da madeira. Nessa comunidade de Alves Cardosos, com os três 
proprietários beneficiários, pôde-se contabilizar o plantio de 650 mudas. 

O nível de satisfação com o projeto e sensibilização quanto à importância do plantio é alto 
entre os beneficiários, sendo que parte da destinação do recurso recebido é investida no 
cuidado com os pinheiros, limpeza e proteção do local (cercas). Entre suas obrigações, 
está o plantio, cuidado, solicitação de mudas em caso de necessidade de replantio (perío-
do de seca). 

Verifica-se um nível de consciência ambiental alto, entre os agricultores familiares, que de-
sejam inclusive obter certificação na produção orgânica. E, no caso da família da sra. Rosa, 
entre as razões para participar do projeto e optar pelo plantio das mudas, se deu também 
por valores paisagísticos e culturais, pois seu terreno tinha pouco pinheiro e ela argumen-
tou por achar muito bonito (valor estético) e pela possibilidade de coletar futuramente o 
pinhão para consumo próprio e venda do excedente. 

Entrevistamos ainda o proprietário rural Amauri Delponte, que é servidor público, supervi-
sor técnico da COPEL e beneficiário do projeto, por meio de sua propriedade rural locali-
zada em Alto da Lapa, onde as atividades prioritárias são plantação de soja e pasto. Foram 
200 mudas plantadas na divisa de sua propriedade, sendo que atualmente há em torno de 
140 mudas mantidas, devido ao período da seca. Na época da entrevista, percebeu-se não 
haver tanta motivação com o replantio das mudas, devido ao fato de se tratar de um dos 
proprietários inscritos no projeto, que ainda não havia recebido o pagamento (R$5,00 por 
muda, equivalente a R$1.000,00 por ano). 

Assim, no momento das entrevistas, verificou-se diferentes níveis de satisfação, devido a 
uma pendência no pagamento do ano de 2012 a 03 agricultores, que cumpriram o acordo 
e compromisso com o plantio das mudas, sem, no entanto, terem recebido o pagamento.2 
No total, são 40 beneficiários do projeto no município de Lapa. 

2 Em 2013-2014, houve um período de transição e mudança da empresa patrocinadora. O Grupo DSR 
(Soluções e Inteligência Logística) assumiu as pendências e os pagamentos referentes ao ano de 2013 e 2014. 
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Verifica-se ainda não haver um instrumento jurídico que dê segurança aos proprietários/
beneficiários do projeto, não sendo firmado nenhum contrato ou acordo diretamente com 
os beneficiários, somente sendo feito o cadastro para fins de inscrição no projeto. 

Todavia, mesmo entre os beneficiários que se encontravam frustrados com o pagamento 
atrasado - não realizado referente ao ano de 2012 - havia uma visível demonstração de 
consciência quanto à importância do plantio das araucárias e intenção de se solucionar a 
pendência, a fim de continuarem inscritos como beneficiários pelo projeto. 

A autoridade ambiental municipal se mostrou bastante preocupada e interessada em so-
lucionar o impasse, ao dizer que praticamente todas as semanas entra em contato com 
a empresa, para acompanhar e exigir o pagamento pendente. A empresa demonstrou a 
intenção de se iniciar o pagamento referente ao ano de 2013, contudo, não resolveu a pen-
dência dos 07 beneficiados em Lapa. 

Quanto à vistoria e acompanhamento do plantio, a empresa havia contratado um técnico 
especializado. Os agricultores entrevistados informaram que  receberam apenas uma vez, 
no ano de 2012, a visita do técnico em suas propriedades. Ressaltamos a importância do 
papel dos diversos atores públicos envolvidos, na coordenação do monitoramento, como 
EMBRAPA-Florestas, IAP, além das Secretarias Estadual e Municipais de Meio Ambiente.  
Para o monitoramento e fiscalização, observa-se que o papel da Secretaria Municipal po-
deria ser melhor delimitado, de forma a garantir uma maior eficiência na gestão local do 
projeto, efetuando um monitoramento de forma complementar ao elaborado pelo técnico 
contratado pela empresa. 
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Fotos: SILVA, L.A.L. Plantio de mudas de Araucárias no Colégio Agrícola e em propriedades rurais; entrevis-
tas a agricultores cadastrados no projeto. Lapa-PR, 10 de junho de 2013. 

Contrapartida dos Proprietários Rurais: 

a) Mão-de-obra para implatação e manutenção das mudas;

b) Efetivo cuidado com cada araucária em sua propriedade. 

No que concerne o replantio das mudas, a vistoria é devidamente prevista no projeto: 
“Para o plantio das mudas de araucária deverão ser utilizadas todas as técnicas silvicultu-
rais adequadas para o coveamento, adubação e plantio das mudas e registro do número 
exato de mudas plantadas. Quando houver necessidade de replantio, estas mudas tam-
bém deverão ser registradas.” 

Verifica-se nos casos dos agricultores que não receberam o pagamento referente à 2012, 
uma menor preocupação em se fazer o replantio das mudas que não resistiram ao perío-
do da seca.  É notável como o descumprimento da obrigação em relação ao pagamento, 
acarretou em desmotivação por parte de alguns agricultores com o cuidado e manutenção 
das mudas.  
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4.2. Órgão executor estadual

Na Secretaria Estadual, em duas visitas devidamente pré-agendadas, entrevistamos as 
seguintes autoridades: Carlos Renato Garcez do Nascimento (Coordenador de Mudanças 
Climáticas), Rosângela Barbosa Ferreira (pedagoga, Coordenadoria Mudanças Climáticas), 
Rosana M. Bara Castella (bióloga, Coordenadoria Mudanças Climáticas), Gracie Abad Ma-
ximiano (geógrafa, PhD, Coordenadoria de Biodiversidade). 

Segundo a SEMA (2011), o plantio das araucárias é feito em faixas de terra que façam 
divisas com estradas, as empresas devem fazer um diagnóstico da emissão GEE, para 
que seja feito um cálculo do número de árvores necessárias para a devida compensação. 
À época, a coordenadora estadual de Mudanças Climáticas da SEMA, Themis Piazzetta, 
afirmou que é importante que haja uma conscientização por parte de quem emite poluen-
tes: “Além de plantar uma espécie que está em extinção e compensar o CO2 emitido, 
as empresas desenvolvem um trabalho socioambiental e recebem benefícios tributários”. 
(SEMA, 2011)

O projeto garantiu em um ano o plantio de dez mil árvores em 50 propriedades rurais da 
Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, e em Irati, no centro-sul do Estado. Pelo pro-
grama, empresas são incentivadas a compensar a emissão de poluentes com plantio de 
araucárias nas divisas de propriedades rurais com estradas. As mudas podem ser planta-
das pelo agricultor, que é remunerado pelo serviço e pela conservação das árvores.

A primeira empresa parceira do programa Estrada com Araucárias é a Loga Logística Trans-
portes. Com o pagamento para os agricultores, a empresa já compensou 20% das suas 
emissões de carbono. O “Estrada com Araucárias” pode ser financiado por qualquer em-
presa do setor privado.  A Embrapa Florestas faz o mapeamento das propriedades e orien-
tação dos proprietários. A iniciativa também conta com o apoio do Instituto Ambiental do 
Paraná (IAP), que fornece as mudas, além de universidades e escolas agrícolas. (SEMA, 
2013)

Segundo notícias publicadas recentemente, a meta da SEMA é ampliar o projeto nos pró-
ximos meses e envolver o maior número possível de municípios, com prioridade para 
aqueles com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
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Por ocasião da visita à Secretaria de Meio Ambiente e Agropecuária de Lapa, em 10 de ju-
nho de 2013, tivemos acesso à cópia do documento “Proposta de contratação de técnicos 
para atuação na implantação de Projeto Ambiental” (2012) da Loga Logística e Transportes 
para o Projeto Estradas com Araucárias. Trata-se de uma proposta de contratação, pela 
Loga Logística, de dos serviços de dois técnicos para atuação na implantação do Projeto 
Estradas com Araucárias, auxiliando produtores ou outros participantes do projeto, no plan-
tio das mudas e posterior monitoramento de seu pagamento. 

A qualificação do profissional contratado no município de Lapa é técnico agrícola. Ao ve-
rificarmos o Plano de Trabalho e ao compararmos com os depoimentos dos agricultores 
entrevistados, podemos observer que não houve um fiel cumprimento, no que tange à 
frequencia das vistorias e monitoramento. 

Segue a descrição do Planto de Trabalho (grifo nosso). 

O trabalho dos técnicos deverá ser composto com atividades realizadas 
em campo, principalmente, nos dois primeiros anos do plantio. 

As vistorias deverão ser realizadas nas propriedades participantes do Pro-
jeto Estradas com Araucárias, em intervalos de quatro meses, nos dois 
primeiros anos, e, na sequencia, uma vez a cada ano, até completer 21 
anos do plantio, seguindo como base o monitoramento. Nessas vistorias 
deverão ser verificadas as necessidades de tratos culturais ou de neces-
sidade de replantio; 

Para cada victoria realizada deverão ser elaborados relatórios técnicos, 
para o devido encaminhamento e avaliação da Loga Logística e Transpor-
tes, e posterior pagamento pelas mudas plantadas, conforme proposta do 
projeto.  (grifo nosso)

Observa-se, contudo, pelos depoimentos em Lapa, tanto por parte dos agricultores entre-
vistados, quanto por parte da autoridade ambiental municipal entrevistada, que no ano de 
2012, houve somente uma visita do técnico agrícola contratado pela empresa, e até o mo-
mento (2013), não retornou para monitoramento e vistoria das propriedades cadastradas, 
em que houve o plantio das mudas no ano de 2012. 



63SISTEMAS ESTADUAIS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS   |

Por outro lado, avalia-se como positivo o georreferenciamento realizado no ano de 2012, 
onde se pode localizar, via Google Maps, as propriedades, com os respectivos nomes dos 
agricultores e a quantidade de mudas plantadas (cadastro). Cumprindo o item: “O moni-
toramento deve prever, também, a utilização de imagens de satélites e fotografias aéreas 
para o devido acompanhamento das propriedades. 

Sobre o monitoramento do plantio das mudas, na proposta de contratação é reiterada a 
seguinte condição: 

Para garantir o sucesso do plantio, e consequentemente, a adequada cap-
tura de carbon, os pinheiros plantados deverão ser monitorados durante 
os 21 anos de duração do projeto; sendo que, os dois primeiros anos, 
com maior frequencia, por se tartar de período mais critic para o desen-
volvimento das mudas. 

Destaca-se para a preocupação com as espécies da fauna encontradas: “Os técnicos de-
verão nas vistorias observar, ainda, se com a implantação desse projeto está havendo o 
aumento da biodiversidade da área, registrando, se possível, por meio de fotos as espécies 
observadas, ou suas pegadas.”

Durante a entrevista, foi anunciada estar em andamento a produção de uma cartilha sobre 
o projeto. 

Quanto à resolução e termo de parceria com a empresa, não foram divulgados, pois o 
instrumento jurídico a ser firmado ainda está em fase de elaboração. Na entrevista com 
a autoridade ambiental, nos foi transmitida essa preocupação, mas o arranjo jurídico está 
em fase de análise e aprimoramento; (in) segurança jurídica: tanto para os beneficiários, 
quanto para a SEMA; nos parece um arranjo ainda incipiente; 

Observou-se que as empresas voluntariamente deverão fazer seus inventários de emis-
sões; Posterior adesão das empresas (5 anos garantidos): necessidade de segurança jurí-
dica com o vínculo da empresa ao projeto. 

Foi reiterada a intenção, por parte da SEMA, de ampliação do projeto, tanto a nível de 
abrangência de municípios e agricultores, quanto em termos de participação de outras 
empresas parceiras.
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A Sema informa que os atrasos na regulamentação do Programa Bioclima e consequen-
temente a incorporação do Projeto Estradas com Araucárias ao programa, se devem, em 
grande parte, a adequações necessárias após a aprovação do novo Código Florestal.  

Outro argumento apontado quanto ao atraso ou falta de vontade política em se implemen-
tar as parcerias e projetos, é  a dificuldade em períodos de transição de mandatos políticos 
(eleições). 

Por outro lado, o secretário de estado do Meio Ambiente, Luiz Eduardo Cheida, afirma que, 
apesar dos atrasos na implantação do Bioclima Paraná, houve avanços nos últimos meses, 
principalmente em relação ao Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). A secretaria fez 
uma parceria com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), que atualmente finali-
za um estudo para apontar como será na prática a remuneração a proprietários rurais que 
possuam áreas naturais preservadas.

Critérios. Para se enquadrarem no PSA, as reservas particulares deverão se enquadrar nas 
áreas de florestas ombrófilas mistas ou densas e, entre mais critérios, estarão a existência 
de conexão com outras áreas preservadas e a presença de espécies animais ameaçadas. 
Os valores virão da arrecadação com a Taxa Federal de Cadastro Ambiental (TFCA) – paga 
por todos os entes que usam recursos naturais – e dos fundos estaduais de Meio Ambien-
te e de Recursos Hídricos, por meio da arrecadação com multas e compensação pela ex-
ploração de recursos minerais. Segundo a Sema, somente pela TFCA o governo estadual 
pretende receber R$ 6,5 milhões por ano. (WALTRICK, 2013)

4.3. Participação de empresas Privadas 

A maior peculiaridade do sistema de PSA aplicado no Estado do Paraná, por meio do pro-
jeto Estradas com Araucárias, é tratar-se de um sistema sui generis, um sistema misto de 
PSA público-privado, no qual os atores públicos são responsáveis pela gestão, implemen-
tação e execução do projeto, enquanto o pagamento é feito pela empresa privada direta-
mente nas contas bancárias dos beneficiários, com o devido controle e monitoramento 
pelos gestores públicos. 
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O Projeto Estradas com Araucárias até o momento foi contemplado com a participação de 
duas empresas de transporte e logística, sendo considerado adequado aos propósitos das 
empresas a responsabilidade ambiental. Nesse sentido, percebe-se três fatores preponde-
rantes por parte das empresas: a) a compensação de carbono; b) a relação existente entre 
o serviço de logística e transportes e a preocupação com a manutenção e conservação 
das paisagens nas estradas; c) a consideração da credibilidade do  projeto de PSA, por ser 
executado por instituições públicas (SEMA-EMBRAPA-IAP), que dão garantia à execução 
do projeto. 

No primeiro ano a empresa Loga Logística e Transporte se responsabilizou pelo pagamento 
dos produtores.  A partir de 2012, o Grupo DSR (Soluções e Inteligência Logística) passou 
a patrocinar  o Projeto Estradas com Araucárias. 

O grupo DSR trabalha com uma frota de 900 equipamentos, entre próprios e terceirizados, 
com filiais em 18 estados brasileiros e desenvolve diversas ações de responsabilidade 
ambiental. Segundo executivos do Grupo DSR (2014): 

o projeto veio ao encontro aos valores que o Grupo aplica em seus ne-
gócios e, além disso, contribui para que a sinergia da organização com 
seus clientes resulte, além da relação comercial, em bem estar social.  
O projeto viabiliza a aplicação da prática de responsabilidade social que o 
Grupo tem, com a remuneração das famílias envolvidas e os respectivos 
benefícios decorrentes, como também possibilita o uso do projeto como 
um modelo sustentável por meio da compensação de parte do carbono 
emitido pelos equipamentos do Grupo em suas operações. 

“A empresa já vinha buscando uma maneira de mitigar a emissão de CO2 no transporte de 
produtos químicos”, explica Rafael Maia, representante da primeira empresa participante.  
Conforme notícia divulgada no site da empresa, a Loga buscava há dois anos alternativas 
para diminuir a emissão de CO2. Segundo, Rafael Maia, “não há outro caminho senão 
adequar o crescimento socioeconômico e industrial à preservação do planeta em que vi-
vemos, a meta é diminuir em 13% por ano, a emissão de carbono e o impacto ambiental 
causado pelas nossas atividades”. (LOGA, 2011) Na escolha do projeto pela empresa parti-
cipante, Loga Logística e Transportes (ano de 2012), conforme proposta da empresa, uma 
possível rentabilidade econômica não foi incluída entre as prioridades. Destacando-se, con-
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tudo, que o cuidado ambiental constitui um componente de competitividade de serviços e 
produtos, principalmente para mercados mais exigentes.   

O fato de ações de conservação ambiental ter potencial para ser um negócio rentável, 
por meio do “marketing verde”, pode auxiliar no estímulo à incorporação de parceiros à 
iniciativa de compensação de emissões de carbono. Como consequencia, outros serviços 
ambientais que podem ser prestados pelas araucárias serão automaticamente contempla-
dos, como conservação da biodiversidade, proteção de solos, beleza cênica e regulação 
das funções hídricas. 

No documento do “Projeto para Compensação de Emissões de Carbono” (Projeto nº1/
Estradas com Araucárias), é salientado que pela primeira vez uma Empresa da iniciativa 
privada irá destinar recursos para pagamento por serviços ambientais ligados à araucária. 
As expectativas são no sentido de possibilitar estimular as atividades que trazem benfícios 
em diferentes níveis: 

a) No nível local: Espera-se que o pagamento do serviço de carbono contribua para um 
aumento significativo do número de araucarias na Lapa, melhorando a beleza cênica 
e trazendo benefícios ambientais e socioeconômicos decorrentes;

b) No nível estadual: Que o Projeto estimule a adesão de outras Empresas, possibilitan-
do sua proliferação em diferentes Municípios, formando corredores verdes de araucá-
rias no Estado do Parná;

c) No nível nacional: Que o Projeto contribua com as Metas de Redução de Emissões 
dispostas no Plano Nacional de Mudanças Climáticas; e que sirva de modelo para 
outros Estados com outras espécies também ameaçadas e de importância socioeco-
nômica e ambiental;

d) No nível global: Que o pagamento do serviço de carbono contribua para o sequestro 
de carbono, como uma das medidas para a mitigação do aquecimento global. 

4.3.1. cálculo de emissão cO2 em operações de transporte 

Os valores básicos e os resultados dos cálculos da emissão de carbono pela Loga estão 
apresentados na Tabela abaixo. No cálculo do CO2 sequestrado por uma araucária, esta é 
considerada em um plantio em linha, com espaçamento de 4 metros. Os valores são gera-
dos a partir do software SisAraucaria, desenvolvido pela Embrapa Florestas. 
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Tabela 8. Emissão de carbono por diesel, compensação por araucarias e orçamento (OLIVEIRA, 2014)



68 |  Liana Amin Lima Da Silva

4.3.2. Aporte de recursos pelas empresas

PSA aos produtores rurais 80%

Apoio à implementação do projeto 20%

Tabela 9. Aporte de recursos Loga/ Estradas com Araucárias.

Os valores de aporte de recursos para a neutralização da emissão serão definidos pela 
Loga e podem variar em função de percentual de emissão a ser compensado.  Reproduzi-
mos abaixo, a tabela apresentada no documento demonstrativo do Projeto nº1.

Percentual de emissão de cO2 neutralizado

Reais ao ano por cada 
araucária plantada

10% 30% 50% 100%

R$ 1,00 19.500 58.500 97.500 195.000

R$ 3,00 58.500 175.500 292.500 585.000

R$ 5,00 97.500 292.500 487.500 975.000

R$10,00 195.000 585.000 975.000 1.950.000

Tabela 10. Valores totais (R$) a serem pagos em função de percentuais de compensação de emissão de CO2 pela Loga, 
referentes às 195.000 araucárias necessárias para neutralização.

4.3.3.  novo arranjo institucional

O Projeto Estradas com Araucárias, passou por uma reconfiguração em seu arranjo institu-
cional, no que tange ao seu patrocinador (empresa). Registra-se que em 10 de outubro de 
2013, obtivemos a confirmação da fase de transição, de saída da empresa Loga Logística 
do projeto Estradas com Araucárias e ingresso de uma nova empresa interessada, o Grupo 
DSR, que assumiu e realizou o pagamento referente aos anos de 2013 e 2014. 

Pode-se observar na transcrição da entrevista diregida ao representante da empresa Loga 
Logística, ocorrida em 21 de agosto  (anexo, p.79), que a empresa encontrava-se em um 
período de restrições financeiras, devido ao descumprimento contratual de um de seus 
maiores clientes. A desvinculação da Loga ao Projeto Estradas com Araucárias, foi justica-
da devido à solicitação de recuperação judicial de um grande cliente da Loga, a  Refinaria 
de Manguinhos.  Com essa situação, o fluxo de caixa da empresa ficou comprometido e 
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haveria dificuldades no cumprimento dos prazos. A SEMA e EMBRAPA buscaram novas 
parcerias com empresas privadas, o que se efetivou com o ingresso do Grupo DSR (Solu-
ções e Inteligência Logística) como patrocinador do projeto Estradas com Araucárias. 

5. cOnSIDeRAçÕeS FInAIS 

O Projeto de PSA “Estradas com Araucárias” abrange a combinação de vários tipos de 
serviços ambientais, destacando-se a captura de carbono, conservação da biodiversidade 
e beleza cênica.    

O Estradas com Araucárias se mostrou como um interessante estudo de caso de parceria 
interinstitucional entre setor público e setor privado, com a implementação de um sistema 
de PSA misto ou sui generis. Todavia, o arranjo jurídico ainda se mostra incipiente e em 
construção, podendo ser encontradas diversas fragilidades, sobretudo quanto à segurança 
jurídica e econômica do projeto. 

Quanto à (in)segurança jurídica e econômica do projeto, a manutenção do vínculo da em-
presa ao projeto, durante o prazo de implementação do PSA (21 anos) se mostra como 
uma preocupação da autoridade ambiental. Nesse sentido, são reconhecidos os esforços 
por parte da SEMA, em se garantir a continuidade do pagamento aos agricultores, com a 
busca da adesão de novas empresas ao projeto ou com a adoção de novos arranjos eco-
nômicos. 

Apesar do pagamento se dar de forma direta (empresa-agricultor), ressalta-se que não há 
contratos envolvendo os agricultores, o que pode gerar desequilíbrio na relação contratual 
e transação econômica, havendo risco de se desconfigurar o projeto de PSA, criando-se 
uma roupagem de programa de governo, onde há agricultores cadastrados para recebe-
rem “benefícios”.

A relação contratual firmada se dá “no fio do bigode” (expressão mencionada pelo repre-
sentante da empresa e também pelo representante da EMBRAPA). Contudo, podemos 
observar que há claramente obrigações mútuas, o que poderia ser formalmente esclareci-
do e firmado, visando a garantia da natureza vinculante do PSA, o que ensejaria um pata-
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mar de isonomia na relação contratual estabelecida, com as obrigações bem detalhadas e 
possíveis previsões de sanções nos casos de seu descumprimento. 

Alguns problemas surgem, que poderiam ser solucionados com uma melhor comunicação 
e uniformização de ações entre os atores públicos e privados. A exemplo do descumpri-
mento do pagamento por parte da empresa em relação a alguns beneficiários (pendência 
de  2012, que afeta a implementação do PSA referente a 2013). Nesse sentido, poderia 
haver uma maior exigência por parte da autoridade ambiental estadual para que a empresa 
cumpra sua obrigação.  

O projeto possui grande potencial de adesão de pequenos proprietários e agricultores 
familiares, destacando-se a preocupação por parte dos gestores públicos em se garantir 
um tratamento diferenciado (princípio da isonomia) no que diz respeito ao pagamento de 
médio/grande proprietário e do pequeno proprietário (agricultores familiares).

Verifica-se que o nível de satisfação e consciência ambiental é alto entre os pequenos 
agricultores beneficiários do projeto.  Nesse sentido, importante salientar que a função 
socioambiental do projeto Estradas com Araucárias, se destaca com um potencial de re-
distribuição de renda, cumprindo critérios de justiça e equidade, ao prever um sistema de 
PSA diferenciado para pequenos proprietários (agricultores familiares) e grandes proprietá-
rios, pois dispõe que, ao se tratar de médios ou grandes proprietários, receberão de forma 
única o pagamento no primeiro ano (R$1.000,00 por 200 mudas de araucárias plantadas), 
enquanto os pequenos proprietários receberiam o mesmo valor, uma vez por ano, durante 
os 21 anos do projeto. 

Entre os agricultores beneficiários, pode-se verificar diferentes níveis de satisfação em 
relação ao pagamento, devido a uma pendência no pagamento do ano de 2012 a 03 agricul-
tores, que cumpriram o compromisso com o plantio das mudas, sem, no entanto, terem 
recebido o pagamento, que é feito diretamente pela empresa. Contudo, percebe-se que a 
conscientização ambiental em relação à importância do plantio se mantém. 

Entre os aspectos positivos do projeto, destacam-se o potencial de educação e sensibiliza-
ção ambiental, o que enseja um nível de conscientização ambiental elevado entre os agri-
cultores cadastrados.   Mesmo entre os beneficiários que se encontravam frustrados com 
o pagamento atrasado, há uma visível demonstração de consciência quanto à importância 
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do plantio das araucárias e intenção de se solucionar a pendência, a fim de continuarem 
inscritos no projeto. 

Há um fomento por parte da autoridade ambiental com a possibilidade de ampliação e 
abrangência de mais municípios parceiros e, consequentemente, mais beneficiários inscri-
tos e mais árvores nativas plantadas. Contudo, a ampliação do projeto depende da adesão 
de mais empresas pagadoras ou de um rearranjo do projeto com sua incorporação ao pro-
grama Bioclima (biocrédito e biofundo). 

No que concerne ao custo de oportunidade, o pagamento, nesse sentido, poderia ser visto 
como compensação por receitas que deixariam de ser auferidas em outras atividades a fim 
de manter áreas florestais. (Nusdeo, 2012, p.72) 

O estabelecimento dos valores pagos por serviços ambientais parte de critérios mais pró-
ximos da economia neoclássica, vale dizer, do paradigma dominante na ciência econômica 
– como a noção de custo de oportunidade ou a relação entre oferta e procura.  A economia 
ecológica está trabalhando ainda técnicas de valoração que deem conta da complexidade 
dos ecossistemas nos seus valores ecológicos, econômicos e socioculturais. Todavia, a 
implementação de esquemas de pagamento por serviços ambientais inevitavelmente se 
submete à teoria econômica predominante, inclusive, por parte dos debates girar em torno 
do PSA como um instrumento econômico voltado à correção das externalidades positivas 
da conservação de ecossistemas (Nusdeo, 2012, p.21).  

Unai Pascual et al (apud Nusdeo, 2012, p.83), identificam os principais critérios de remu-
neração nas políticas ou arranjos de PSA, chamados de “critérios de justiça”, que buscam 
favorecer o objetivo da eficiência ou da equidade. São 06 os principais critérios: compensa-
ção; consenso; igualitário; maxi-min; efetiva prestação; e prestação esperada. 

Em se tratando do projeto PSA Estradas com Araucárias, verifica-se o cumprimento do 
critério da compensação (o pagamento deve compensar proprietários pelos benefícios 
renunciados em favor da geração do serviço ambiental), da efetiva prestação (critério para 
o pagamento é a efetiva provisão do serviço) e critério max-min, pois os pagamentos são 
diferenciados de acordo com a renda dos provedores, tratando-se de um critério que valo-
riza a equidade, ainda que em detrimento da eficiência. 
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Quanto ao monitoramento, percebeu-se a existência de falhas sanáveis, pois a vistoria 
ainda se mostra insuficiente e poderia ocorrer com uma maior frequencia (visita às pro-
priedades e local de plantio), a fim de garantir um maior envolvimento dos agricultores 
à manutenção do projeto, fomentando atividades de capacitação dos agricultores, pois 
percebe-se que as informações fornecidas ocorreram apenas na primeira etapa de imple-
mentação do projeto.   

Nesse sentido, o monitoramento do plantio poderia ser mais frequente, destacando-se o 
papel dos diversos atores públicos envolvidos, como EMBRAPA-Florestas, IAP, além da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Em Lapa, o compromisso com o monitoramento 
se deu por parte da empresa, quanto à vistoria, a empresa contratou um técnico especia-
lizado. Contudo, os agricultores entrevistados confirmaram que a vistoria in loco ocorreu 
somente uma vez no ano de 2012, apesar de ser outra a previsão inicial no projeto. 

Destacamos o potencial que o projeto possui em termos de fomentar a participação social 
e maior envolvimento e capacitação dos agricultores, o que poderia ser melhor explorado 
pelas autoridades ambientais, no sentido de haver uma maior proximidade com os agri-
cultores envolvidos, visando despertar sua motivação, com a devida capacitação sobre a 
importância do plantio da Araucária e fomentar, por exemplo, oportunidades futuras de or-
ganização dos agricultores familiares em cooperativas para o aproveitamento sustentável 
do valor econômico do produto florestal não madeireiro (pinhão). 

Registra-se que a proximidade ocorreu no momento da apresentação do projeto aos can-
didatos a beneficiários.  Contudo, no decorrer de um ano e meio, não se constatou ativida-
des como oficinas de capacitação, o que denota que o projeto acaba tratando os provedo-
res numa perspectiva individual e não coletiva, pois poderia fomentar atividades de modo 
a gerar uma identificação comunitária com o projeto e maior proximidade nas relações 
sociais e de práticas sustentáveis entre os agricultores envolvidos. 

5.1. Recomendações

Diante do exposto, recomenda-se que a cogestão do projeto se mantenha no sentido de 
aprimoramento do sistema misto de PSA (público-privado). 
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Reitera-se a possibilidade de maior empoderamento, capacitação, transparência e parti-
cipação nos processos de construção, implementação e gestão compartilhada do projeto 
e, consequentemente, da Política Estadual de PSA. No que tange à participação social, 
reitera Nusdeo (2012, p.157),  “uma política de pagamento por serviços ambientais voltada 
à consecução de objetivos de equidade terá de definir o espaço dessa participação e o seu 
escopo”. 

Para se garantir que não haja falhas no pagamento direto aos agricultores e para fomentar 
o potencial de gestão comunitária do projeto, uma possibilidade seria a iniciativa de se pro-
por a criação de cooperativa dos provedores (agricultores beneficiários). Nesse sentido, a 
participação social deverá mostrar-se como uma preocupação permanente do agente esta-
tal, com o fornecimento de informações aos provedores do serviço, garantindo instâncias 
participativas e deliberativas para o aprimoramento da política. Nesse sentido, destacamos 
as lições de Silva (2009), sobre a relação que deve permear entre o princípio Protetor-
-Recebedor e a transparência.  

Quanto ao aspecto da  segurança jurídica,  ainda que se observe a boa intenção por parte 
dos atores público e privado com o compromisso assumido com a implementação do 
PSA, a forma de contrato verbal não deve prosperar, pois caracteriza uma situação de 
desequilíbrio contratual entre empresa e proprietários/agricultores familiares, salientando 
a característica de vulnerabilidade e hipossuficiência, inclusive quanto ao acesso à infor-
mação e exigência de cumprimento das obrigações contratuais da empresa, por parte dos 
agricultores beneficiários. 

Outra observação que podemos aplicar também em âmbito estadual e municipal, confor-
me MOTTA (2011) destaca sobre a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), que 
terá que contar com uma estrutura de governança autônoma e transparente para evitar 
desvios resultantes tanto da influência  e dos interesses regulados como de mudanças de 
governo ou de oportunismo político. 

Em suma, salientamos que as prioridades devem estar bem definidas, para que possam 
nortear a execução do projeto PSA Estradas com Araucárias a curto e longo prazo. Nesse 
sentido, a incorporação do referido projeto ao Programa Bioclima Paraná, se faz necessária, 
mantidas as peculiaridades e lições do projeto que já se encontra em andamento. 
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1. IntRODUçãO

Este Relatório é fruto de uma pesquisa acadêmica sobre o pagamento por serviços am-
bientais (“PSA”) no Estado de São Paulo. A pesquisa envolveu reuniões com os órgãos pú-
blicos estaduais, órgãos municipais, instituições privadas, visitas a comunidades e análise 
de doutrina e legislação sobre PSA, no primeiro semestre de 2013.
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O PSA encontra-se em destaque na atual conjuntura brasileira, seja pelo desenvolvimento 
da doutrina, seja por sua previsão expressa na legislação estadual de alguns Estados brasi-
leiros1. É fruto do reconhecimento e dos estudos das consequências trazidas pela explora-
ção dos recursos naturais, do seu valor econômico e da sua importância para a sociedade.

Ainda não há um padrão adotado em âmbito federal para a implementação de leis de PSA. 
Em alguns Estados, como o de São Paulo, a lei de PSA foi instituída no âmbito de uma 
política de mudanças climáticas. Em outros casos, como no Rio de Janeiro, insere-se no 
âmbito de uma política de recursos hídricos.

Embora ainda existam muitas lacunas no ordenamento jurídico quanto ao tema, é possível 
dizer que o Brasil já implementou o PSA como modalidade de incentivo a condutas bené-
ficas ao meio ambiente.

É importante destacar que a sociedade depende de normas que garantam a proteção do 
meio ambiente e do homem, bem como que estabeleçam, com racionalidade, equilíbrio e 
eficácia, regras de prevenção, precaução e responsabilização dos infratores.

Atitudes de prevenção e precaução tornam-se importantes vias para garantir a incolumi-
dade do ambiente e possibilitar a vida humana no Planeta Terra. É menos custoso à so-
ciedade evitar a ocorrência de danos ambientais do que investigá-los, corrigi-los, buscar o 
retorno ao status quo ante e punir o infrator responsável.

O Estado não deve se limitar a estabelecer comandos, proibições ou limites para atingir 
seus fins. É preciso garantir a felicidade, o bem estar e os bons costumes da população. 
Em outras palavras, o ordenamento jurídico não deve se limitar à atuação protetivo-repres-
siva, mas assumir uma função promocional.

E isso pode ser feito de várias formas. É possível citar, a título de exemplo: (i) pagamento 
por serviços ambientais; (ii) redução do encargo tributário; (iii) redução dos procedimentos 

1 Atualmente, os seguintes Estados brasileiros contam com legislação sobre PSA: Acre (Lei Estadual 
nº 2.308/2010), Amazonas (Leis Estaduais nºs 3.135/2007 e 3.184/2007, Decreto Estadual nº 26.958/2007), 
Espírito Santo (Leis Estaduais nºs 8.995/2008 e 9.607/2010), Minas Gerais (Leis Estaduais nºs 14.309/2002 
e 17.727/2008, Decreto Estadual nº 45.113/2009), Paraná (Lei Estadual nº 17.134/2012 e Decreto Estadual nº 
4.381/2012), Rio de Janeiro (Lei Estadual nº 3.239/1999 e Decreto Estadual nº 42.029/2011), Santa Catarina 
(Lei Estadual nº 14.675/2009 e Decreto Estadual nº 15.133/2010) e São Paulo (Lei Estadual nº 13.798/2009 e 
Decreto Estadual nº 55.947/2010).
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burocráticos de regularização da propriedade; (iv) concessão de facilidades na obtenção de 
empréstimos financeiros e (v) criação de lista ou ranking das pessoas com boas práticas 
ambientais.

Tais incentivos podem evitar que seja consumado o dano ambiental, retirando a necessi-
dade de processos administrativos, judiciais e investigatórios para apuração e responsabi-
lização do infrator – os quais, insta apontar, são de elevada complexidade, em vista da fre-
quente dificuldade em verificar a extensão do dano causado e o seu nexo de causalidade 
com a conduta do infrator.

Sabe-se, inclusive, valendo-se das palavras de Patrícia Faga Iglecias Lemos, que “aquele 
que causou um dano patrimonial ou moral por ele responde. A existência ou não de culpa 
pouco importa para a reparação. [...] o mero exercício da atividade perigosa, ainda que 
lícita, gera uma obrigação de indenizar, quando da ocorrência de dano”2 . Trata-se de res-
ponsabilidade objetiva.

Por isso, a concessão de incentivos às pessoas que praticam condutas pró-ambiente é 
mais válida para a sociedade e para o Direito Ambiental do que a penalização dos infrato-
res, pois garante que não ocorram danos ambientais.

Por serviços ambientais, entendam-se os serviços relativos ao suporte da natureza, tais 
como a polinização natural, a ciclagem de nutrientes do solo, o fluxo de genes, a manuten-
ção do volume e qualidade dos recursos hídricos, o sequestro de carbono que permite a 
estabilização climática, entre outros. Têm impactos positivos além da área onde são gera-
dos, representando benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas.

Nas palavras da Professora Ana Maria Nusdeo, 

“serviços ambientais passam a ser transacionados quando se torna pos-
sível a identificação da sua prestação entre grupos definidos de provedo-
res e de beneficiários, pois, como já analisado, tratam-se de bens públicos 
que vêm passando por processos de superação das características de 
não exclusividade e não rivalidade que permitem sua fruição por grupos 

2  LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito Ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente. 
3. ed. São Paulo: RT, 2010, p. 127.
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identificados. Ainda assim, sua comercialização implica muitos custos, in-
clusive altos custos de transação”3. 

A rigor, os serviços ambientais são prestados pela natureza.

Por sua vez, o PSA é a transação voluntária por meio da qual uma atividade desenvolvida 
por um provedor de serviços ambientais, que conserve ou recupere um serviço ambiental 
previamente definido, é remunerada por um pagador de serviços ambientais, mediante a 
comprovação do atendimento das disposições previamente contratadas4.

O mecanismo surge da necessidade de soluções artificiais para a disponibilização de cer-
tos serviços, nos casos em que isso é viável, mediante investimentos vultosos. Os com-
pradores de serviços ambientais, por sua vez, são resultado da inexistência de determina-
dos serviços gratuitos, da intenção de fazer doações ou de marketing ecológico.

Ana Maria Nusdeo ensina que, atualmente, existem 4 tipos de PSA: (i) conservação da 
biodiversidade; (ii) proteção a bacias hidrográficas; (iii) sequestro e estocagem de carbono 
e (iv) beleza cênica5.

A autora também esclarece que o sistema acaba ocorrendo em 2 situações: (i) em um 
mercado profissionalizado ou (ii) em políticas sociais, sobretudo quando envolve governos 
e organizações não governamentais como intermediários, com o objetivo de redução da 
pobreza6.

No Brasil, e especialmente em São Paulo, apenas a segunda modalidade tem se desen-
volvido, seja em razão da ausência de um mercado forte de ativos ambientais, seja pela 
tradição do país em focar em políticas que envolvem o aspecto social. 

No âmbito do PSA, o Poder Público pode se posicionar de várias formas diferentes e não 
excludentes: (i) como comprador, ao requerer serviços ambientais e pagar por sua disponi-

3  NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Pagamento por Serviços Ambientais: sustentabilidade e disciplina 
jurídica. São Paulo: Atlas, 2012, p. 53.

4  Definição trazida pelo artigo 3º, inciso III, do Decreto Estadual nº 55.947/2010, do Estado de São 
Paulo.

5  NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Op. cit., p. 23.

6  Idem, p. 69.
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bilização; (ii) como provedor, ao desenvolver serviços ambientais e disponibilizá-lo de forma 
gratuita ou onerosa à sociedade; (iii) como intermediário, quando participa da implementa-
ção ou da comercialização do PSA, em papel de fomentador, fiscalizador ou facilitador e (iv) 
como regulador, quando cria regras e modelos para o desenvolvimento do PSA.

No atual modelo desenvolvido nos Estados brasileiros, o Poder Público tem assumido o pa-
pel de comprador, intermediário e regulador, pois é quem edita as normas, quem fiscaliza 
os projetos propostos e quem remunera o prestador de serviços ambientais.

Ainda não há uma participação significativa de voluntários ou investidores. Para que isso 
ocorra, é necessária a criação de um mercado em nível nacional com regras estabelecidas, 
ou mesmo a existência de segurança jurídica para negociações bilaterais entre particulares 
ou entre o particular e o governo, em que regras próprias e específicas sejam definidas.

Pela inexistência de um mercado nacional e de regras práticas quanto ao assunto, a pre-
cificação dos serviços ambientais varia muito em cada caso concreto. Apenas a título de 
exemplo, os valores podem levar em consideração a área abrangida, os custos de oportuni-
dade do proponente, o número de pessoas atingidas, os esforços do proponente, a região 
em que o projeto é realizado etc.

Na opinião de Ana Maria Nusdeo, é o Poder Público quem deve ditar as regras. A autora 
destaca que a consecução das finalidades principais do pagamento – garantia da conserva-
ção ecológica e equidade – não são possíveis sem a coordenação do Poder Público7.

A autora ainda explica que, na prática, se há um sistema de criação de créditos, a exemplo 
do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, no âmbito da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima, haverá um crescimento da iniciativa privada. Se, ao con-
trário, o mecanismo se basear em outras formas de financiamento, como fundos nacionais 
ou internacionais, é grande a chance de desenvolvimento de um sistema coordenado pelo 
Poder Público.

Para Guillermo Tejeiro, o Estado exerce domínio eminente sobre os recursos naturais. O 
Estado regula o acesso e o uso de tais recursos, amparado pelo interesse público e pelo 
seu aproveitamento adequado, bem como em função do bem estar das gerações presen-

7  Idem, p. 23.
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tes e futuras, conforme segue: “El domínio del Estado sobre los recursos naturales reno-
vables se materializa a través de las autorizaciones administrativas que viabilizan el uso y 
aprovechamiento de este tipo de recursos, en función de administración del patrimonio 
natural de la Nación”8.

O autor ainda destaca que 

“La regla geral, en consecuencia, es que la Nación detente la titularidade 
de los recursos naturales renovables, y por excepcion y cuando resulte 
posible, los particulares, sempre que dichos recursos sean efetivamente 
apropriables, y sólo bajo el entendido que los derechos de propriedade 
privada sobre los mismos sean ejercidos conforme el mandato constitu-
cional de la función ecológica de la propriedade”. 

Dessa forma, os particulares poderão ter propriedade dos recursos naturais, desde que 
atendidos os limites impostos pela função ecológica da propriedade e submetidos à vigi-
lância e tutela da Administração.

Importante notar que as negociações de PSA pressupõem a existência de alguma forma 
contratual, ainda que consistente em um termo de compromisso, no qual os provedores 
do serviço assumem obrigações determinadas e submetem-se à verificação quanto ao 
seu cumprimento. O comprador assume a obrigação de promover o pagamento nos mon-
tantes e periodicidade definidos.

A responsabilidade por danos causados à outra parte ou a terceiros pode ser definida 
nesses contratos. Da mesma forma, é possível que leis específicas estabeleçam regras 
de responsabilidade, o que permite a busca pela isonomia entre as partes e o equilíbrio 
contratual.

Atualmente, o PSA no Estado de São Paulo ainda está em fase de implementação, o que 
significa que as instituições envolvidas e os potenciais beneficiários ainda estão em trata-

8  GUTIÉRREZ, Guillermo Tejeiro. Comunidades Tradicionales y Servicios Ambientales de Conservación 
de los Bosques: El mecanismo REDD y REDD (+) en Colombia. Disponível em: http://www.academia.
edu/565808/Comunidades_Tradicionales_y_Servicios_Ambientales_de_Conservacion_de_los_Bosques_El_
Mecanismo_REDD_y_REDD_en_Colombia. P. 19.

http://www.academia.edu/565808/Comunidades_Tradicionales_y_Servicios_Ambientales_de_Conservacion_de_los_Bosques_El_Mecanismo_REDD_y_REDD_en_Colombia
http://www.academia.edu/565808/Comunidades_Tradicionales_y_Servicios_Ambientales_de_Conservacion_de_los_Bosques_El_Mecanismo_REDD_y_REDD_en_Colombia
http://www.academia.edu/565808/Comunidades_Tradicionales_y_Servicios_Ambientales_de_Conservacion_de_los_Bosques_El_Mecanismo_REDD_y_REDD_en_Colombia
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tivas. Até o momento da entrega do presente Relatório, não havia ocorrido a transferência 
de qualquer recurso financeiro do Estado aos prestadores de serviços ambientais.

2. POLítIcA eStADUAL De PAGAMentO POR SeRvIçOS AMbIentAIS nO 

eStADO De SãO PAULO

O ponto de partida da análise do PSA no Estado de São Paulo foi o estudo “Marco Regu-
latório sobre Pagamento por Serviços Ambientais – Brasil”, elaborado pelo Centro de Estu-
dos em Sustentabilidade (“GVCes”) da Escola de Administração de Empresas da Fundação 
Getúlio Vargas (“FGV-EAESP”). Fizemos contato com os Srs. Guarany Osório e Leeward 
Wang, ambos pesquisadores do GVCes, que puderam relatar as principais dificuldades e 
indicar os procedimentos mais adequados para o desenvolvimento da nossa pesquisa no 
Estado de São Paulo.

O estudo do GVCes analisou a situação do PSA no Brasil, com o objetivo de mapear e 
analisar leis sobre PSA em âmbito federal e estadual, enfocando em serviços ambientais 
ligados a florestas. O resultado do trabalho indicou as diferentes abordagens e contextos 
das leis estaduais existentes sobre PSA e a ausência de uma lei mais ampla sobre o tema 
na esfera federal. Recomendou-se ao governo federal e ao Congresso Nacional a realização 
de consultas públicas sobre o tema, convidando representantes dos Estados para apre-
sentarem suas experiências.

O instituto O Direito por um Planeta Verde (“Planeta Verde”), por meio do Projeto “Siste-
mas Estaduais de PSA: diagnóstico, lições aprendidas e desafios para uma futura legisla-
ção”, busca aprofundar os estudos, análises e experiências das normas estaduais, o que 
permitirá a elaboração de uma lei federal, compatibilizando as diversas normas estaduais, 
estruturando um PSA robusto e aumentando, por consequência, a segurança jurídica das 
ações ligadas ao tema no país.

Para entender o funcionamento do PSA no Estado, fizemos contato telefônico e reuniões 
presenciais com os representantes da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo (“SMA”), órgão gestor do PSA estadual. Pudemos obter informações detalhadas e 
acessar documentos oficiais com as Sras. Helena Carrascosa e Araci Kamiyama, da Coor-
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denadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais (“CBRN”), uma das coordenadorias da 
SMA.

Na sequência, fizemos contato telefônico com outros agentes e órgãos relacionados ao 
funcionamento do PSA, todos indicados pela CBRN, a saber: Sra. Fátima Aparecida Carra-
ra, do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (“FECOP”); Sra. Astrid Zwager, 
do Banco Mundial e Sr. Fernando Salles Rosa, da Secretaria de Meio Ambiente do Muni-
cípio de Ibiúna.

Por fim, após discussões e pesquisas nos órgãos públicos e análise da legislação e doutri-
na aplicável, para verificar os aspectos práticos do sistema de PSA no Estado de São Paulo, 
realizamos uma visita ao Município de Ibiúna/SP, para entrevistar proprietários beneficiários 
do PSA.

2.1. contexto

No Estado de São Paulo, o PSA foi criado por meio da Lei Estadual nº 13.798/2009 que, 
em seu artigo 239, criou o Programa de Remanescentes Florestais, no qual se permite o 
pagamento por serviços florestais ambientais aos proprietários rurais conservacionistas, 
bem como incentivos econômicos a políticas voluntárias de redução de desmatamento e 
proteção ambiental.

Referida lei é resultado da aprovação do Projeto de Lei nº 01/2009 na Assembléia Legis-
lativa do Estado de São Paulo. Em sua exposição de motivos, o Projeto de Lei nº 01/2009 
faz um forte apelo à necessidade de mitigação das mudanças do clima, como forma de 
assegurar a qualidade de vida no Planeta Terra.

O texto destaca que, no âmbito das Nações Unidas, o Painel Intergovernamental de Mu-
danças Climáticas (IPCC ou Intergovernmental Panel on Climate Change) reconheceu a for-
te evidência científica de que as atividades humanas estão aumentando substancialmente 

9  “Art. 23. O Poder Executivo instituirá, mediante decreto, o Programa de Remanescentes Florestais, 
sob coordenação da Secretaria do Meio Ambiente, com o objetivo de fomentar a delimitação, demarcação e 
recuperação de matas ciliares e outros tipos de fragmentos florestais, podendo prever, para a consecução de 
suas finalidades, o pagamento por serviços florestais ambientais aos proprietários rurais conservacionistas, 
bem como incentivos econômicos a políticas voluntárias de redução de desmatamento e proteção ambiental”.
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as concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa natural, o que resulta em um 
aquecimento adicional da superfície e da atmosfera da Terra. Nesse contexto, o sistema 
climático encontra-se sob risco, sendo necessárias ações urgentes para enfrentar o dilema 
global.

Ademais, determinado a proteger o sistema climático para gerações presentes e futuras, 
o Estado de São Paulo reconhece seu amplo dever de cooperação e se alinha com as de-
cisões de nível nacional e internacional, especialmente decorrentes da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

O Programa de Remanescentes Florestais está inserido na Política Estadual de Mudanças 
Climáticas (“PEMC”), tendo forte viés de controle das emissões de gases de efeito estufa. 
Ou seja, no Estado de São Paulo, o PSA está relacionado a remanescentes florestais e foi 
criado no âmbito de uma lei sobre mudanças climáticas.

Em seguida, o Decreto Estadual nº 55.947/2010 definiu condições e requisitos gerais para 
os projetos de PSA, restringindo sua aplicabilidade a serviços florestais. Sendo assim, o 
PSA é utilizado como instrumento para garantir a proteção de fragmentos florestais e re-
duzir a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera.

A PEMC tem por objetivo geral estabelecer o compromisso de São Paulo frente ao desafio 
das mudanças climáticas, estabelecendo as condições para as adaptações necessárias 
aos impactos derivados das mudanças climáticas, bem como contribuir para reduzir ou 
estabilizar a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera, atingindo nível seguro 
para garantir o desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, a PEMC reconhece o papel 
e a importância dos sumidouros e reservatórios de gases de efeito estufa nos ecossiste-
mas terrestres e marinhos.

A recuperação e proteção das florestas previne emissões de gases e garante a manuten-
ção de sumidouros de carbono. Na forma como definida no Estado de São Paulo, a PEMC 
ainda estimula a recuperação das matas ciliares nas Áreas de Preservação Permanente 
(“APPs”), já que o PSA remunera iniciativas de proteção de nascentes – as quais, como se 
sabe, são cercadas, necessariamente, de APP e mata ciliar.

É importante destacar que o mencionado Projeto de Lei nº 01/2009 aponta que os padrões 
de produção e consumo do Estado de São Paulo produzem efeitos no restante do país e, 
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também, em outras regiões do mundo. Ademais, destaca que o Estado de São Paulo é 
referência em energias renováveis em nível nacional e internacional, com destaque para a 
bioenergia, em desenvolvimento tecnológico e pesquisa acadêmica, em prevenção e con-
trole da poluição ambiental, em proteção de unidades de conservação e em mecanismos 
de compensação ambiental. Pelo papel de destaque na articulação de políticas estaduais e 
na discussão de políticas nacionais, São Paulo deve assumir posição de liderança na miti-
gação dos gases de efeito estufa.

A PEMC simboliza o marco legal da 
busca pelo desenvolvimento econô-
mico sustentável no Estado de São 
Paulo, com reflexos no restante do 
país e em outras regiões do mundo.

O Estado de São Paulo, uma das 27 
unidades federativas do Brasil, está 
localizado no sul da região Sudeste 
e tem como limites os estados Mi-
nas Gerais (N e NE), Rio de Janeiro 
(NE), oceano Atlântico (L), Paraná 
(S) e Mato Grosso do Sul (O). Ocu-
pa uma área de 248.222,801 quilô-
metros quadrados e tem a maior 
população do Brasil: são mais de 40 
milhões de habitantes distribuídos 
em 645 municípios, conforme tabe-
la abaixo:

Capital São Paulo
População estimada 2013 43.663.672
População 2010 41.262.199
Área (km²) 248.222,801
Densidade demográfica (hab/km²) 166,23
Número de Municípios 645

Fonte: http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?lang=&sigla=sp

Fonte: http://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/historia_mapas 

http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?lang=&sigla=sp
http://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/historia_mapas
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De acordo com informações do Governo do Estado, São Paulo também figura entre os 
Estados com mais alto Índice de Desenvolvimento Humano, sendo superado apenas por 
Santa Catarina e pelo Distrito Federal. Responsável por mais de 31% do Produto Interno 
Bruto do país, São Paulo legitima seu status de “motor econômico” do Brasil por possuir 
melhor infraestrutura, mão de 
obra qualificada, fabricar pro-
dutos de alta tecnologia, além 
de abrigar o maior parque in-
dustrial e a maior produção 
econômica. Além das indús-
trias, o Estado de São Paulo 
também prima pela excelên-
cia nas áreas de agricultura e 
pecuária.

Com relação ao bioma, de 
acordo com informações do 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (“IBGE”) e do 
Ministério do Meio Ambiente, 
o Estado de São Paulo englo-
ba o bioma Mata Atlântica e o 
bioma cerrado. Seguem, abai-
xo, mapas ilustrativos.
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Fonte: http://www.estadao.com.br/especiais/os-biomas-brasileiros,21489.htm 

2.2. Princípios e Objetivos

Adotando os princípios da sólida base constitucional do Direito Ambiental, o artigo 3º da 
PEMC10 elenca quais os princípios fundamentais que devem ser observados. Dentre eles, 

10 “Art. 3º A PEMC atenderá aos seguintes princípios fundamentais:
I. Da precaução, pelo qual a ausência de certeza científica não pode ser utilizada como razão para postergar 
medidas eficazes para prevenir a degradação ambiental quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis 
à civilização humana;
II. Da prevenção, que consiste na adoção de medidas e políticas públicas capazes de mitigar impactos 
conhecidos no sistema climático da Terra;

http://www.estadao.com.br/especiais/os-biomas-brasileiros,21489.htm
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destacamos os seguintes: (i) princípio do desenvolvimento sustentável; (ii) princípio do 
poluidor-pagador; (iii) princípio da prevenção; (iv) princípio da precaução e (v) princípio da 
participação da sociedade civil nos processos consultivos e deliberativos, com amplo aces-
so à informação.

O princípio do desenvolvimento sustentável pode ser considerado o mais importante prin-
cípio do Direito Ambiental. Sua terminologia surgiu inicialmente em 1972, com a Conferên-
cia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, e foi efetivamen-
te incorporada na linguagem jurídica nacional e internacional a partir de então.

A Carta Magna Brasileira adotou o princípio do desenvolvimento sustentável no caput do 
artigo 225. É importante notar, como destacado na Lei Estadual nº 13.798/2009, que a pro-
teção ambiental é parte integrante do processo produtivo. Ou seja, é permitido o desen-
volvimento, mas de forma planejada e sustentável, para que os recursos hoje existentes 
não se esgotem e as futuras gerações também tenham a oportunidade de desfrutar dos 
mesmos recursos que existem hoje à disposição.

III. Do poluidor-pagador, visto que o causador do impacto ambiental deve arcar com o custo decorrente do dano 
causado ao meio ambiente;
IV. Da participação da sociedade civil nos processos consultivos e deliberativos, com amplo acesso à informação, 
bem como a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que diz respeito à compensação e reparação 
de danos ambientais; 
V. Do desenvolvimento sustentável, pelo qual a proteção ambiental é parte integrante do processo produtivo, 
de modo a assegurar qualidade de vida para todos os cidadãos e atender equitativamente as necessidades de 
gerações presentes e futuras;
VI. Das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, pelo qual os mais desenvolvidos, em um espírito 
de parceria pró-ativa para a conservação, proteção e restauração da saúde e da integridade do ecossistema 
terrestre, devem tomar a iniciativa no combate à mudança global do clima e aos seus efeitos negativos, com 
urgência na ação efetiva;
VII. Da ação governamental, importante na manutenção do equilíbrio ecológico, considerado o meio ambiente 
como um patrimônio público a ser necessariamente protegido, tendo em vista sua fruição coletiva, com 
racionalidade na utilização do solo, do subsolo, da água e do ar, por meio do acompanhamento, pelo Estado, da 
qualidade ambiental, além do planejamento e da fiscalização do uso sustentável dos recursos naturais;
VIII. Da cooperação, nacional e internacional, entre Estados, entidades e cidadãos de boa-fé, com espírito de 
parceria para a realização dos princípios e objetivos maiores da Humanidade;
IX. Da ampla publicidade, para garantir absoluta transparência no fornecimento de informações públicas sobre 
os níveis de emissões contaminantes, a qualidade do meio ambiente e os riscos potenciais à saúde, bem 
como planos de mitigação e adaptação aos impactos climáticos;
X. Da educação ambiental, para capacitar a sociedade, desde a escola fundamental, a construir atitudes 
adequadas para o bem comum, incentivar o estudo, a pesquisa e a implantação de tecnologias orientadas para 
o uso racional e a proteção dos recursos ambientais”.
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Por sua vez, o princípio do poluidor-pagador pressupõe a ideia de internalizar custos am-
bientais, ou seja, não atribuir à sociedade o custo ambiental daquele que causou o dano. 
Portanto, o seu conteúdo não deve ser entendido como um contorno à reparação do dano, 
dando um caráter de liceidade ao ato poluidor.

Como destacado na lei, o causador do impacto ambiental deve arcar com o custo decor-
rente do dano causado ao meio ambiente. Referido princípio busca evitar a ocorrência de 
danos ambientais (caráter preventivo). Contudo, se há dano ambiental, o causador terá que 
pagar (caráter repressivo).

No que diz respeito à tutela preventiva, é necessário destacar que o dano ambiental é 
de improvável ou impossível reparação, por isso a necessidade de atuar de maneira pre-
ventiva, observando o princípio da prevenção. Como destacado, a própria Lei Estadual nº 
13.798/2009 aponta a necessidade da adoção de medidas e políticas públicas capazes de 
mitigar impactos ao meio ambiente.

Deste modo, levando-se em consideração que os danos ambientais são, em sua maioria, 
irreparáveis e irreversíveis, e diante da impotência do sistema jurídico, incapaz de reesta-
belecer, em igualdade de condições, uma situação idêntica à anterior, o Direito Ambiental 
adota o princípio da prevenção do dano ao meio ambiente.

O princípio da precaução é um subproduto do princípio da prevenção. Está ligado ao mun-
do moderno e às sociedades de risco, e ao modo pelo qual o conhecimento e a tecnologia 
podem causar impactos imprevisíveis.

Nesse sentido, enquanto a prevenção trata de riscos ou impactos já conhecidos pela ci-
ência, a precaução se destina a gerir riscos e impactos desconhecidos. A invocação de 
tal princípio se dá para orientar o desenvolvimento e a aplicação do Direito Ambiental nos 
casos de incerteza científica, quando a decisão a ser tomada é insuficiente, inconclusiva 
ou incerta.

Por fim, não menos importante, destacamos o princípio da participação da sociedade civil 
nos processos consultivos e deliberativos, com amplo acesso à informação. Conforme 
disciplinado pela Constituição, o Direito ao meio ambiente é um direito de todos. Desse 
modo, o dever de preservação do meio ambiente é tanto do Poder Público quanto da cole-
tividade. Todos devem estar informados das políticas públicas e devem participar. O Poder 
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Público tem o dever de promover a conscientização pública para a importância de preser-
vação ambiental, para qual a sociedade também deve contribuir.

Assim, resta claro que a Constituição vislumbrou uma ação conjunta entre ambientalistas, 
estudantes, órgãos públicos, sindicatos, indústrias, comércio, agricultura, entre outros, 
dada a importância de tal ação no tocante à defesa do meio ambiente. 

O objetivo principal do PSA é fomentar a delimitação, demarcação e recuperação de matas 
ciliares e outros tipos de fragmentos florestais. Por sua vez, os objetivos específicos do 
Programa de Remanescentes Florestais são: (i) contribuir para a mitigação das mudanças 
climáticas; (ii) contribuir para a conservação da biodiversidade; (iii) fomentar a ampliação 
da cobertura natural; (iv) identificar áreas prioritárias para recuperação florestal; (v) apoiar a 
restauração de paisagens fragmentadas; (vi) fomentar a exploração comercial sustentável 
e sistemas agroflorestais e silvopastoris; (vii) contribuir para a redução dos processos de 
erosão e assoreamento; (viii) contribuir para a redução da pobreza na zona rural; (ix) criar 
mecanismo financeiro de retorno de investimentos em plantio; (x) instituir mecanismos 
para o cadastramento e monitoramento de florestas; (xi) promover a integração institucio-
nal entre autoridades públicas e a iniciativa privada.

Como serviços ambientais, foram previstas as seguintes atividades: conservação de re-
manescentes florestais; recuperação de matas ciliares e implantação de vegetação nativa 
para a proteção de nascentes; plantio de mudas de espécies nativas ou execução de prá-
ticas que favoreçam a regeneração natural para a formação de corredores de biodiversi-
dade; reflorestamentos com espécies nativas ou com espécies nativas consorciadas com 
espécies exóticas para exploração sustentável de produtos madeireiros e não madeireiros; 
implantação de sistemas agroflorestais e silvipastoris que contemplem o plantio de, no 
mínimo, 50 indivíduos de espécies arbóreas nativas por hectare; implantação de florestas 
comerciais em áreas contíguas aos remanescentes de vegetação nativa; manejo de rema-
nescentes florestais para controle de espécies competidoras.

Os objetivos previstos na legislação de PSA do Estado demonstram uma alternativa ao 
sistema clássico de comando e controle, o qual se volta, quase que exclusivamente, para 
a punição da conduta lesiva ao meio ambiente ou ao homem, sem muitos questionamen-
tos quanto às causas do ato, às dificuldades do particular ou mesmo a um dos principais 
escopos das leis, qual seja, a prevenção e a reparação dos danos.
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O PSA se apresenta como modalidade de incentivo para condutas saudáveis ao meio 
ambiente, além de trazer eficácia às normas ambientais de proteção e garantir sua apli-
cabilidade. As ações de comando e controle, embora importantes, são insuficientes para 
assegurar a preservação e a restauração das áreas sob proteção legal. Dessa forma, cabe 
também ao Estado fomentar iniciativas que favoreçam os ecossistemas, por meio de pa-
gamentos àqueles que contribuam para manter ou ampliar áreas de relevância ambiental.

2.3. características

Toda proposta de PSA que esteja relacionada com o recebimento de recursos públicos 
deve ser avaliada pelo Estado. Nesse sentido, as iniciativas privadas que não se enqua-
drem nos modelos pré-estabelecidos não serão elegíveis para o PSA. A SMA não regula 
nem restringe iniciativas privadas de PSA, apenas define o que será implementado com 
recursos públicos.

No Estado de São Paulo, cada proposta de PSA é voltada para uma situação específica (ou 
seja, são consideradas as características do local). A SMA considera cada caso em sepa-
rado, com as características de seu bioma, suas dificuldades, fragilidades e necessidades. 
Para definir um PSA, o Estado considera os seguintes aspectos: (i) abordagem geográfica; 
(ii) necessidade específica da região ou comunidade; (iii) assunto específico e (iv) realidade 
do local – análise socioeconômica.

Para um Município implantar o PSA em parceria com o Estado, ou seja, para ser firmado 
um convênio com a SMA, é necessário o cumprimento de requisitos técnicos estabeleci-
dos em Resolução, tais como: (i) existência de lei municipal que autorize o Poder Público 
a realizar PSA, considerada satisfatória pela SMA; (ii) existência de Conselho Municipal do 
Meio Ambiente com a participação de representantes da sociedade civil e (iii) existência, 
em seus quadros funcionais, de funcionários para a realização das atividades da assistên-
cia técnica e monitoramento das ações decorrentes do Projeto.

É válido lembrar que os Municípios são autônomos para instituírem programas próprios 
de PSA.
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2.3.1. cenário atual

Em razão da fase embrionária do PSA no Estado, foram editadas, até o momento, apenas 
as Resoluções nº 123/2010 e nº 37/2012 que implementam, respectivamente, o Projeto 
Mina D’Água e o Projeto de Pagamento por Serviços Ambientais para as Reservas Particu-
lares do Patrimônio Natural (“PSA/RPPN”). Embora ainda tímida, a iniciativa é importante 
não apenas sob o ponto de vista ambiental, mas também sob o social, uma vez que o 
Estado tem focado em comunidades carentes.

As resoluções definem: os tipos e características dos serviços ambientais; as áreas prio-
ritárias para a execução; critérios de elegibilidade e priorização dos participantes; critérios 
para a aferição dos serviços; critérios para o cálculo dos valores; e, prazos mínimos e 
máximos para os contratos. Tais resoluções buscam incorporar as especificidades locais, 
mantendo as regras gerais para todo o Estado.

O Projeto PSA/RPPN tem por objetivo promover a conservação e, quando necessária, a 
restauração de processos ecológicos em áreas privadas reconhecidas como RPPN, vi-
sando manter e/ou ampliar o provimento dos serviços ecossistêmicos de sequestro e 
estoque de carbono, conservação de biodiversidade e produção de água. De acordo com 
a Resolução nº 37/2012, será executado pela Fundação Florestal, mediante editais anuais 
de chamada pública.

A legislação também prevê que o PSA/RPPN será formalizado por meio de contrato firma-
do entre o proprietário da RPPN e o FECOP. As relações, por sua vez, coordenadas pela 
CBRN da SMA e pela Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de 
São Paulo.

Levando em consideração que apenas o Projeto Mina D´Água está em desenvolvimento, 
fizemos uma análise mais detalhada apenas desse Projeto, envolvendo os beneficiários, 
formas de pagamento, recursos, monitoramento e verificação, adicionalidades, etc. É váli-
do mencionar que em todos os nossos contatos com as autoridades envolvidas no PSA do 
Estado, não houve qualquer menção aos aspectos do Projeto PSA/RPPN. 

O Projeto Mina D’Água é o primeiro Projeto de PSA definido com base na PEMC e ainda 
está em fase piloto de implementação. Nessa fase, o objetivo principal é a aferição de me-
todologias e estratégias de implementação. É válido destacar que o acompanhamento e o 



100 |  Yuri Rugai Marinho e Carolina Castelo Branco

monitoramento das atividades e demais ações no Projeto Mina D’Água na fase de execu-
ção serão objeto de um novo convênio, firmado entre os partícipes, nos termos previstos 
no artigo 6611, do Decreto Estadual nº 55.997/201012.

Até o momento, não houve repasse de recursos aos proprietários. De acordo com os re-
presentantes da SMA, a previsão para a transferência dos primeiros recursos era julho de 
2013, mas não ocorreu.

2.3.2. Projeto Mina D`Água: especificidades 

O Projeto Mina D’Água tem como objetivo específico a proteção de nascentes e manan-
ciais de abastecimento público. Envolve prefeituras, proprietários, a SMA e agentes finan-
ceiros (Banco do Brasil e FECOP).

Para o mapeamento das áreas onde seria implementado o Projeto, dividiu-se o Estado 
de São Paulo em 21 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (“UGRHI”), se-
lecionando-se apenas um Município por unidade. Cada Município contemplado passa a 
receber orientação técnica da SMA para que seja preparado e publicado um edital com 
as regras municipais do PSA. A SMA é, portanto, responsável por coordenar as relações. 
Segue, abaixo, mapa fornecido pela SMA, elaborado em 2010, com a divisão do Estado 
em UGRHIs:

11 “Art. 66. Fica o Secretário do Meio Ambiente autorizado a firmar convênios com Municípios para 
apoiar projetos de Pagamento por Serviços Ambientais”.

12 Esta exigência também está disciplinada no convênio firmado entre o Estado de São Paulo e o 
Município de Ibiúna, objetivando a preparação do Projeto Mina D’Água.
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O próprio Estado, por meio da SMA, mapeia as regiões em que, por sua análise discricio-
nária, poderão ser recebedoras de PSA. São consideradas as características geográficas, 
as necessidades específicas da região e da comunidade e as modalidades de serviços am-
bientais cabíveis. Em seguida, é editada uma resolução estabelecendo as áreas prioritárias 
para a execução, os critérios de elegibilidade e priorização dos participantes, os critérios 
para a aferição dos serviços, os critérios para o cálculo dos valores e os prazos mínimos e 
máximos para a celebração dos contratos.

Essa relação entre Estado e Municípios é formalizada por um convênio. Paralelamente, são 
firmados outros contratos, na forma como se segue:
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a) A Prefeitura firma um contrato com o FECOP para o recebimento das verbas do PSA 
na forma de crédito não reembolsável, para posterior repasse aos participantes do 
projeto, pela;

b) A Prefeitura e o Banco do Brasil firmam contrato para a criação de uma conta bancá-
ria, onde serão depositados os valores dos pagamentos;

c) A Prefeitura e os participantes firmam contrato para a definição dos direitos e obriga-
ções, bem como para o recebimento das verbas do PSA.

Daí se nota que o arranjo institucional do PSA no Estado é complexo, o que pode represen-
tar dificuldades aos funcionários e particulares envolvidos, principalmente nos Municípios 
menos estruturados.

Somente após a publicação do edital é que os particulares podem buscar seu registro no 
Projeto, desde que atendidas todas as exigências e condicionantes.

Importante observar que o Estado e o Município atuam em conjunto. Ao primeiro, cabe o 
fornecimento de capacitação, planejamento e monitoramento, apoio técnico aos particu-
lares e o fornecimento de recursos financeiros. Ao último, compete a seleção das áreas 
prioritárias, a definições das ações a serem executadas, a contratação dos serviços am-
bientais, o acompanhamento em campo e o monitoramento.

A adesão ao Projeto Mina D’Água ocorre de forma voluntária, sendo formalizada mediante 
contrato firmado entre o produtor e a Prefeitura Municipal.

No Município de Ibiúna, a Prefeitura enviou a documentação de 22 proprietários para o 
FECOP e aguarda a autorização do fundo para a assinatura dos contratos (prazo: mínimo 
de 2 anos e máximo de 5 anos).

Os contratos de PSA são celebrados entre os produtores e a Prefeitura, nos quais são 
definidos os compromissos assumidos e as demais condições a serem cumpridas pelo 
produtor para fazer jus à remuneração (“Plano de Ação”). Num primeiro momento, é feita 
uma minuta, que deve ser aprovada pelo setor jurídico da SMA e da Prefeitura. É válido 
destacar que é a própria Prefeitura quem faz o Plano de Ação para o proprietário, de modo 
que o Município tem discricionariedade para incluir as obrigações que entender exigíveis 
dos agricultores.
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As obrigações dos contratos a serem celebrados com os agricultores estão amparadas no 
anexo III da Resolução SMA nº 123/2010, que também prevê um roteiro para a remune-
ração do beneficiário. Esse anexo não está disponível para consulta, tendo sido enviado 
impresso apenas para os municípios.

De acordo com a minuta de contrato fornecida pela Secretaria Municipal do Meio Am-
biente de Ibiúna para nossa análise, os contratos podem ser rescindidos com fundamento 
nos dispositivos da Seção V da Lei Federal nº 8666/1993 (institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública)13.

13 Seção V da Lei Federal nº 8666/1993 - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos: 
“Art. 77 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e 
as previstas em lei ou regulamento. 
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos e prazos; III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; IV - o atraso injustificado 
no início da obra, serviço ou fornecimento; V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem 
justa causa e prévia comunicação à Administração; VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a 
associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão 
ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; VII - o desatendimento das determinações regulares 
da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei; IX - a 
decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do 
contratado; XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e 
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; XIII - a supressão, por parte da Administração, 
de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido 
no § 1o do art. 65 desta Lei;  XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por 
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão 
do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; XV - o atraso superior a 90 
(noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, 
ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 
da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
de suas obrigações até que seja normalizada a situação; XVI - a não liberação, por parte da Administração, 
de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como 
das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força 
maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. Parágrafo único. Os casos de rescisão 
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Os Municípios conveniados solicitam do FECOP recursos financeiros, sob a forma de cré-
dito não reembolsável, para a execução de projetos de PSA. Então, celebram contrato com 
o Banco do Brasil e o FECOP. Os valores a serem pagos aos provedores serão calculados 
de acordo com a fórmula prevista na legislação (esse assunto será tratado em tópico es-
pecífico).

2.3.3. Projeto Mina D’Água: beneficiários

O Projeto Mina D’Água é voltado para proprietários rurais conservacionistas, em especial o 
agricultor familiar (geralmente, pequeno proprietário). Trata-se de clara medida de incentivo 
a práticas conservacionistas, com forte viés social. 

As atividades devem ser realizadas por proprietários que atendam aos requisitos estabele-
cidos pela SMA. No modelo atualmente em vigor, não é possível que os particulares pro-

contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser: I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior; II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida 
a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração; III - judicial, nos termos 
da legislação; IV - (Vetado). § 1o A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. § 2o Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII 
a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: I - devolução de garantia; II - pagamentos devidos pela 
execução do contrato até a data da rescisão; III - pagamento do custo da desmobilização. § 3º (Vetado). § 4º 
(Vetado). § 5o Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente por igual tempo. 
Art. 80. A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo 
das sanções previstas nesta Lei: I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se 
encontrar, por ato próprio da Administração; II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, 
material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V 
do art. 58 desta Lei; III - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores 
das multas e indenizações a ela devidos; IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos 
prejuízos causados à Administração. § 1o A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II deste artigo fica 
a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. 
§ 2o É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo assumir 
o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. § 3o Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato 
deverá ser precedido de autorização expressa do Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual ou 
Municipal, conforme o caso. § 4o A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, 
a seu critério, aplicar a medida prevista no inciso I deste artigo”.
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ponham modelos alternativos de PSA com utilização de recursos públicos, de forma que a 
única maneira de receber pagamentos do Estado por serviços ambientais é adequar-se às 
modalidades previstas na legislação.

A Resolução nº 123/2010, bem como o Edital de Chamamento Público nº 15/2012 (Anexo 
I) para participação do programa municipal de PSA, preveem os seguintes requisitos de 
acesso para os beneficiários: (i) comprovação do uso regular do imóvel (propriedade ou 
posse mansa e pacífica); (ii) inexistência de pendências no Cadastro Informativo dos Crédi-
tos Não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (“CADIN”), nem estar inscrito no site 
de pendências administrativas do Estado e (iii) adequação do imóvel à legislação ambiental 
ou, se for o caso, a assinatura, junto à SMA, de Termo de Compromisso de Adequação 
Ambiental, no qual deverão ser estabelecidos as obrigações e prazos para o cumprimento 
do que prevê a legislação ambiental.

A partir do contato efetuado com os potenciais beneficiários do Município de Ibiúna, iden-
tificamos que os proprietários são, em sua maioria, pessoas com idade avançada, pequena 
escolaridade e renda familiar baixa (aproximadamente um salário mínimo para toda a famí-
lia), de modo que a maior parte dos proprietários não consegue comprovar a adequação 
ambiental de sua propriedade, o que impossibilita sua inscrição no PSA.

2.3.4. Projeto Mina D’Água: formas de pagamento

O valor do pagamento aos beneficiários, tal como previu a Resolução nº 123/2010, leva 
em consideração o custo de oportunidade da região, a proteção da nascente, o estágio de 
regeneração da vegetação, a população atingida, a vazão da nascente e sua localização.

Para o caso específico de Ibiúna, de acordo com o Edital nº 15/2012, de 10.02.2012, que 
convocou os proprietários para participarem do PSA no Município, cada beneficiário pode 
pleitear pagamento por, no máximo, 4 nascentes. Para cada nascente, o valor máximo a 
ser pago é de R$ 300,00. Ou seja, o maior montante que um proprietário pode receber por 
ano é R$ 1.200,00, ou, R$ 100,00 por mês.

Criou-se, ainda, um limite de 150 nascentes por Município.
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De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente do Município de Ibiúna, o PSA está focado 
nas seguintes regiões do Município: (i) Microbacia do Ribeirão do Murundu, corpo d’água 
contribuinte do Rio Sorocabuçú (manancial de abastecimento público do Município), com-
preendendo especificamente os bairros e arredores do Piaí e Munrundú; (ii) Microbacia 
do Rio Sorocabuçú, manancial de abastecimento público do Município, compreendendo 
especificamente os bairros e arredores do Verava.

A forma de cálculo do valor do pagamento está prevista no anexo II da Resolução nº 
123/2010, conforme segue: Valor do Pagamento = V. Ref14. X (F. Prot.15 + F. Imp.16) x 0,2.

Na forma como disposto na fórmula de cálculo, consideram-se os fatores de proteção e de 
importância da nascente. Ou seja, os valores pagos estão relacionados ao custo de oportu-
nidade da região, o grau de proteção da nascente e sua importância para o manancial. São, 
portanto, proporcionais ao serviço prestado e às oportunidades da região.

O artigo 6517 do Decreto nº 55.947/2010 prevê um mínimo e um teto – não pode exceder 
100 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (“UFESP”)/hectare/ano e 5.000 UFESP por 
participante/ano. A referência ao teto dos valores não está disciplinada na resolução do 
Projeto Mina D’água porque os valores foram estabelecidos por nascente (máximo de R$ 
300,00/ano) e por produtor (até 4 nascentes por produtor), valores que são inferiores aos 
definidos no Decreto.

14 O V. Ref. (Valor de Referência) está relacionado ao custo de oportunidade da região. Não está expresso 
na lei. De acordo com informações do órgão gestor, equivale a R$ 150,00.

15 O F. Prot. (Fator de Proteção da Nascente) considera a proteção da área (presença de animais, fogo e 
focos de erosão) e o estágio de regeneração da vegetação.

16 O F. Imp. (Fator de Importância da Nascente) considera a população atendida pela captação, ou seja, 
o uso (abastecimento regional, da sede ou Município ou comunidade isolada), a vazão de permanência da 
nascente em um ano hidrológico e a localização da nascente (área de influência direta ou indireta da captação).

17 “Art. 65. Os valores a serem pagos aos provedores de serviços ambientais deverão ser proporcionais 
aos serviços prestados considerando a extensão e características da área envolvida, os custos de oportunidade 
e as ações efetivamente realizadas, não podendo exceder 100 UFESPs por hectare por ano e 5.000 UFESPs 
por participante por ano”.
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2.3.5. Projeto Mina D’Água: recursos

Os recursos do PSA são originários do FECOP que, por sua vez, recebe verbas do or-
çamento do governo estadual. Adicionalmente, na forma como prevê a Lei Estadual nº 
14.350/2011, em seu artigo 2º, X: “Constituem receitas do FECOP: doações de pagadores 
de serviços ambientais, efetuadas com a finalidade específica de remunerar serviços am-
bientais no âmbito dos projetos desenvolvidos pelo Poder Público”.

O FECOP foi criado pela Lei Estadual nº 11.160/2002 e alterado pela Lei Estadual nº 
14.350/2011. Foi, portanto, criado em 2002, com a finalidade de financiar atividades de 
controle de poluição, de forma a fomentar a preservação e a melhoria das condições do 
meio ambiente no Estado.

Especificamente para o PSA, embora sejam utilizadas as verbas do FECOP, o montante 
é definido pelo governo estadual quando da elaboração do orçamento para a SMA. Ou 
seja, não há regra específica para a definição dos valores a serem destinados ao PSA. De 
acordo com as informações obtidas com a SMA, na data da elaboração do presente Rela-
tório, o FECOP contava com aproximadamente R$ 3,5 milhões destinados ao Projeto Mina 
D’Água.

Não é possível a criação de um mercado de PSA no âmbito do Projeto Mina D’Água, já que 
a fonte dos recursos é restrita ao FECOP e os beneficiários devem ser reconhecidos pelo 
poder público. Ou seja, não há instrumentos para que os particulares desenvolvam servi-
ços ambientais e negociem títulos com compradores, apesar de o texto da Lei Estadual nº 
13.798/2009 ter previsto essa possibilidade, conforme segue: 

“Art. 23: “O Poder Executivo instituirá, mediante decreto, o Programa de 
Remanescentes Florestais, sob coordenação da Secretaria do Meio Am-
biente, com o objetivo de fomentar a delimitação, demarcação e recupe-
ração de matas ciliares e outros tipos de fragmentos florestais, podendo 
prever, para a consecução de suas finalidades, o pagamento por servi-

ços florestais ambientais aos proprietários rurais conservacionistas, 

bem como incentivos econômicos a políticas voluntárias de redução 

de desmatamento e proteção ambiental”. (destacamos)
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De toda forma, os representantes da SMA informaram que não existem obstáculos 
para a criação de um mercado desse tipo, desde que as regras sejam claramente 
definidas e os recursos sejam oriundos da iniciativa privada. 

2.3.6. Projeto Mina D’Água: monitoramento e verificação

Conforme já mencionado anteriormente nesse Relatório, as atividades de monitoramento 
e verificação são atribuições tanto do Estado quanto do Município.

A legislação que disciplina sobre o PSA no Estado prevê os seguintes mecanismos: (i) In-
ventário Florestal de Vegetação Natural do Estado de São Paulo a cada 3 anos; (ii) Cadastro 
de Remanescentes Florestais do Estado de São Paulo e (iii) Plano de Fiscalização Integrada 
dos Remanescentes Florestais.

Após as entrevistas com autoridades públicas e visitas in loco nos imóveis dos potenciais 
beneficiários, verificamos que, na prática, a verificação e o monitoramento são realizados 
por agentes técnicos municipais, com auxílio dos agentes técnicos da SMA.

A SMA definiu que todos os projetos de PSA devem contar com um plano de avaliação de 
impacto. No caso do Projeto Mina D’água, o plano está em implementação, com a consti-
tuição de uma linha de base. A SMA entende que o monitoramento será facilitado com a 
instituição do Cadastro Ambiental Rural (“CAR”) no Estado18. 

Adicionalmente, conforme o caso concreto, é possível que o Município estabeleça outras 
modalidades de monitoramento no contrato a ser celebrado com o beneficiário.

Por fim, é válido destacar que o Banco Mundial19 tem atuado em parceria com a SMA nos 
estudos iniciais do PSA no Estado de São Paulo. O banco está preparando um Plano de 
Avaliação de Impacto nos Municípios de Guapiara e Ibiúna que analisará a cobertura vege-

18 O CAR é o registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, 
com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de 
dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Na 
data do presente Relatório, o instrumento ainda não havia sido implementado em nível federal. No Estado de 
São Paulo, o sistema é online e está disponível em http://www.ambiente.sp.gov.br/car/.

19 As informações foram obtidas em entrevista com os funcionários do Banco Mundial em abril de 2013.

http://www.ambiente.sp.gov.br/car/
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tal do Estado, as formas de uso das nascentes, as formas de contribuição dos beneficiários 
do PSA, os ganhos ambientais do projeto e os tipos de beneficiários.

2.3.7. Projeto Mina D’Água: adicionalidade 

De acordo com a nossa análise da legislação ambiental e das normas de PSA no Estado de 
São Paulo, não há impedimento para o desenvolvimento de PSA em Áreas de Preservação 
Permanente, Reserva Legal ou outros tipos de áreas protegidas. Ou seja, a adicionalidade 
do PSA em tais áreas não está prejudicada.

A Lei Federal nº 12.651/2012, que criou o Novo Código Florestal, garante a adicionalidade 
do PSA em áreas protegidas em seu artigo 41, parágrafo 4º, conforme se segue:

“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 desen-
volvimento ecologicamente sustentável, observados sempre os critérios 
de progressividade, abrangendo as seguintes categorias e linhas de ação:

(...)

§ 4º As atividades de manutenção das Áreas de Preservação Perma-

nente, de Reserva Legal e de uso restrito são elegíveis para quais-

quer pagamentos ou incentivos por serviços ambientais, configuran-

do adicionalidade para fins de mercados nacionais e internacionais 

de reduções de emissões certificadas de gases de efeito estufa”. (des-
tacamos)

O dispositivo é importante não apenas para garantir a preservação das APPs, áreas de 
Reserva Legal e demais áreas com proteção especial, como também para evitar ques-
tionamentos quanto à legalidade das atividades conduzidas em tais áreas. Com isso, os 
efeitos benéficos se multiplicam: garante-se a proteção dessas áreas e remunera-se os 
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particulares que estão conduzindo as atividades de proteção, as quais trazem benefícios à 
toda a sociedade.

2.4. Relação com outras normas estaduais

No Estado de São Paulo, as únicas normas que tratam do PSA são a Lei Estadual nº 
13.798/2009 e o Decreto Estadual nº 55.947/2010, ambos já citados no presente Relatório.

Os recursos para a implantação do PSA e a remuneração dos beneficiários são oriundos 
do FECOP, que é regulado pelas Leis Estaduais nº 11.160/2002 e nº 14.350/2011, também 
já citadas neste Relatório.

Em nossa pesquisa, não identificamos outras normas estaduais relacionadas diretamente 
com PSA. 

Vale destacar, contudo, que uma das ferramentas para o monitoramento dos imóveis cujos 
titulares possam ser beneficiários do PSA é o CAR. No Estado de São Paulo, o cadastro foi 
instituído pelo Decreto Estadual nº 59.261, de 05 de junho de 2013. 

O PSA é uma modalidade de incentivo ao cumprimento das obrigações ambientais e inse-
re-se no âmbito das medidas de caráter público de estímulo a boas práticas. 

A legislação brasileira tem caminhado no sentido de substituir normas de comando e con-
trole por normas de estímulo. A título de exemplo, cite-se a Lei da Política Nacional do Meio 
Ambiente (Lei Federal nº 6.938/1981), que previu como princípio a concessão de incentivos 
ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos re-
cursos ambientais (artigo 2º, inciso VI20). A mesma lei ainda estabelece como instrumento 
de implementação da Política Nacional do Meio Ambiente a concessão de incentivos à 
produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados 

20 “Art. 2º A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-
econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os 
seguintes princípios: (...) VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e 
a proteção dos recursos ambientais (...)”.
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para a melhoria da qualidade ambiental (artigo 9º, inciso V21).

Citemos também a Lei Federal nº 11.428/2006, que tratou da utilização e proteção da vege-
tação nativa do bioma Mata Atlântica. A Lei da Mata Atlântica, como ficou nacionalmente 
conhecida, prevê que, sem prejuízo das obrigações assumidas pelos proprietários, sejam 
concedidos incentivos econômicos para estimular a proteção e o uso sustentável do bioma 
(artigo 3322). A mesma lei, no artigo 41, ainda prevê a concessão de incentivos creditícios 
para o proprietário ou posseiro que tenha vegetação primária ou secundária em estágios 
avançado e médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica. Com isso, os pequenos pro-
dutores rurais e as populações tradicionais terão prioridade na concessão de crédito agrí-
cola (inciso I do artigo 4123).

Também em nível federal, convém apontar a Lei Federal nº 12.187/2009, que instituiu a 
Política Nacional sobre Mudança do Clima. No artigo 5º, inciso VII24, é previsto como dire-
triz da Política a utilização de instrumentos financeiros e econômicos para promover ações 
de mitigação e adaptação à mudança do clima. Como instrumentos da Política Nacional, 
são previstas medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular a redução de emissões 
e remoção de gases de efeito estufa, incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, compen-
sações e incentivos, a serem estabelecidos em lei específica (artigo 6º, VI25).

21 “Art. 9º São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: (...) V - os incentivos à produção 
e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade 
ambiental (...)”.

22 “Art. 33. O poder público, sem prejuízo das obrigações dos proprietários e posseiros estabelecidas na 
legislação ambiental, estimulará, com incentivos econômicos, a proteção e o uso sustentável do Bioma Mata 
Atlântica”.

23 “Art. 41. O proprietário ou posseiro que tenha vegetação primária ou secundária em estágios avançado 
e médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica receberá das instituições financeiras benefícios creditícios, 
entre os quais: I - prioridade na concessão de crédito agrícola, para os pequenos produtores rurais e populações 
tradicionais”.

24  “Art. 5º  São diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima: (...) VII - a utilização de 
instrumentos financeiros e econômicos para promover ações de mitigação e adaptação à mudança do clima, 
observado o disposto no art. 6º (...)”.

25 “Art. 6º  São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima: (...) VI - as medidas fiscais 
e tributárias destinadas a estimular a redução das emissões e remoção de gases de efeito estufa, incluindo 
alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e incentivos, a serem estabelecidos em lei específica (...)”.
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal nº 12.305/2010, traz 
inúmeros dispositivos em que incentivos são criados para possibilitar o gerenciamento 
dos resíduos sólidos em território brasileiro. A título de exemplo, o artigo 7º26 da norma 
determina a concessão de (i) incentivo à indústria da reciclagem para fomentar o uso de 
matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; (ii) incentivo ao 
desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria 
dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recupe-
ração e o aproveitamento energético e (iii) estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo 
sustentável.

26  “Art. 7º  São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 
I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; 
II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos; 
III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; 
IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos 
ambientais; 
V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos; 
VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados 
de materiais recicláveis e reciclados; 
VII - gestão integrada de resíduos sólidos; 
VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, com vistas à 
cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos; 
IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; 
X - regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem 
a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e 
financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007; 
XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para: 
a) produtos reciclados e recicláveis; 
b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e 
ambientalmente sustentáveis; 
XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 
XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto; 
XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos 
processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento 
energético; 
XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável”.
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Adicionalmente, incentivos fiscais, financeiros e creditícios são expressamente definidos 
como instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (artigo 8º, inciso IX27).

Vale especial menção à recentemente publicada Lei Federal nº 12.512/2011, que instituiu 
o Programa de Apoio à Conservação Ambiental. A Lei apresenta como objetivos do Pro-
grama: (i) incentivar a conservação dos ecossistemas; (ii) promover a cidadania, a melhoria 
das condições de vida e a elevação da renda da população em extrema pobreza que exerça 
atividades de conservação dos recursos naturais no meio rural e (iii) incentivar a participa-
ção de seus beneficiários em ações de capacitação ambiental, social, educacional, técnica 
e profissional.

A norma autoriza que a União transfira recursos financeiros e disponibilize serviços de as-
sistência técnica a famílias em situação de extrema pobreza que desenvolvam atividades 
de conservação de recursos naturais no meio rural (artigo 2º28).

Daí se pode inferir que o governo tem lançado mão de incentivos de caráter ambiental para 
garantir a proteção do meio ambiente, reforçando seu papel promocional.

2.5. Projetos de Lei que visem modificá-la

Não existem projetos de lei em âmbito estadual que proponham mudanças às regras atu-
ais dos serviços ambientais ou de PSA. A Assembleia Legislativa de São Paulo foi bastante 
atuante nos anos de 2009 a 2011, quando foram discutidos os projetos de lei nº 01/2009 
e nº 271/2010, que foram convertidos em lei e, respectivamente, (i) promulgaram a Lei 
Estadual nº 13.798/2009, que instituiu a Política Estadual de Mudanças Climáticas e (ii) 
alteraram a Lei Estadual nº 11.160/2002, que instituiu o FECOP, para prever a possibilidade 
de pagamento por serviços ambientais.

27 “Art. 8º São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros: (...) IX - os incentivos 
fiscais, financeiros e creditícios (...)”.

28 “Art. 2º Para cumprir os objetivos do Programa de Apoio à Conservação Ambiental, a União fica 
autorizada a transferir recursos financeiros e a disponibilizar serviços de assistência técnica a famílias em 
situação de extrema pobreza que desenvolvam atividades de conservação de recursos naturais no meio rural, 
conforme regulamento”.
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3. entRevIStAS

Para verificar os aspectos práticos do sistema de PSA no Estado de São Paulo, além de 
reuniões e contatos telefônicos com representantes da SMA, foi realizada uma visita ao 
Município de Ibiúna/SP, oportunidade em que puderam ser conduzidas 3 entrevistas, sen-
do duas com beneficiários do PSA no Município de Ibiúna e uma com o Sr. Fernando Salles 
Rosa – engenheiro responsável da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ibiúna pelo 
sistema de PSA.29  

3.1 Descrição

O Município de Ibiúna localiza-se no interior do Estado de São Paulo, a aproximadamente 
70 quilômetros da capital do Estado. A cidade possui pouco mais de 70.000 habitantes, 
é predominantemente rural e considerada uma estância turística30. Como Ibiúna está lo-
calizada em uma região serrana, grande parte das propriedades tem a vegetação natural 
conservada.

Em nossa visita ao Município, fizemos uma reunião na Prefeitura Municipal e conversamos 
com o Secretário do Meio Ambiente (Sr. Lino), bem como com o engenheiro florestal (Sr. 
Fernando) e a equipe responsável pela implementação do PSA no Município.

O Sr. Fernando explicou, detalhadamente, todo o histórico da implementação do PSA em 
Ibiúna e possibilitou acesso a documentos oficiais tais como convênios, processos admi-
nistrativos, minutas de contratos e a legislação municipal.

Posteriormente, realizamos visita in loco a dois proprietários: (i) Sr. Honorato – não elegível 
para o PSA (não conseguiu comprovar a adequação ambiental de sua propriedade) – e (ii) 
Sr. Orídio e sua filha, Sra. Ângela – aptos para o recebimento do PSA. Nos dois casos, fo-
mos bem recebidos e convidados a visitar os remanescentes florestais e as minas d’água.

Em 2010, a Câmara Municipal de Ibiúna promulgou a Lei Municipal nº 1.635/2010, que au-
toriza a celebração de convênio com a SMA para implantação de PSA. Os representantes 

29 Atualmente, o Sr. Fernando Salles Rosa é Secretário Municipal de Meio Ambiente de Ibiúna.

30 Informações disponíveis em: http://www.ibiuna.sp.gov.br/ibiuna/numeros_e_dados.

http://www.ibiuna.sp.gov.br/ibiuna/numeros_e_dados
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da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ibiúna julgam como produtivo e importante 
o processo legislativo que aprovou referida lei, uma vez que possibilitou a participação de 
mais pessoas na implementação do PSA no Município.

Posteriormente, o Estado de São Paulo, por meio da SMA, celebrou com o Município de 
Ibiúna um convênio, objetivando a preparação do Projeto Mina D’Água. O convênio de-
termina as obrigações dos partícipes, o objeto, descrição das atividades previstas (meta, 
partícipe responsável e prazo para execução) e prazo para a execução de um plano de 
trabalho.

Em 13.12.2011, Ibiúna recebeu um crédito não reembolsável de R$ 90.000,00 para repas-
sar aos beneficiários, conforme contrato celebrado com o Banco do Brasil e o FECOP, com 
interveniência da SMA.

O Município, então, publicou o Edital nº 15/2012, de 10.02.2012, convocando os proprietá-
rios para participarem do PSA. O edital é expresso ao determinar a preferência por agricul-
tores familiares, caso haja mais inscritos do que a meta prevista para o Projeto. O edital 
continha ficha de inscrição na qual deveriam ser declaradas as características do imóvel, o 
qual seria posteriormente vistoriado pelos técnicos da Prefeitura.

De acordo com informações obtidas na internet, após nossa visita, um novo convênio foi 
assinado em 28.06.2012 entre a SMA, pelo Secretário Bruno Covas, e a Prefeitura de Ibiú-
na, na pessoa do Prefeito Eduardo Anselmo Domingues Neto, para a implantação definitiva 
do PSA na cidade31.

Até o momento, não foram realizados os repasses financeiros aos beneficiários, pois estão 
pendentes de assinatura os contratos a serem firmados entre tais beneficiários e a Pre-
feitura. Referidos contratos definirão quais as nascentes a serem abrangidas, as ações a 
serem executadas, os valores a serem pagos e as demais condições a serem cumpridas 
pelo proprietário. De acordo com as informações disponibilizadas, atualmente, 22 proprie-
tários estão elegíveis para receber os recursos.

31 Informações disponíveis em: http://brunocovas.com.br/produtores-rurais-de-ibiuna-serao-
beneficiados-pelo-credito-ambiental-paulista/

http://brunocovas.com.br/produtores-rurais-de-ibiuna-serao-beneficiados-pelo-credito-ambiental-paulista/
http://brunocovas.com.br/produtores-rurais-de-ibiuna-serao-beneficiados-pelo-credito-ambiental-paulista/
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3.2. Observações

Após a realização das reuniões, entrevistas e visitas a propriedades no Município de Ibiú-
na, destacamos as seguintes observações.

Os potenciais beneficiários têm, em sua maioria, idade avançada, pequena escolaridade 
e renda familiar baixa (aproximadamente um salário mínimo para toda a família). A maior 
parte não consegue comprovar a adequação ambiental de sua propriedade, seja pela di-
ficuldade financeira de obter documentos, seja pela incapacidade de compreender o que 
precisa ser feito, o que impossibilita sua inscrição no PSA.

Dessa forma, as exigências e requisitos acabam afugentando os proprietários da participa-
ção no Projeto, o que enfraquece o funcionamento e a abrangência do PSA.

Conforme já relatado, o arranjo institucional do PSA no Estado de São Paulo é extrema-
mente complexo, o que representa dificuldades aos funcionários e particulares envolvidos, 
principalmente nos Municípios menos estruturados.

Em grande parte, os proprietários protegem os remanescentes florestais por uma questão 
cultural – aprenderam com os pais e vizinhos que a vegetação garante a manutenção das 
nascentes, sua fonte de água para alimentação e hidratação da plantação. Todavia, sentem 
o impacto econômico de não utilizar tais áreas para aumentar a produção agrícola.

Por fim, é necessário anotar que, ao menos no Município de Ibiúna, o retorno do PSA 
ao beneficiário pode ser inferior aos gastos com a documentação necessária. Se forem 
considerados, por exemplo, os gastos com a contratação de profissionais para regularizar 
o imóvel (engenheiro e advogado), os gastos com o deslocamento da propriedade até a 
Prefeitura e as verbas cartoriais, é pouco provável que o valor anual máximo que uma nas-
cente pode dar (R$ 300,00) cubra os custos.

4. AvALIAçãO DA POLítIcA eStADUAL De PSA

A avaliação da Política Estadual de PSA deve ser realizada considerando seus objetivos, 
conforme estabelecido na legislação. Como já mencionado no presente Relatório, o objeti-
vo principal do PSA é fomentar a delimitação, demarcação e recuperação de matas ciliares 
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e outros tipos de fragmentos florestais. Por sua vez, os objetivos específicos do Programa 
de Remanescentes Florestais são: (i) contribuir para a mitigação das mudanças climáticas; 
(ii) contribuir para a conservação da biodiversidade; (iii) fomentar a ampliação da cobertura 
natural; (iv) identificar áreas prioritárias para recuperação florestal; (v) apoiar a restauração 
de paisagens fragmentadas; (vi) fomentar a exploração comercial sustentável e sistemas 
agroflorestais e silvopastoris; (vii) contribuir para a redução dos processos de erosão e as-
soreamento; (viii) contribuir para a redução da pobreza na zona rural; (ix) criar mecanismo 
financeiro de retorno de investimentos em plantio; (x) instituir mecanismos para o cadas-
tramento e monitoramento de florestas e (xi) promover a integração institucional entre 
autoridades públicas e a iniciativa privada.

Considerando que o único projeto em andamento no Estado de São Paulo é o Projeto Mina 
D’Água, que ainda está em fase piloto de implementação, não é possível avaliarmos se 
cada um dos objetivos será atingido. Devido ao fato de não ter havido repasse de recursos 
aos proprietários, a maior parte dos objetivos ainda não foi atingida.

De qualquer forma, considerando os depoimentos das autoridades entrevistadas e as ca-
racterísticas do Projeto, conforme já demonstrado neste Relatório, entendemos que os 
seguintes objetivos foram parcialmente alcançados até o momento: (i) fomento da explo-
ração comercial sustentável, uma vez que os proprietários têm criado expectativas em 
torno do PSA; (ii) contribuição para a redução da pobreza na zona rural, já que o foco do 
PSA tem sido comunidades carentes; (iii) instituição de mecanismos para o cadastramento 
e monitoramento de florestas, uma vez que os proprietários interessados em participar 
do Programa fornecem dados da situação ambiental de seus imóveis e (iv) integração 
institucional entre autoridades públicas e a iniciativa privada, pelo mesmo motivo descrito 
no item anterior, qual seja, os proprietários interagem com os órgãos ambientais para o 
cadastramento de seus imóveis.

Embora o Projeto Mina D’Água não esteja contribuindo para a identificação de áreas prio-
ritárias para recuperação florestal, um os objetivos do Programa de Remanescentes Flo-
restais, a SMA está mapeando regiões em que, por sua análise discricionária, poderão ser 
recebedoras de PSA. São consideradas as características geográficas, as necessidades 
específicas da região e da comunidade e as modalidades de serviços ambientais cabíveis.
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É válido lembrar que o Projeto Mina D’Água é uma primeira iniciativa do Estado de São 
Paulo, com o objetivo de aferição de metodologias e estratégias de implementação. Dessa 
forma, entendemos que os desafios e dificuldades encontrados ao longo de sua imple-
mentação poderão servir para viabilizar projetos futuros.

Com relação ao Projeto PSA/RPPN, o alcance dos objetivos está ainda mais distante, pois 
o Projeto ainda não avançou na prática e, até o momento, não temos ciência de qualquer 
iniciativa das autoridades públicas estaduais ou municipais.

Com isso, para que o objetivo principal do PSA e os objetivos específicos do Programa de 
Remanescentes Florestais sejam efetivamente alcançados, é preciso que novos Projetos 
sejam criados em todo o Estado de São Paulo e que os obstáculos citados neste Relatório 
sejam superados.

5. cOncLUSÕeS

Por todo o exposto, é possível concluir que o Estado de São Paulo já conta com um siste-
ma de PSA, embora esteja incipiente e restrito a serviços florestais. Com isso, os proprie-
tários passam a ter um estímulo para conduzir atividades de proteção do meio ambiente, 
principalmente no que se refere a remanescentes florestais.

Todavia, o sistema ainda deverá se desenvolver para que outros serviços ambientais se-
jam abrangidos e para que a remuneração não leve em consideração apenas a proteção 
de nascentes. Como exemplo de outros serviços ambientais passíveis de remuneração, 
podemos citar a beleza cênica, o sequestro e estocagem de carbono, etc. 

Da mesma forma, é recomendável que haja o desenvolvimento de um mercado de servi-
ços ambientais, para que o Estado deixe de ser o único comprador e fomentador desse 
tipo de atividade sustentável.

Como demonstrado, o arranjo institucional do PSA no Estado de São Paulo é extremamen-
te complexo, o que representa dificuldades aos funcionários e particulares envolvidos, 
principalmente nos Municípios menos estruturados. Há um número muito grande de insti-
tuições, o que traz lentidão e burocracia.
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Ainda, as exigências impostas são incompatíveis com a realidade de grande parte dos 
proprietários rurais. É necessário criar regras para evitar o mau uso de recursos públicos e 
a remuneração de invasores de imóveis, mas a realidade do ambiente rural não pode ser 
deixada de lado.

Além disso, até o momento, não foi criada qualquer base de dados sobre o PSA, o que 
dificulta a mensuração de resultados e as pesquisas.

Por fim, tal como apontado, a remuneração do PSA, muitas vezes, não cobre os gastos 
com o atendimento das exigências impostas, o que impede muitos proprietários de parti-
cipar do Projeto.

6. RecOMenDAçÕeS

Considerando as conclusões e os dados apontados acima, apresentamos algumas reco-
mendações que podem contribuir para o aprimoramento, difusão e acessibilidade do PSA 
no Estado de São Paulo.

É necessário prever instrumentos para que os particulares desenvolvam serviços ambien-
tais e negociem títulos com compradores em um mercado profissionalizado. Devem ser 
criadas regras para que haja segurança jurídica em relações bilaterais entre particulares ou 
mesmo entre o particular e o governo. Dessa forma, o PSA deixa de ser, necessariamente, 
vinculado aos recursos do Estado e pode se desenvolver para outras modalidades de ser-
viços ambientais, que não apenas serviços florestais.

Outra sugestão é a simplificação (desburocratização) do funcionamento do PSA, de forma 
que as exigências impostas sejam compatíveis com a realidade dos proprietários rurais.

Ademais, a elaboração de plataforma online com informações sobre o PSA facilitaria as 
pesquisas e a mensuração de resultados. Ex.: teor dos convênios, minutas de contratos, 
cópia das leis municipais de PSA, dados dos repasses etc.

Por fim, com relação à contraprestação do Estado pelos serviços ambientais prestados 
pelos particulares, além da transferência de recursos financeiros aos beneficiários do PSA, 
poderiam ser oferecidos serviços de assistência técnica, tais como orientações de plan-
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tio, fornecimento de máquinas, fornecimento de água, adubação, mensuração, transporte 
etc., o que contribuiria para a regularização dos imóveis, aumento da produção, acesso a 
serviços de transporte, saúde, educação, etc.
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AnexO I – eDItAL De cHAMAMentO PÚbLIcO nº 15/2012



123SISTEMAS ESTADUAIS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS   |



124 |  Yuri Rugai Marinho e Carolina Castelo Branco



125SISTEMAS ESTADUAIS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS   |



126 |  Yuri Rugai Marinho e Carolina Castelo Branco



127SISTEMAS ESTADUAIS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS   |



128 |  Yuri Rugai Marinho e Carolina Castelo Branco



129SISTEMAS ESTADUAIS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS   |

3. MINAS GERAIS

Ana Luiza Garcia campos

SUMÁRIO: 1. Contexto; 1.1. Histórico; 1.2. Contexto Estadual - 2. Descrição da Política Es-
tadual de Pagamento por Serviços Ambientais; 2.1. O Programa Bolsa Verde; 2.2. Princípios; 
2.3. Estrutura Funcional; 2.4. Beneficiários; 2.5. Serviços Ambientais, Fontes de Financia-
mento e Pagamento; 2.6. Logística para a submissão das propostas; 2.7.  Monitoramento 
- 3. Relação do Bolsa Verde com a legislação estadual e com projetos de lei - 4. Descrição e 
avaliação dos resultados da entrevista com a comunidade beneficiária e com os gestores do 
órgão executor da Política Estadual de PSA; 4.1. Comunidade Beneficiária; 4.2. Entrevistas 
com os gestores - 5. Avaliação da Política Estadual de PSA - 6. Conclusões e Recomenda-
ções - 7. Referências Bibliográficas

1. cOntextO

1.1. Histórico

A iniciativa mais antiga de incentivos econômicos destinados a proprietários e posseiros 
rurais no âmbito do Instituto Estadual de Florestas (IEF) remonta ao ano de 2005 e ao 
Programa de Proteção da Mata Atlântica de Minas (PROMATA). Na ocasião, celebrou-se 
um convênio com a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) Ambien-
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te Brasil, com a finalidade de dar apoio financeiro aos agricultores do entorno do Parque 
Estadual do Ibitipoca (PEIb) para a conservação e recuperação da cobertura vegetal nativa 
dentro de suas propriedades.  No entanto, o pagamento direto aos beneficiários pelo Esta-
do somente pôde acontecer com a aprovação da legislação específica do Bolsa Verde. Em 
razão dos resultados alcançados com a atuação nessa área da Zona da Mata, o convênio 
passou a contemplar mais duas áreas para as quais, inicialmente, o PROMATA concebeu 
um Plano de Ação e, para sua operacionalização, conveniou com outra organização. A partir 
do aditamento realizado, a Oscip estendeu sua atuação para o entorno dos Parques Esta-
duais do Itacolomi (PEIT) e do Rio Doce (PERD) (IEF, 2013, 2012). 

O acordo com os beneficiários tinha duração de três anos e proporcionava o repasse de 
recursos anuais àqueles que se comprometiam a manter conservadas suas áreas de co-
bertura vegetal nativa e para aqueles que se dispunham a recuperar áreas degradadas e 
mantê-las como prestação de serviços ambientais. Nesses casos, os recursos eram par-
cialmente repassados em forma de insumos (material de cercamento, fertilizantes, mudas, 
etc.) para viabilizar a recuperação das áreas degradadas. O último triênio em que ocorreu 
essa transferência de recursos iniciou-se em 2007 e encerrou-se no início de 2010 (IEF, 
2013, 2012). 

Outras parcerias celebradas pela entidade ambiental com a mesma finalidade da existente 
com a Ambiente Brasil envolviam Poder Público municipal e organizações da sociedade 
civil de diferentes regiões do Estado. Distinguiam-se do primeiro modelo em razão do 
repasse dos recursos financeiros pela manutenção da vegetação nativa e para a aquisição 
dos insumos visando ao cercamento e/ou à recuperação de áreas (IEF, 2013, 2012). 

Essas parcerias requereram outro papel dos proponentes, cabendo-lhes a seleção das 
áreas, o trabalho de extensão junto aos proprietários rurais, a assistência técnica e o acom-
panhamento dos projetos. O IEF, por meio do PROMATA, repassava recursos financeiros 
às entidades conveniadas, e elas faziam com que eles chegassem aos beneficiários e, 
diferentemente do primeiro modelo implementado, nesse caso, os próprios parceiros ad-
quiriam, com o montante repassado pela entidade governamental, os insumos que seriam 
entregues aos proprietários e posseiros rurais (IEF, 2013, 2012). 

Com a proximidade da aprovação de legislação específica sobre um programa que visaria 
ao pagamento por serviços ambientais no médio prazo, o PROMATA manteve até o ano 
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de 2010 o repasse dos recursos às entidades parceiras e orientou-os para trabalharem na 
mobilização dos beneficiados com vistas a, posteriormente, buscarem ser contemplados 
pela iniciativa que viria a ser implantada (IEF, 2013, 2012). 

O êxito alcançado pelas ações conjuntas desenvolvidas pelo PROMATA com os demais 
atores teria motivado o IEF a conceber um programa de PSA com alcance em todo o Esta-
do, o qual foi denominado “Sacolão do Mato” (IEF, 2013, 2012). 

Os primeiros esboços do programa foram realizados, em caráter informal, entre represen-
tantes do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e da Universidade Federal de Lavras (UFLA), 
e buscavam, inicialmente, a implementação do incentivo econômico aos proprietários ru-
rais que possuíssem áreas de preservação permanentes (APPs) cercadas e conservadas 
e desde que estivessem em consonância com as exigências previstas pelo  antigo Código 
Florestal, Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 (IEF, 2013, 2012).

No mesmo momento em que eram discutidas formas de viabilizar a ampliação da propos-
ta, o Legislativo mineiro também voltou sua atenção para o PSA, e, a partir do Projeto de 
Lei (PL) apresentado pelo Deputado Roberto Carvalho, foi feita uma série de reuniões com 
parlamentares e assessoria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) (IEF, 2013, 
2012).

Como resultado desse processo, chegou-se a uma proposta única, a qual foi denominada 
Bolsa Verde. A redação que ensejaria posterior aprovação pela casa legislativa mineira foi 
apresentada como substitutivo ao Projeto de Lei (PL) nº 952/2007, contento dispositivos re-
sultantes dos pareceres das Comissões de Constituição e Justiça (CJU), de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária – CFFO 
– das discussões em plenário e da apresentação de emendas. 

A proposta foi aprovada a partir da promulgação da Lei Estadual  nº 17.727, de 13 de agosto 
de 2008, e o Programa Bolsa Verde foi concebido como uma política pública que tem como 
finalidade o pagamento por serviços ambientais prestados por proprietários e/ou posseiros 
no estado. A denominação Bolsa Verde substituiu a que havia sido proposta pelo IEF: “Sa-
colão do Mato” (IEF, 2013, 2012). 

Após a aprovação da lei, foi criado um grupo de trabalho que ficou responsável pela ela-
boração do decreto regulamentador. Os participantes destes trabalhos acabaram por se 
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tornar membros permanentes do Comitê Executivo do Programa. Participaram desses 
trabalhos o IEF, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), a Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Emater), a Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais 
(Faemg), a Federação dos Trabalhadores em Agricultura do Estado de Minas Gerais (Feta-
emg) e a Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg). Por fim, a regulamentação do 
programa se deu por meio do Decreto Estadual nº 45.113, de 05 de junho de 2009, e em 
2010 foi aprovado o Manual de princípios, regras e procedimentos para implementação 
do Bolsa Verde em  atenção ao disposto pelo art. 9º do  decreto mencionado que previa a 
regulamentação das formas de cadastramento de todas as demandas, formatos de pro-
postas, acompanhamento, monitoramento e avaliação das mesmas. 

1.2. contexto estadual

O estado de Minas Gerais está localizado na região Sudeste do Brasil, possuindo uma área 
total  aproximada de 586.521,60 km, distribuídos em 12 mesorregiões, 66 microrregiões e 
853 municípios. A população residente total do estado é de 19.597.330 habitantes, sendo 
que a densidade populacional do estado é de aproximadamente 33,41 hab/km² (SIMÕES, 
2011, p.49).

No que tange à composição do PIB mineiro, tem-se que dentre as atividades econômicas, 
a agropecuária contribuiu, na média dos anos 2005-2009, em 8,8% do PIB, diferentemen-
te da média brasileira, em que este setor representa apenas 5,7% da produção nacional 
(SIMÕES, 2011, p.51).  

Minas Gerais, segundo o Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 2009) possui 550.529 esta-
belecimentos agropecuários, totalizando uma área de 35.669.795 ha. A categoria de agri-
cultura familiar, nos termos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, representa apenas 
20,7% dos estabelecimentos, ocupando uma área total de 72,9% (SIMÕES, 2011, p.52). 

Em se tratando do tipo de uso da terra em Minas Gerais, tem-se que ao longo do período 
de 1985-2006 a proporção de terras usadas para pastagem tem diminuído continuamente, 
representando, em 2006, aproximadamente 57,4% da área total dos estabelecimentos 
mineiros, enquanto a área de lavouras aumentou neste tempo, representando 19,3%. En-
quanto isso, nesse ano, o território dos estabelecimentos mineiros cobertos por matas e 
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florestas perfazia aproximadamente 24,69% do total, sendo que 21,6% eram de matas 
naturais e 3,0% de matas plantadas (SIMÕES, 2011, p.53).

Também é interessante expor que, no estado, há três diferentes tipos de biomas, quais 
sejam: Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga. Em relação à abrangência original dos biomas, 
o Cerrado é o que ocupa a maior extensão do território do estado, em proporção igual a 
56,9%, enquanto a Mata Atlântica e a Caatinga representam, respectivamente, 41,21% e 
1,89% (SIMÕES, 2011, p.54).

A distribuição dos biomas no território mineiro é bem diversificada. O bioma mais desma-
tado foi a Mata Atlântica, que possui apenas 10,91% da vegetação nativa remanescente, 
enquanto o bioma mais preservado é a Caatinga, com 48,38% do seu território ainda pre-
servado. Por fim, o Cerrado teve 56,84% do seu território desmatado, o que mostra que os 
dois maiores biomas do estado são os mais degradados. O território mineiro possuía em 
2008 apenas 29,97% de cobertura de vegetação nativa destes biomas, o que demonstra 
a consequência na forma de desmatamento que o processo de ocupação das terras gerou 
(SIMÕES, 2011, p.55).

Por fim, faz-se necessário destacar que, segundo o Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado 2007-2023 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG/MG, a 
meta para 2023 do governo mineiro prevê uma expressiva conversão do uso da terra no 
estado, visando à destinação de maior proporção da terra para reconstituição de cobertura 
vegetal nativa, com a meta de 40%. O que revela a importância do aperfeiçoamento dos 
mecanismos de comando e controle e fomento de programas de pagamento por serviços 
ambientais como o Bolsa Verde (SIMÕES, 2011, p.56).

Embora não se saiba dizer com clareza quais foram as reais motivações para a criação do 
Bolsa Verde, vez que a exposição de motivos da lei não foi encontrada, vislumbra-se com 
clareza que ele surgiu a partir dos resultados positivos do programa PROMATA, que visava 
à formação de corredores ecológicos a partir das Unidades de Conservação (UCs) localiza-
das no Bioma Mata Atlântica.
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O PROMATA foi resultado da preocupação com a 1alta fragmentação de habitats e a perda 
da biodiversidade que assolavam Minas Gerais. De acordo com o levantamento da cober-
tura florestal realizado pela Universidade Federal de Lavras, sob os auspícios da Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD –e do Instituto 
Estadual de Florestas de Minas Gerais – IEF – em 2007, o Estado possuía apenas 23,4% 
de cobertura florestal do bioma, que originalmente cobria cerca da metade do território 
mineiro. A devastação resultou na diminuição em 82% da fauna original do Estado, sendo 
60% associada à Mata Atlântica (SEMA, Relatório Final PROMATA, p.15)

Por fim, o documento que explica a lei que instituiu o Bolsa Verde revela que esse benefício 
representa o reconhecimento objetivo da sociedade em relação aos custos de proteção 
de áreas geridas pela iniciativa privada e custeadas, até então, exclusivamente por seus 
proprietários ou posseiros.

2. DeScRIçãO DA POLítIcA eStADUAL De PAGAMentO POR SeRvIçOS 

AMbIentAIS

2.1. O Programa bolsa verde

A concessão de incentivo financeiro aos proprietários e posseiros, designada Bolsa Verde, 
foi instituída pela Lei nº 17.727, de 2008, e regulamentada pelo Decreto nº 43.113, de 2009.

O Bolsa Verde tem por objetivo apoiar a conservação da cobertura vegetal nativa em Minas 
Gerais, mediante pagamento por serviços ambientais aos proprietários e posseiros que já 
preservam ou que se comprometem a recuperar a vegetação de origem nativa em suas 
propriedades ou posses.

1 Documento disponível em: http://mediaserver.almg.gov.br/acervo/682/684682.pdf.
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 Como ganhos principais do Bolsa Verde busca-se, por um lado, o apoio ao produtor rural, 
seja ele proprietário ou posseiro, a fim de implementar de forma efetiva  ações de conser-
vação e recuperação e, por outro lado, o benefício ambiental auferido pela coletividade.

2.2. Princípios

De acordo com o Manual de Princípios e Procedimentos para a Implementação do Progra-
ma (2010), o estado de Minas Gerais possui duas realidades distintas quanto à vegetação. 
Existem regiões que apresentam grande percentual do território com cobertura vegetal 
na forma de pequenos ou médios fragmentos, que somados podem representar mais da 
metade da área; lado outro, há regiões onde a substituição da cobertura vegetal nativa por 
outros usos do solo foi quase total e resta pouquíssima densidade de cobertura vegetal.

 Em razão deste fato, o primeiro princípio adotado é o uso de procedimentos diversos para 
atingir as duas realidades também diferentes, ou seja, cada forma de apoio ao produtor 
rural será tratada por meio de metodologias diversas, quais sejam: o apoio à manutenção 
da vegetação nativa existente e o apoio a ações de recomposição, restauração e recupe-
ração florestal.

 O segundo princípio está interligado ao primeiro e refere-se à estratégia de implantação do 
programa que começou pelo pagamento referente ao apoio à manutenção da vegetação 
nativa existente. Neste ponto, é importante destacar que, embora a previsão para imple-
mentação da segunda etapa fosse no ano de 2011, até o fechamento deste relatório não 
existia previsão/ divulgação para que de fato a mesma começasse a se desenvolver.

O terceiro princípio está relacionado ao universo dos beneficiários, vez que as demandas 
poderão ser apresentadas de forma individual ou coletiva. As propostas apresentadas cole-
tivamente conseguirão peso superior na avaliação. O programa tem o intuito de incentivar 
ações que permitam maior ganho ambiental por meio de intervenções em áreas próximas, 
facilitar o processo operacional da implementação do Programa e, ainda, apoiar as iniciati-
vas de organização coletiva.

As atividades de implementação do Bolsa Verde poderão ser realizadas mediante o apoio 
de organizações públicas ou privadas, que possuam vínculos  com o IEF, por meio da Se-
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cretaria Executiva do Bolsa Verde. Estas parcerias serão estabelecidas em observância à 
legislação vigente quanto a direitos e deveres dos parceiros e do IEF, com a finalidade de 
resguardar compromissos e responsabilidades de ambas as partes. O objetivo de estabe-
lecer essas parcerias é o de aumentar a capacidade operacional do IEF. O estabelecimento 
de critérios e o cadastramento das entidades conveniadas serão objeto de deliberação do 
Comitê Executivo. Vislumbra-se, portanto, que o quarto princípio cinge-se aos parceiros 
conveniados.

As propostas a serem encaminhadas para cadastramento deveriam, antes de serem anali-
sadas, ser validadas em reunião formal dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Ru-
ral Sustentável (CMDRS) naqueles municípios onde este Conselho já tenha sido instituído 
e desde que essas reuniões ocorram no prazo de até 30 dias após o envio das propostas. 
Não havendo reunião do CMDRS nesse período ou não havendo CMDRS constituído as 
propostas serão validadas pelas unidades locais do IEF ou EMATER. O quinto princípio 
consistia na validação das propostas pelo CMDRS. 

Os CMDRS possuem buscam compatibilizar as políticas públicas municipais, estaduais e 
federais voltadas para o desenvolvimento rural sustentável e, ainda, a articulação com os 
municípios vizinhos visando à construção de planos regionais de desenvolvimento rural 
sustentável.

Embora este princípio pudesse fortalecer os arranjos institucionais e articular os diver-
sos atores regionais para a consecução do programa, apurou-se nas entrevistas com os 
gestores do programa que, na prática, este princípio não se mostrou efetivo, tanto que, 
na 25ª Reunião Extraordinária, em 29 de agosto de 2012, o Comitê Executivo reiterou a 
deliberação do ano anterior que suprimia a necessidade de validação das solicitações pelo 
CMDRS. Esse entendimento deverá ser adotado não apenas para as solicitações de 2011 
como também para os anos posteriores. 

De acordo com o sexto princípio os estabelecimentos rurais localizados dentro de Uni-
dades de Conservação de Proteção Integral sujeitos a desapropriação e que ainda não 
tiveram as suas terras desapropriadas poderão ser beneficiados pelo Bolsa Verde nas mo-
dalidades de manutenção ou recuperação. As atividades de recuperação serão feitas com 
a autorização do órgão gestor da unidade e em atenção ao Plano de Manejo.
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Por fim, o sétimo princípio diz respeito aos critérios de definição de prioridade de atendi-
mento. Conforme o art. 2º do Decreto nº 45.113, de 05 de junho de 2009, as propostas 
encaminhadas por proprietários e posseiros que se enquadrem nas seguintes categorias: 
agricultores familiares, de acordo com a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006; produtores 
rurais cuja propriedade ou posse tenha área de até quatro módulos fiscais; produtores 
rurais cujas propriedades estejam localizadas em Unidades de Conservação de categorias 
de manejo sujeitas à desapropriação e em situação de pendência na regularização fundiá-
ria; poderão, também, ser  beneficiados os 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 esta-
belecidos pelo Comitê Executivo do Bolsa Verde, terão prioridade no atendimento.

Foram ainda estabelecidos critérios de pontuação para a avaliação técnica das propostas 
pela Secretaria Executiva e posterior deliberação do Comitê Executivo do Programa Bolsa 
Verde.

2.3. estrutura Funcional

Segundo o Decreto nº 45.113, de 5 de junho de 2009, que regulamentou o Programa Bolsa 
Verde do estado de Minas Gerais, a estrutura funcional do programa é composta pelo Con-
selho Estadual de Política Ambiental (COPAM),  pelo Comitê Executivo do Programa,  pelo 
Instituto Estadual de Florestas (IEF) e por parceiros conveniados.

O artigo 11 do decreto acima estabelece que o COPAM, por intermédio da Câmara de Pro-
teção à Biodiversidade (CPB), terá a competência de analisar e aprovar o programa anual 
de execução do Programa Bolsa Verde, que cobrirá no mínimo os seguintes itens:  o orça-
mento anual de execução, contemplando os valores a serem repassados aos produtores 
beneficiários e os valores a serem utilizados nas atividades de produção de mudas e aqui-
sição de outros insumos a serem doados aos produtores beneficiados, de acordo com a 
modalidade de recuperação; e  as modalidades de atividades voltadas para a recuperação, 
preservação e conservação das áreas previstas no art. 1º do mesmo decreto.

O Comitê Executivo, colegiado criado para estabelecer as diretrizes para o Programa Bolsa 
Verde a partir da Lei Estadual nº 17.727, de 13 de agosto de 2009, e do Decreto Estadual 
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nº 45.113, de 05 de junho de 2009, iniciou oficialmente suas reuniões após a indicação 
dos representantes de cada uma das entidades-membros. O Comitê é composto por re-
presentantes do Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM), Instituto Estadual de Flo-
restas (IEF), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais 
(EMATER), Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais (ITER) e Gabinete do Secretário 
Extraordinário para Assuntos de Reforma Agrária do Estado de Minas Gerais (SEARA); tem 
como convidados Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG) 
e Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (FETAEMG).

As atribuições do colegiado estão previstas no art. 13 do decreto regulamentador e consis-
tem na elaboração do programa anual do Bolsa Verde e encaminhamento  à CPB para análi-
se e aprovação; definição de prioridades e critérios para a análise das demandas recebidas; 
análise dos pareceres técnicos sobre as demandas de benefícios; análise e aprovação dos 
editais de convocação elaborados pela Secretaria Executiva do Bolsa Verde; e propositura 
de prorrogação do pagamento dos benefícios do Bolsa Verde, que deverá ser aprovada pela 
CPB-COPAM, observadas as disponibilidades orçamentárias e financeiras.

Já o Instituto Estadual de Florestas (IEF) atua como Secretaria Executiva do Programa 
Bolsa Verde, sendo responsável pela execução operacional, diretamente ou em articulação 
com outras instituições que compõe o Comitê Executivo. Cumpre esclarecer o IEF é um 
órgão vinculado  à SEMAD (Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável) e que os dois são co-executores no processo de execução financeira dos 
pagamentos dos benefícios do Bolsa Verde. A gestão banco de dados de informações 
cadastrais e demanda financeira fica a cargo do IEF  já o planejamento e a execução orça-
mentária e financeira são   competências da SEMAD, conforme competências atribuídas 
pelo Decreto nº 45824/2011, Lei Delegada nº 180/11, Decreto nº 46289/2013 e Decreto nº 
45834/2011.

Por fim, as atividades de implementação do  Bolsa Verde podem ser realizadas mediante 
o apoio de organizações públicas ou privadas, por meio de parcerias, através da Secretaria 
Executiva. Observa-se, contudo, que com a ausência do repasse financeiro para estas ins-
tituições é provável que o papel das mesmas diminua. 

Conforme o Relatório Anual de Atividades do Programa Bolsa Verde 2011/2012 (prelo), o 
biênio 2011/2012 foi marcado pela formalização da cooperação técnica das instituições par-
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ceiras com o Instituto Estadual de Florestas (IEF) na ampliação da capacidade operacional 
do Programa Bolsa Verde.

Ao final desse período, elaboraram-se os respectivos relatórios físicos finais com o objetivo 
de avaliar a eficácia e eficiência de tais organizações e propiciar ao colegiado que estabe-
lece as diretrizes do Programa elementos suficientes para deliberar a respeito de nova 
parceria com elas. 

Entre as recomendações presentes nas conclusões dos relatórios encontrava-se a altera-
ção da modalidade de acordo estabelecido entre os atores, que deveria passar de termo 
de cooperação técnica para o convênio a partir da nova vigência. Sob esse cenário, o IEF 
estaria legalmente autorizado a repassar recursos financeiros para fomentar as atividades 
de realização de vistorias e revistorias na área de abrangência dessas instituições visando 
ao custeio da estada nesses locais, o que incluiria despesas com hospedagem, combustí-
vel e alimentação. 

Para tanto, seria necessário alterar a Portaria IEF nº 132, de 16 de julho de 2010, que veda 
o repasse de recursos financeiros para as atividades a que se propôs a futura parceira para 
a complementação ao papel exercido pela própria autarquia estadual.

Todavia, por meio das entrevistas com os gestores inferiu-se que referida mudança não foi 
feita e as instituições parceiras não podem receber repasses financeiros o que acaba por 
dificultar a atuação destas e o estabelecimento de novas parcerias.

2.4. beneficiários 

No primeiro ano de operacionalização do programa (2010) foram recebidas 2587 propostas 
após abertura do edital, 1051 foram aprovadas correspondendo a uma área de  32.356,83 
ha de vegetação  aptas a receber o benefício. No entanto, foi efetivada a conservação 
pelo pagamento do beneficio do Bolsa Verde somente a 27.922,55 ha, investido um total 
de R$ 5.584.510,62. Já no ano de 2011 foram recebidas 3500 propostas, após abertura do 
edital, sendo aprovadas 1951, sendo deliberado favorável a receber o benefício uma área 
correspondente a 62.564,48 ha, sendo que foi efetivado a conservação pelo pagamento 
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do beneficio do Bolsa Verde somente 7.578,14 ha, que por esta área efetiva conservada foi 
investido um total de R$ 1.288.768,68.

Podem ser beneficiados pelo Bolsa Verde quaisquer proprietários ou posseiros rurais, mas 
terão prioridade de atendimento, conforme art. 2º do Decreto nº 45.113, de 05 de junho 
de 2009, as propostas encaminhadas por proprietários e posseiros que se enquadrem nas 
seguintes categorias: agricultores familiares, de acordo com a Lei nº 11.326, de 24 de julho 
de 2006; produtores rurais cuja propriedade ou posse tenha área de até quatro módulos 
fiscais; produtores rurais cujas propriedades estejam localizadas em Unidades de Conser-
vação de categorias de manejo sujeitas à desapropriação e em situação de pendência na 
regularização fundiária; 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.

De acordo com os gestores do programa, mais 80% (oitenta por cento) dos beneficiários 
se enquadram na condição de prioritários. 

2.5. Serviços Ambientais, Fontes de Financiamento e Pagamento

De acordo como manual de procedimentos, o Bolsa Verde tem por objetivo apoiar a con-
servação da cobertura vegetal nativa em Minas Gerais, mediante pagamento por serviços 
ambientais aos proprietários e posseiros que já preservam ou que se comprometem a re-
cuperar a vegetação de origem nativa em suas propriedades ou posses. Vislumbra-se que 
não há clareza quanto ao serviço ecossistêmico remunerado.

 Como já fora dito anteriormente, no Bolsa Verde estão previstas duas formas de apoio ao 
produtor rural:o apoio à manutenção da vegetação nativa existente;o apoio a ações de re-
composição, restauração e recuperação florestal. Na primeira etapa, apoiar a manutenção 
da vegetação nativa existente por meio de pagamentos em espécie no valor de R$200,00 
(duzentos reais) por hectare. O estabelecimento deste valor por hectare de área conserva-
da por ano deveu-se ao levantamento do rendimento médio alcançado pelos proprietários 
e posseiros rurais que exploravam suas áreas em algumas atividades agropecuárias. Ou 
seja, foi calculado em razão do custo de oportunidade.
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Nesta modalidade, após o recolhimento dos termos de cooperação mútua, os beneficiá-
rios do programa fazem um cadastro, normalmente no Banco do Brasil, e passam a rece-
ber anualmente pelo período de cinco anos o benefício em uma conta bancária.

Em um segundo momento, o programa visa a apoiar ações de recomposição, restauração 
e recuperação florestal por meio de pagamentos em insumos e mudas. Como esta etapa 
ainda não se iniciou, não se sabe como se dará a logística dos pagamentos em termos 
fáticos.

De acordo com o art. 5º da Lei nº 17.727, de 13 de agosto de 2008, os recursos para a con-
cessão dos benefícios serão provenientes das seguintes fontes: 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 Apli-
car, 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 convê-
nios 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; e VII - de dotações de recursos de outras origens. 

Verifica-se, deste modo, que programa pode ter fontes de financiamento públicas e priva-
das. Observa-se, contudo, que atualmente o programa é mantido exclusivamente pelos 
10% do FHIDRO. O FHIDRO tem por objetivo dar suporte financeiro a programas e proje-
tos que promovam a racionalização do uso e a melhoria dos recursos hídricos, quanto aos 
aspectos qualitativos e quantitativos, inclusive aqueles relacionados com a prevenção de 
inundações e o controle da erosão do solo.  

2.6. Logística para a submissão das propostas

A inscrição e a análise para a primeira modalidade - a manutenção da cobertura vegetal na-
tiva existente - tem início com o  preenchimento do Formulário 1 (Manual de Procedimen-
tos)  junto  às instituições pertinentes localizadas na área da propriedade ou às entidades 



142 |  Ana Luiza Garcia Campos

conveniadas,  sendo que os dados do referido Formulário serão colocados no Sistema de 
Monitoramento das  Atividades.

O segundo passo é o encaminhamento da documentação. Nesta fase, é importante a 
apresentação aos técnicos dos documentos de propriedade ou posse para conferência. 
Deve-se apresentar ainda a documentação que comprove a participação da fonte de finan-
ciamento na linha de conservação ambiental ou agroecológica, bem como as de  projetos 
de inclusão social no campo, os associativos de produção, e ainda a localização em áreas 
de  povos tradicionais, a política pública à juventude rural e os projetos de reassentamento 
(ou  assentamento) rural.

No terceiro passo, as propostas deveriam ser levadas pelos técnicos aos Conselhos Mu-
nicipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) de cada município; na ausência 
destes últimos, elas seriam validadas pelas unidades locais das instituições responsáveis. 
A análise do CMDRS se daria a partir da veracidade das informações socioeconômicas, 
agrícolas e ambientais, a sua adequação ao contexto socioambiental local, o que daria 
publicidade, e permitiria a avaliação da comunidade no que concerne à conservação am-
biental. Como mencionado esta validação será suprimida.

No passo seguinte a Secretaria Executiva efetuará a análise técnica da proposta, a partir 
das informações do SISMAF, dos dados georreferenciados enviados e fará a análise e a 
pontuação dos critérios.

Em seguida, o Comitê Executivo analisará e discutirá cada demanda, podendo aprovar ou 
indeferir as propostas, a partir dos pareceres da Secretaria Executiva. Se não for aprovada, 
a proposta será devolvida oficialmente para o proponente com explicações sobre a razão 
do indeferimento. As propostas que necessitarem de reajustes podem ser reapresenta-
das.  Já se a proposta for aprovada pelo Comitê Executivo, a Secretaria Executiva repas-
sará, oficialmente, esse parecer do Comitê às unidades locais executoras das instituições 
responsáveis. As decisões devem ser publicizadas nos meios de comunicação pertinentes. 

Serão recolhidos dos proprietários ou posseiros os Termos de Adesão ao Bolsa Verde refe-
rentes às propostas aprovadas e ao final os técnicos responsáveis informarão à Secretaria 
Executiva a relação das adesões, com os Termos de Cooperação Mútua assinados, para 
que seja dada a devida publicidade.
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2.7.  Monitoramento

O acompanhamento das áreas dos proprietários ou posseiros contemplados com os  re-
cursos do Programa Bolsa Verde deverá, de acordo com o Passo 8 dos Procedimentos  
para inscrição, para as Modalidades de Manutenção e  Recuperação da Cobertura Vegetal 
Nativa, ser realizado, pelo menos, uma vez por ano.

No período entre o pagamento dos benefícios e o mesmo período do ano seguinte, um  
técnico do IEF deverá realizar vistoria na propriedade a fim de aferir se foram mantidas as 
condições que levaram à deliberação favorável e ao pagamento dos  R$ 200,00/ha/ano de 
área conservada.

Até o momento, as vistorias e revistorias têm sido realizadas in loco anualmente pelos 
servidores do IEF, mas segundo Relatório Anual de Atividades do Programa Bolsa Verde 
2011/2012 (prelo), a Secretaria Executiva elaborou uma proposta para aprimorar o monito-
ramento e evitar o estrangulamento do braço operacional vez que constatada a conside-
rável demanda exercida sobre os 83 servidores do IEF nos 13 Escritórios Regionais e nas 
Agências Avançadas a eles subordinadas.

Ao final das discussões no âmbito da Secretaria Executiva e do Comitê Executivo, delibe-
rou-se que a realização das revistorias anuais em propriedades ou posses seria realizada 
por meio de imagens de satélite atualizadas com a finalidade de se constatar seu índice de 
vegetação. Partindo do padrão considerado para cada bioma e fitofisionomia e das áreas 
inicialmente vistoriadas, as solicitações aprovadas seriam comparadas e, caso se apure 
um índice menor do que o ideal e/ou a existência de autuação ambiental na área e/ou a 
solicitação de intervenção ambiental nas Superintendências Regionais de Regularização 
Ambiental (SUPRAMS) poderá ser solicitada uma visita técnica na propriedade ou posse 
para se concluir com mais segurança qual o estado de conservação da área.

Além desses casos, caberia também a visita às propriedades ≤ 3,00 ha, uma vez que o 
alcance das imagens seria muito restrito nesses casos. Aliadas às situações acima se deve 
realizar um número mínimo de vistorias in loco a ser definido pelos próprios servidores do 
IEF com base em critérios locais. 

Ainda com base no relatório, destaca-se que, atualmente, a implementação dessa inova-
ção depende do tratamento das imagens de satélite disponíveis no IEF, já que, dentre as 
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imagens multiespectrais do satélite RapidEye, aquelas captadas no espectro infraverme-
lho necessitam ser trabalhadas a fim de, na sua utilização, ser possível a identificação do 
índice de vegetação pertinente a cada fitofisionomia. 

Durante a entrevista com o gestor do programa, Ronaldo Ferreira, inferiu-se que também 
tem sido estudada a possibilidade do uso das imagens que serão utilizadas no CAR (Ca-
dastro Ambiental Rural).

Se as medidas acima forem de fato implementadas, o deslocamento dos servidores do 
IEF ficaria restrito apenas as situações em que a utilização das imagens de satélite fosse 
impraticável ou cuja contribuição fosse insuficiente.

Após as primeiras revistorias, verificou-se que algumas localidades objeto do benefício  
foram desmatadas, degradadas,  fruto de queimadas ou incêndios, e que se encontravam  
em estágio inicial de regeneração. 

De acordo com o art. 8º do decreto regulamentador, os pagamentos seriam suspensos 
nestes casos, e os proprietários seriam obrigados ao ressarcimento das parcelas já recebi-
das, mediante acordo ou via judicial. Contudo, verificou-se que fora recomendado em uma 
das reuniões do Comitê que situações com essa característica fossem tratadas individual-
mente, e os beneficiários, convidados a participar da reunião seguinte do colegiado a fim 
de esclarecer a ocorrência de tal incidente.

A partir da análise da legislação específica do Bolsa Verde, verificou-se que na mesma não 
há previsão para o procedimento específico a ser adotado no caso de descumprimento das 
obrigações pactuadas nos termos de cooperação mútua.

3. ReLAçãO DO bOLSA veRDe cOM A LeGISLAçãO eStADUAL e cOM 

PROjetOS De LeI

O artigo 214 da Constituição do Estado de Minas Gerais, acompanhando o artigo 225 da 
Constituição de 1988, dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e ao Estado 
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e à coletividade é imposto o dever de defendê-lo e conservá-lo para as gerações presentes 
e futuras.

O Bolsa Verde foi criado pela Lei nº 17.727, de 13 de agosto de 2008, e regulamentado pelo 
Decreto nº 45.113, de 05 de junho de 2009. A Lei e o Decreto estabelecem normas espe-
cíficas para o programa de pagamento por serviços ambientais do estado de Minas Gerais.

O Programa Bolsa Verde faz parte das estratégias desenvolvidas para a Política Florestal e 
de Proteção à Biodiversidade do estado de Minas Gerais. O art. 1º das disposições preli-
minares da referida lei esclarece que a política florestal e de proteção à biodiversidade no 
estado compreendem as ações empreendidas pelo poder público para o uso sustentável 
dos recursos naturais e para a conservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
essencial à sadia qualidade de vida.

Os artigos 2º e 3º valorizam as funções ecossistêmicas, destacam a função social da pro-
priedade e a necessidade de se compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico e o 
equilíbrio ambiental.

Um dos objetivos da política estadual é assegurar a proteção e a conservação das forma-
ções vegetais nativas. Objetivo este que está intimamente relacionado ao espoco principal 
do programa Bolsa Verde.

Atualmente, as metragens e definições de áreas de preservação permanente utilizadas 
pelo Programa Bolsa Verde são as contidas na Política Estadual.

 O artigo 31 da Política Estadual, após ser alterado pela Lei nº 17.727, de 2008, dispõe que 
o poder público, por meio dos órgãos competentes,criará normas de apoio e incentivos fis-
cais e concederá incentivos especiais para o proprietário ou posseiro rural que: I - preservar 
e conservar as tipologias florestal e campestre da propriedade;  II -recuperar, com espécies 
nativas ou ecologicamente adaptadas, as áreas degradadas da propriedade. 

Neste contexto, a Lei que instituiu o Bolsa Verde alterou ainda o art. 32 da Política Estadual 
para modificar o inciso IV, que passou a estabelecer o fornecimento gratuito de mudas de 
espécies nativas ou ecologicamente adaptadas, produzidas com a finalidade de recompor 
a cobertura vegetal natural, e para acrescentar o inciso VII que possui a seguinte redação: 
a concessão de incentivo financeiro a proprietários e posseiros rurais, para recuperação, 
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preservação e conservação de áreas necessárias à proteção da biodiversidade e ecossis-
temas especialmente sensíveis, nos termos da legislação vigente.

Nota-se, portanto, que o programa Bolsa Verde está de acordo com os preceitos gerais da 
Política Estadual Florestal e de Proteção à Biodiversidade, mas que para sua operacionali-
zação foi necessária a alteração e o incremento da mesma.

Já a Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a política estadual de 
recursos hídricos, também possui forte relação com o programa estadual de pagamento 
por serviços ambientais.

Em seu artigo 4º, estabelece que o estado assegurará, por intermédio do SEGRH-MG 
(Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos), os recursos financeiros e 
institucionais necessários ao atendimento do disposto na Constituição do Estado com 
relação à política e ao gerenciamento de recursos hídricos. Estes recursos estão direciona-
dos ao diagnóstico e proteção especial das áreas relevantes para as recargas e descargas 
dos aquíferos   (inciso IV) e a concessão de incentivo financeiro a proprietários e posseiros 
rurais, para identificação,recuperação, preservação e conservação de áreas necessárias à 
proteção e à recarga de aquíferos, nos termos da legislação vigente (inciso X,  acrescenta-
do pela Lei nº 17.727, de 13 de agosto de 2008). 

Ainda em relação à proximidade do Programa Bolsa Verde com os recursos hídricos, tem-
-se o art. 2º da Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005, que aduz que o FHIDRO tem por 
objetivo dar suporte financeiro a programas e projetos que promovam a racionalização do 
uso e a melhoria dos recursos hídricos, quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos, 
inclusive aqueles relacionados com a prevenção de inundações e o controle da erosão do 
solo. O FHIDRO é atualmente a única fonte que tem contribuído com recursos financeiros 
para o  Bolsa Verde. 

A edição do novo Código Florestal, Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, poderá impactar, 
igualmente, o programa Bolsa Verde tanto no que tange aos dispositivos que tratam de 
instrumentos econômicos quanto na influência que exerce sobre a legislação projetada.

O novo Código Florestal prevê com clareza a utilização de instrumentos econômicos e 
financeiros para o alcance de seus objetivos (art. 1º). Estabelece como princípio a criação 
e a mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e a recuperação 



147SISTEMAS ESTADUAIS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS   |

da vegetação nativa e para promover o desenvolvimento de atividades produtivas susten-
táveis (art. 1º, parágrafo único, IV).

Também cria o Programa de Apoio Técnico e Incentivos Financeiros (art. 58), a ser instituído 
pelo Poder Público, para atendimento prioritário dos pequenos proprietários e possuidores 
rurais, podendo incluir medidas indutoras e linhas de financiamento. O programa está di-
recionado a pequena propriedade ou posse rural familiar, na seguinte linha de prioridade: 
I - preservação voluntária de vegetação nativa acima dos limites estabelecidos no Código; 
II - proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção; III - implantação de siste-
mas agroflorestal e agrossilvipastoril; IV - recuperação ambiental de Áreas de Preservação 
Permanente e de Reserva Legal; V - recuperação de áreas degradadas; VI - promoção de 
assistência técnica para regularização ambiental e recuperação de áreas degradadas; VII - 
produção de mudas e sementes; VIII - pagamento por serviços ambientais.

Embora ainda não se saiba como os mecanismos acima serão implementados, é possível 
que o Programa Bolsa Verde seja beneficiado pelas medidas que vierem a ser adotadas, 
caso estas sejam destinadas ao financiamento de programas de pagamento serviços am-
bientais que cumpram as exigências do novo Código Florestal.

Como se sabe, o novo Código alterou as disposições anteriores que tratavam das áreas 
de preservação permanente e reserva legal, flexibilizando- as. A fim de se evitar que a le-
gislação estadual fique mais restritiva que a federal, o Projeto de Lei nº 3.915, de 2013, foi 
enviado para a Assembleia Legislativa em abril e está tramitando em regime de urgência. 
No dia 28 de agosto de 2013, a proposta do Novo Código Florestal mineiro foi aprovada em 
primeiro turno na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Durante a tramitação, o texto 
recebeu mais de 100 emendas, mas a proposta acabou sendo aprovada com 43 votos na 
forma de um supletivo que foi enviado pelo Governador do Estado com algumas emendas 
dos deputados. O projeto seguiu para o segundo turno e foi publicado como Lei nº 20.922 
em 16 de outubro de 20132.

 O novo Código Florestal de Minas Gerais trata das políticas florestal e de proteção à bio-
diversidade no estado. O artigo 5º do Lei  mantém como objetivo do Código no inciso I: a 

2 Atualização pontual em relação ao Código Florestal de Minas Gerais que foi publicado em outubro de 
2013.
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proteção e a conservação das formações vegetais nativa e acrescenta no XI que é objetivo 
da lei promover o desenvolvimento de estratégias que efetivem a conservação da biodiver-
sidade, dentre elas, o pagamento de serviços ambientais e o fomento à utilização de siste-
mas agroflorestais, à  redução do uso de agrotóxicos e à ampliação das áreas legalmente 
protegidas por meio  de Unidades de Conservação.

O art. 103 prevê que o Poder Público, por meio dos órgãos competentes, criará normas de 
apoio e incentivos fiscais e concederá incentivos especiais para o proprietário ou posseiro 
rural que preservar e conservar vegetação nativa na propriedade rural, implantar em áreas 
degradadas da propriedade sistemas agroflorestais; recuperar áreas degradadas com es-
pécies nativas.

Para os efeitos da lei, consideram-se incentivos especiais: a concessão de incentivo finan-
ceiro a proprietários e posseiros rurais, para recuperação, preservação e conservação de 
áreas necessárias à proteção da biodiversidade e ecossistemas especialmente sensíveis, 
nos termos da legislação vigente (art. 104, IV).

A princípio, o que se extrai dos dispositivos acima, que são específicos para os incentivos 
econômicos, é que a lei mantém a mesma redação ou modifica muito pouco as disposi-
ções da legislação vigente.

Mudanças deverão advir da incorporação das disposições do novo Código Florestal, Lei nº 
12.651, de 2012, tanto no regime das áreas de preservação permanente e reserva legal 
quanto nas disposições relativas às áreas consolidadas e aos incentivos financeiros.

É provável que o Programa Bolsa Verde acompanhe as modificações da legislação mineira, 
modificando principalmente os critérios de recuperação de áreas e de prioridade, já que 
propriedades que antes estavam fora do padrão de legalidade poderão se enquadrar nos 
novos padrões e proprietários que antes cumpriam o estritamente legal, com os novos 
padrões poderão estar cumprindo a maior.
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4. DeScRIçãO e AvALIAçãO DOS ReSULtADOS DA entRevIStA cOM A 

cOMUnIDADe beneFIcIÁRIA e cOM OS GeStOReS DO ÓRGãO execUtOR 

DA POLítIcA eStADUAL De PSA

4.1. comunidade beneficiária

O Assentamento Santa Helena foi escolhido para entrevista como comunidade beneficiá-
ria em razão das dimensões da área preservada e do número de beneficiários do Programa 
Bolsa Verde. Possui área total com cobertura vegetal nativa inserida no Programa Bolsa 
Verde de 1.213,0722 hectares (ha) e 36 propriedades beneficiárias. Dentre os beneficiários, 
até o momento, 16 receberam apenas a primeira de cinco parcelas do benefício pagas em 
2011 e apenas 20 já receberam as duas primeiras parcelas, a segunda paga em 2012.

O Assentamento localiza-se a 85 km da sede do município de Buritizeiro, sendo que são 
aproximadamente 35 km de estrada de terra. Possui como área total: 9.685,9976 ha e 
como área de reserva legal: 4.624,4999. Atualmente o Assentamento conta com 65 famí-
lias assentadas.

Na região onde se localiza o Assentamento Santa Helena não existem unidades de con-
servação nem reservas indígenas. Predomina a atividade agropecuária, com ênfase na pe-
cuária extensiva e na produção irrigada de grãos, principalmente de feijão, soja e milho. O 
município também possui uma extensa área dedicada ao reflorestamento com eucaliptos, 
para a produção de carvão destinado às siderúrgicas da região metropolitana de Belo Hori-
zonte e de pinus destinado à indústria de móveis e caixas e à construção civil (FERREIRA 
NETO et al.,p.7,8).

Foram entrevistados quatro beneficiários, dois que já haviam recebido a segunda parcela 
do benefício e dois que ainda não haviam recebido. O intuito era verificar se a percepção 
dos beneficiários quanto ao programa mudaria a depender do recebimento ou não do be-
nefício. Como resultado, observou-se durante as entrevistas, que o não recebimento ou 
atraso no pagamento dos benefícios, embora tenha gerado críticas quanto a esta situação, 
não modificou a avaliação do programa, tanto que quando questionados sobre que nota 
dariam ao programa os entrevistados foram unânimes em avaliar positivamente o progra-
ma, todos atribuíram-lhe nota 10.  
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Os beneficiários entrevistados possuem como média de faixa etária 53 anos, todos são 
produtores rurais com renda aproximada de um salário mínimo. Todos residem no “Assen-
tamento Santa Helena”  e possuem  direitos de propriedade em relação ao lote que foram  
sorteados . Em cada propriedade moram de 3 a 5 pessoas.

Os entrevistados recebem o benefício em dinheiro em uma conta no Banco do Brasil, 
devendo se deslocar até a cidade para sacá-lo. O valor do incentivo é de R$200,00 ha/
ano. No presente caso, cada um recebe o montante de R$ 13.600,00 por ano, pelo prazo 
previsto de cinco anos. O valor recebido é normalmente investido na própria propriedade, 
em melhorias, compra de gado, preparo para a próxima lavoura e em alimentos, remédios 
e outros bens necessários às famílias. 

Em geral, os beneficiários tomaram conhecimento do programa Bolsa Verde pelo Sindicato 
Rural de Buritizeiros e pelo IEF. As explicações sobre o Bolsa Verde ocorreram em duas 
reuniões com os técnicos do IEF, embora  não se possa afirmar com segurança que foram 
de fato feitas capacitações. Os beneficiários entrevistados afirmaram desconhecer a legis-
lação em si referente ao programa Bolsa Verde.

Durante as entrevistas, grande parte dos entrevistados não tinha certeza quanto à reali-
zação da vistoria pelo técnico, mas de acordo com o diretor do Sindicato Rural a área foi 
vistoriada uma vez. 

Os entrevistados assinaram um “Termo de Cooperação Mútua”. Quando questionados 
sobre suas obrigações, responderam que deveriam conservar a área que é objeto de re-
muneração, no caso em tela a Reserva Legal Coletiva do Assentamento, e evitar práticas 
danosas ao meio ambiente como o desmatamento e as queimadas.  

As motivações para fazer parte do programa mais citadas foram: o desejo de conservar o 
meio ambiente, o complemento na renda familiar e sentimento de apreço pelos demais 
assentados que fariam parte do programa. 

A maioria dos entrevistados afirmou que modificou suas práticas de exploração, que o 
número de desmatamentos do assentamento como um todo diminuiu e que o número 
de fornos de carvão que atualmente estão em uso é bastante reduzido. Os beneficiários 
também montaram uma escala de ronda para reserva legal, em dupla percorrem a área e 
a vistoriam. 
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Os beneficiários mencionaram que a percepção quanto à necessidade de se conservar o 
meio ambiente aumentou, e que práticas como a queima da madeira para se produzir o 
carvão vegetal, antes rotineira pela necessidade de complemento de renda, atualmente di-
minuiu em mais de 90%, citaram, igualmente, que por causa do programa há um controle 
social quanto às práticas danosas ao meio ambiente. 

Afirmaram ainda, que o programa teve grande impacto em suas famílias, promovendo ga-
nhos em qualidade de vida, aquisição de alimentos, medicamentos e demais bens. 

A principal crítica se refere ao atraso nos pagamentos das parcelas. Como dito outrora, 
somente 20 dos 36 beneficiários do programa na comunidade receberam a segunda par-
cela do benefício. Como melhoria, os entrevistados também sugeriram a regularização e 
constância nos pagamentos.

O esquema de monitoramento montado pelos beneficiários do programa é sem dúvida 
a maior prova de que neste caso específico o programa Bolsa Verde gerou e tem gerado 
ganhos ambientais e comunitários.

À luz das entrevistas fica claro que a consciência ambiental e a percepção do papel agri-
cultor como conservador aumentaram. Andando pelas propriedades não é difícil inferir, 
em razão da presença dos fornos para carvão, que como dito pelos entrevistados que a 
queima da madeira antes do programa era uma prática cotidiana.

Observou-se ainda, que as respostas dos entrevistados quanto ao programa, foram seme-
lhantes, demonstrando coesão entre os mesmos.

De maneira geral, as entrevistas revelaram que o programa tem provocado um impacto po-
sitivo na comunidade, incentivando práticas favoráveis ao meio ambiente e desmotivando 
pelo controle social as práticas nocivas.

Lado outro, verificou-se que o atraso no pagamento das parcelas gera insegurança e des-
crédito quanto ao programa, desestimula a continuidade das práticas preventivas e esti-
mula o retorno das práticas contrárias ao meio ambiente. Ademais, outros agricultores 
que residem no mesmo assentamento, mas que ainda não são beneficiários do programa,  
podem desistir de fazer parte do mesmo em face da irregularidade no pagamento dos 
benefícios.
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4.2. entrevistas com os gestores

As entrevistas com os gestores do Programa Bolsa Verde, Ronaldo José Ferreira Maga-
lhães e Leonardo Diniz, ocorreram em Belo Horizonte, sede do Comitê Executivo do pro-
grama e de sua Secretaria Executiva. As entrevistas tiveram duração aproximada de duas 
horas cada uma e permitiram  o esclarecimento de questões relativas ao programa, bem 
como o contato com aqueles que estão buscando implementar o Bolsa Verde. Neste tópi-
co, tratar-se-á dos principais pontos discutidos na entrevista.

O primeiro ponto diz respeito à implantação da segunda etapa do programa, a recuperação 
de áreas, que estava prevista para o ano de 2011 e até o presente momento não foi inicia-
da. De acordo com os gestores, a linha de recuperação, embora prevista em lei, ainda não 
foi calculada e, por conseguinte aplicada, em razão da ausência de recursos financeiros e 
por ainda se estar aprendendo com os problemas que tem surgido na conservação. Tam-
bém, não se tem clareza em relação à linha base que será utilizada nesta etapa.

Em relação aos serviços ambientais remunerados, confirmou-se que não há remuneração 
de um serviço ambiental específico. De acordo com Ronaldo, todos os serviços de ecos-
sistema protegidos por uma vegetação nativa conservada são beneficiados, todos são 
contemplados, mas não tem o devido valor levantado.

Quanto à comprovação da posse, os gestores esclareceram que a mesma é feita através 
de um termo de declaração de posse que é preenchido pelo proprietário, constando a área 
de sua propriedade, a declaração de seus confrontantes e a assinatura do Prefeito Muni-
cipal ou Presidente do Sindicato Rural onde está inserida a propriedade. De preferência, a 
declaração deve ser registrada em cartório.

No que tange aos critérios de pontuação, verificou-se que estes foram criados para gerar 
uma classificação de acesso aos benefícios, no caso de existir restrição orçamentária, os 
que estiverem  melhor classificados recebem o benefício; não havendo restrição orçamen-
tária, todos os que estiverem aptos conseguirão receber o benefício.

O monitoramento, segundo os gestores, é um desafio, notadamente em razão da expan-
são da demanda, a proposta é fazer a vistoria por imagens de satélites, que cedem ima-
gens atuais e em alta definição. Nas vistorias realizadas, averiguou-se que em alguns casos 
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as áreas foram modificadas. Neste sentido, o setor jurídico foi acionado para interromper 
os benefícios e informar sobre a possibilidade de ressarcimento dos recursos já pagos.

Em relação às parcerias, a percepção dos gestores é positiva, mas em alguns casos exis-
tiram problemas com parceiros de menor capacidade técnica e operacional, tendo sido 
necessário refazer as visitas. Além disso, a ausência de repasse financeiro dificultaria a 
manutenção das parcerias.

Os gestores acreditam que o programa não sofrerá mudanças diretas  com o advento do 
novo Código Florestal, observaram, contudo, que o programa deverá se adaptar às mu-
danças da nova legislação florestal mineira, que atualmente se encontra em tramitação. 
A legislação projetada mineira provavelmente incorporará as mudanças trazidas pelo novo 
Código Florestal. 

Segundo os gestores, não há relação direta do programa Bolsa Verde com medidas de 
adaptação e mitigação às mudanças climáticas, ou seja, não é objetivo específico do pro-
grama. Contudo, de acordo com Ronaldo Ferreira, existe a intenção de se ampliarem os 
programas de pagamento por serviços ambientais no estado, e as mudanças climáticas 
seriam objeto de um deles. 

Das sete possíveis fontes para fomentar o Bolsa Verde há a previsão para doações e contri-
buições de entes públicos e privados,  confirmou-se todavia que o que ocorre no momento 
é o financiamento exclusivo pelos 10%  do FHIDRO. 

Os gestores afirmaram não acreditar em financiamento direto pelos usuários ou exclusivo 
por entes privados no caso do Bolsa Verde, mas que existe a possibilidade de um PSA pri-
vado caso haja a expansão de outros programas de PSA no estado. E que a ajuda de entes 
privados, tanto na parte de financiamento, como na parte de estruturação da operação do 
programa são bem-vindas à medida que ainda não se têm meios de realizar todas as novas 
vistorias e também não existem imagens de alta definição disponíveis.

De acordo com as autoridades ambientais, as maiores dificuldades em relação ao progra-
ma se assentam no aporte financeiro e na necessidade de regularidade no pagamento 
dos benefícios. Segundo Ronaldo Ferreira, o estado ainda não enxergou a efetividade do 
programa, principalmente no que tange ao seu baixo custo, é necessário prevenir, já que 
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ações de recuperação, criação e manutenção de unidades de conservação são muito mais 
custosas. 

Como maiores desafios, tem-se a ampliação dos recursos financeiros destinados ao pro-
grama e à estruturação do próprio IEF, tanto na coordenação quanto no interior do estado. 

5. AvALIAçãO DA POLítIcA eStADUAL De PSA

Segundo Pinto (2012, p.76), com base nos dados do Censo Agropecuário feito pelo IBGE 
em 2006, o estado de Minas Gerais possuía um total de 551.617estabelecimentos agro-
pecuários.

Na primeira chamada para o programa, de acordo com os dados constantes nos relatórios 
de avaliação, foram selecionadas 1051 propostas das 2.587 inscrições para a obtenção do 
benefício. Já na segunda chamada, das 3500 demandas por benefícios, as 1.952 que fo-
ram aprovadas corresponderam a 62.564,48 hectares com comprovada cobertura vegetal 
nativa conservada.

O número de propostas submetidas demonstra  pouca adesão ao programa por parte 
dos proprietários/posseiros rurais (comparando-se com o número de estabelecimentos 
rurais de Minas Gerais) e indica a falta de conhecimento da política por parte dos próprios 
produtores e das autoridades locais (nível municipal) em função de uma possível escassa 
divulgação do programa. Constata-se que há um relevante espaço para a dispersão e a 
popularização da política de PSA em Minas Gerais.

Estes dados se alinham a outros problemas enfrentados pelo programa como o número 
limitado de profissionais e as parcerias com as entidades conveniadas.

Como já fora dito, o número de técnicos do IEF é reduzido, e estes não trabalham exclusi-
vamente com o Bolsa Verde, existem deficiências em termos de infraestrutura disponível. 
Por essa razão, as parcerias com as entidades conveniadas buscavam aumentar a capaci-
dade operacional do programa.

De acordo com Portaria IEF nº 132, de 16 de julho de 2010, as entidades parceiras pos-
suem como atribuições:  divulgar o Programa Bolsa Verde; orientar os interessados sobre 
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os procedimentos necessários para a obtenção de repasses de recursos financeiros do 
Programa; receber as solicitações de inclusão no Programa, formalizadas por meio de for-
mulário de requerimento específico; realizar vistorias nas propriedades e posses rurais; en-
caminhar os formulários de registro de dados de manutenção da cobertura vegetal nativa 
e/ou pré-cadastro para recuperação da cobertura vegetal nativa aos Conselhos Municipais 
de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS); elaborar os projetos técnicos, quando 
necessário; enviar os processos, para análise, pela Secretaria Executiva do Programa Bolsa 
Verde.

O relatório anual de atividades 2011/2012 esclarece que a participação das solicitações ca-
dastradas pelas instituições parceiras em 2010 e pagos a partir de setembro de 2011 alcan-
çou 37,43% do total de 859 beneficiários e 23,12% dos R$ 6.890.397,06 desembolsados.

Neste sentido, fica clara a importância da participação destas entidades na divulgação e 
consolidação do programa na medida em que a capacidade dos agricultores familiares de 
acessar este programa depende do domínio de uma série de conhecimentos e técnicas 
que muitas vezes são desconhecidas por estes mesmos agricultores. O repasse de re-
cursos financeiros para que as instituições credenciadas pudessem executar o trabalho 
de mobilização e de cadastramento de pequenos proprietários rurais, que envolve análise 
documental, mapeamento e preenchimento de formulários específicos, seria de suma 
importância para que o programa se desenvolvesse de maneira ampla no estado, mas a 
Portaria acima dispõe no art. 3º que ”em nenhuma hipótese, o Programa destinará recur-
sos financeiros às entidades parceiras, comprometendo-se, no entanto, a disponibilizar 
servidores para a capacitação de seus colaboradores”. Disposição que até o presente mo-
mento é a que vigora.

No que tange aos prazos informados e atualizados, pode-se afirmar que os adiamentos 
geram incertezas quanto aos resultados e às datas dos pagamentos aos beneficiados. O 
atraso no pagamento das parcelas acaba por ser um dos maiores problemas do programa, 
vez que além de desacreditá-lo, estimula o descumprimento do termo de cooperação mú-
tua por parte dos beneficiários.

Outro ponto passível de questionamento diz respeito à escolha do valor de R$200,00/
ha/ano para a área de vegetação preservada, este valor foi estipulado com base no le-
vantamento do rendimento médio alcançado pelos proprietários e posseiros rurais que 
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exploravam suas áreas em algumas atividades agropecuárias. Nos relatórios do programa 
consta que na versão incipiente do Programa Bolsa Verde, o valor a ser repassado aos be-
neficiados corresponderia a 65% (sessenta e cinco por cento) do preço do litro de leite por 
hectare por dia. A referência para a sugestão desse montante foi a mesma utilizada para o 
arrendamento de terras nas áreas em que a atividade econômica rural predominante era a 
pecuária de leite. À época, o ano de 2007, o valor médio do litro de leite pago ao produtor 
era de R$ 0,45, o que levaria o preço do arrendamento a R$ 176,46 (cento e setenta e seis 
reais e quarenta e seis centavos) por hectare/ano.

Embora a simplificação do cálculo tenha vantagens na aplicação do programa, neste ponto 
o sugere-se que o custo de oportunidade médio da terra deveria ser calculado com mais 
cuidado. Pinto (2012, p.85) sugere que este cálculo seja feito a partir de uma cuidadosa 
análise do custo de oportunidade representativo dos principais usos de solo em cada re-
gião do estado, vez que a política deve incorporar ponderações distintas para as mesorre-
giões mineiras com o intuito de se tornar mais atrativa e mais custo-efetiva. Em face da 
heterogeneidade do estado, em algumas regiões de Minas Gerais este custo de oportuni-
dade pode ser consideravelmente superior.

Também se pode discutir o baixo orçamento do programa, em razão do tamanho do terri-
tório e do universo de potenciais beneficiários. Através das entrevistas, pôde-se perceber 
que há necessidade de maior investimento por parte do governo estadual. O montante de 
recursos para pagamentos deve ser periódico e ampliado, de modo a englobar um número 
maior de atores e de terras preservadas.

Embora se possa entrevir que de maneira geral o serviço ambiental remunerado é a con-
servação da biodiversidade, através da manutenção e recuperação da vegetação nativa, 
não existe clareza quanto ao serviço ambiental remunerado. Caso este o fosse, o progra-
ma ganharia em rigor técnico e poderia desenvolver metodologias mais eficazes para o 
monitoramento e acompanhamento das áreas preservadas.

Por fim, pode-se debater sobre o financiamento do programa que atualmente é mantido 
pelos 10% do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Ba-
cias Hidrográficas de Minas Gerais (FHIDRO), sobre a necessidade das demais fontes e 
sobre a sustentabilidade do financiamento via fundo. 
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Muito se tem questionando sobre os pagamentos por serviços ambientais que são man-
tidos exclusivamente por fontes públicas e doações. Este tipo de financiamento enfra-
queceria o programa em longo prazo e o impediria de se expandir, já que os recursos e as 
doações normalmente são por tempo determinado e limitadas. A participação dos benefi-
ciários dos serviços ambientais no financiamento contribuiria para a estabilidade do progra-
ma, contudo impende ressaltar que a identificação dos beneficiários propriamente  ditos 
de programas como o Bolsa Verde é extremamente custosa, no sentido de não existirem 
ainda metodologias específicas para este tipo de identificação, e os serviços ambientais 
serem pouco valorizados por uma parte da população que não se reconhece como bene-
ficiária dos mesmos.

No caso em estudo, verifica-se que a dependência exclusiva dos recursos advindos do 
FHIDRO, manejados pelo governo do estado de Minas Gerais, tem gerado o atraso do 
pagamento das parcelas do programa e insatisfação em relação ao mesmo.

Como primeiro ponto positivo na teoria, pode-se destacar a previsão de critérios para a 
pontuação dos ganhos ambientais e valorização de práticas sustentáveis (não utilização de 
agrotóxicos, controle biológico e sistemas de produção agroecológica). Os critérios elabo-
rados pelo Comitê Executivo para o recebimento do benefício Bolsa Verde, publicados atra-
vés da Portaria IEF nº 106, de 2010, e pelo Manual de Princípios, Critérios e Procedimentos 
para Implantação da Lei nº 17.727, estabelecem quais são os critérios de pontuação que 
serão utilizados para que sejam filtradas as melhores propostas, abrangendo desde aspec-
tos de regularização à legislação ambiental, quanto aspectos socioeconômicos, tais como 
pertencentes à classificação de agricultura familiar ou de povos tradicionais ou indígenas.

Ressalva-se, contudo, que alguns trabalhos (PINTO, 2011, p.82 e SANTOS et. al., 2010, p.5) 
aduzem que estes critérios precisam de mais clareza em relação às áreas de preservação 
permanente e que  são necessárias inúmeras adequações aos critérios estabelecidos pelo 
Comitê Executivo do Programa. Segundo Santos et al., a realidade das famílias rurais, bem 
como suas demandas e limitações, deve ser considerada para adequação destes critérios, 
viabilizando a aplicação do benefício aos reais prestadores de serviços ambientais.

Considera-se positiva a divisão dos participantes em duas modalidades, quais sejam, a 
manutenção e a recuperação, esta metodologia permite a melhor operacionalização do 
programa. Especialmente porque a segunda etapa deste demandará um aporte maior de 
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recursos para a aquisição de mudas e insumos, bem como, maior capacitação dos téc-
nicos envolvidos. Além disso, esta modalidade traz novos desafios relacionados ao mo-
nitoramento e à necessidade de um plano de trabalho específico para cada propriedade 
beneficiada.

Outro aspecto positivo é a possibilidade de apresentar propostas individuais ou coletivas 
com a finalidade de fortalecer contextos associativos locais e no caso de propostas co-
letivas fomentar  a formação de corredores e de áreas contíguas de preservação. Dados 
fornecidos pelos relatórios anuais demonstram que  das 980 propostas contempladas à 
época, 188 foram individuais (19,18%) e 792 (80,82%), coletivas, o maior número de pro-
postas coletivas contempladas já era esperado na medida em que o desenho do programa 
as prioriza (PINTO, 2012, p.78).

Embora a frequência dos treinamentos dos técnicos envolvidos no projeto ainda seja 
pequena, o incremento das capacitações foi relevante para melhor compreensão, disse-
minação e implementação do programa. De acordo com relatório do biênio 2011/2012, 
procurou-se aumentar e descentralizar as formações saindo da capital mineira em direção 
às cidades interioranas. Neste sentido, o objetivo do primeiro ano não foi efetivamente 
alcançado no segundo, mas deverá continuar sendo buscado com a realização de capaci-
tações em cada uma das treze regionais do IEF,  contando não só com e a participação de 
funcionários do IEF, mas  também das instituições parceiras, visando ao alinhamento das 
ações desses atores. 

Sobre o monitoramento das áreas, o que se verifica é que o programa passa por uma etapa 
de transição, comum  a outras políticas públicas ambientais. O aumento da demanda faz 
com que o programa cada vez mais necessite de maiores recursos financeiros, humanos 
e tecnológicos. Embora a visita in loco seja extremamente interessante do ponto de vista 
de análise ambiental, já que permite o contato direto com a área ambiental objeto do be-
nefício, e do ponto de vista institucional na medida em que fortalece os laços entre o órgão 
ambiental e a população, facilitando a troca de experiências e informações, com a univer-
salização do programa e a escassez de recursos humanos esta prática na realidade fática 
vai se tornando inviável. Neste aspecto, o papel da tecnologia cresce, e a necessidade de 
investimentos nesta área se torna evidente.
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A partir das informações constantes no relatório 2011/2012, vê-se que o que se busca 
para o monitoramento do Bolsa Verde é o geomonitoramento aliado a vistorias in loco por 
amostragem,  destinadas para os casos de denúncias de descumprimento dos acordos e 
para os casos em que a ferramenta tecnológica não possa ser aplicada. Nota-se o esforço 
do órgão ambiental para aplicar estas medidas, mas também o descaso com o programa 
no que tange ao aporte de recursos financeiros.

Em relação à consolidação das informações sobre a efetividade do programa, o que se veri-
ficou é que estes dados ainda não foram sistematizados ou publicados no site do programa 
até o fechamento do relatório. 

Em relação à adicionalidade (capacidade de aumentar a provisão de serviços ambientais), 
nota-se que embora o programa dê preferência para propriedades com vegetação nati-
va superior ao estipulado pela legislação, ele abarca em grande parte propriedades que 
possuem o exigido pela legislação e em alguns casos até menos. A segunda modalidade 
do programa a ser implantada será direcionada para a recuperação da vegetação nativa 
ajudando na regularização ambiental, podendo vir a beneficiar aqueles que outrora desres-
peitaram a legislação ambiental.

No caso específico da comunidade beneficiária, a área que está “afetada” ao programa 
Bolsa Verde faz parte da reserva legal do assentamento, ou seja, os beneficiários recebem 
o benefício para o cumprimento de obrigação legal, mas é imperioso ressaltar que no 
contexto desta comunidade, após as entrevistas, pôde-se verificar que o programa mu-
dou as práticas dos beneficiários em termos ambientas, fortaleceu o contexto associativo 
dos mesmos e  estimulou o controle social quanto às obrigações advindas da adesão ao 
programa. Neste caso, o estrito cumprimento da legislação ambiental sem quaisquer in-
centivos era demasiado custoso em face da escassez de recursos financeiros dos donos 
das propriedades.

Ainda em relação à comunidade entrevistada, ficou nítido que o programa proporcionou 
não só ganhos ambientais, mas também ganhos em termos de renda; o valor recebido a 
título de  benefício é consideravelmente maior que a renda das famílias. O valor recebido 
proporciona o investimento nas próprias propriedades, nos cultivos dos próximos anos, 
mas também em saúde, alimentação e educação.
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Ao final, é conveniente esclarecer que as últimas considerações são específicas para a 
comunidade entrevistada, que embora seja a maior ou uma das maiores beneficiárias do 
programa, possui uma realidade bem específica, qual seja: é um assentamento, e os mo-
radores já estão mais organizados entre si, o módulo fiscal na região é bem grande, e o 
benefício é calculado em razão da área, o que faz com que cada beneficiário receba um 
montante elevado de recursos financeiros e é uma  das regiões do estado que é mais 
pobre, na qual os proprietários têm menos possibilidades de usos da terra. Por estes mo-
tivos, não é possível afirmar que o programa tenha gerado os mesmos efeitos nas demais 
propriedades beneficiadas.

6. cOncLUSÕeS e RecOMenDAçÕeS 

A tomada de consciência da crise ambiental e a progressiva consciência da perda da biodi-
versidade e dos serviços ambientais têm despertado o interesse de setores acadêmicos, 
públicos e empresariais para os impactos do sistema econômico sobre a resiliência dos 
ecossistemas terrestres.

Diante deste contexto, há a necessidade de que sejam ampliados os esforços de pesqui-
sas para o desenvolvimento de políticas ambientais que busquem conciliar os benefícios 
que o meio ambiente presta à humanidade, a capacidade de suporte dos ecossistemas e 
as atividades econômicas. 

A formulação destes arranjos tem colocado em evidência os mecanismos de pagamentos 
por serviços ambientais, que aparecem como alternativa de grande potencial para a gera-
ção de incentivos positivos direcionados às práticas de conservação ambiental. 

No estado de Minas Gerais, o que se verificou foi que o programa Bolsa Verde nasceu 
como decorrência do projeto PROMATA, que tinha o intuito de fomentar a criação de 
corredores, por meio do fortalecimento das unidades de conservação e fornecimento de 
incentivo econômico aos proprietários de terras do entorno das unidades. Ao mesmo tem-
po, iniciativas legislativas que possuíam como base incentivos econômicos e apoio a pe-
quenos agricultores também tramitavam na Assembleia Legislativa do estado. A partir da 
articulação institucional de autarquias, órgãos ambientais estaduais, ONGs, universidade e 
legislativo surgiu a proposta do Bolsa Verde.
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Deste modo, em Minas Gerais, foi aprovada a Lei Estadual nº 17.727, de 2008, que cria o 
benefício Bolsa Verde. O programa possibilita, através de uma remuneração anual, o reco-
nhecimento dos serviços ambientais prestados pelos produtores rurais.

Os dados utilizados neste trabalho provêm em larga medida dos relatórios de avaliação do 
Instituto Estadual de Florestas (IEF), que é responsável pela operacionalização do progra-
ma.

Neste primeiro momento, é importante recordar que o estado de Minas Gerais possui um 
vasto território, bastante heterogêneo na distribuição da população, na distribuição de ren-
da e na configuração física, ou seja, estão presentes vários biomas, o que pode dificultar a 
implantação do Bolsa Verde, que busca ser uma política universal para o estado. Em razão 
destas assimetrias não se pode afirmar que os resultados e impactos do programa serão 
os mesmos em todas as regiões do estado. 

De maneira geral, pode-se dizer que o programa se organiza nas seguintes fases: divulga-
ção, inscrição, análise das propostas, publicação, pagamento do benefício e monitoramen-
to da área beneficiada.

A divulgação do programa nos municípios e localidades é realizada pelas instituições in-
tegrantes do Comitê Executivo, através das suas unidades desconcentradas, pelas insti-
tuições conveniadas em articulação com a Secretaria Executiva do programa Bolsa Verde, 
que coordenará o processo. A divulgação também será feita pelo site institucional do Pro-
grama Bolsa Verde: http://www.ief.mg.gov.br/bolsa-verde. 

Os proprietários ou posseiros interessados deverão preencher o formulário corresponden-
te, junto aos escritórios das instituições responsáveis localizados na área de abrangência 
da propriedade ou das entidades conveniadas. Posteriormente, os escritórios das institui-
ções responsáveis devem lançar as informações no Sistema de Monitoramento das Ati-
vidades Florestais — SISMAF —, as quais serão acessadas pela Secretaria Executiva. A 
Secretaria Executiva efetuará a análise técnica da demanda, a partir das informações do 
SISMAF, dos dados georreferenciados enviados e fará a análise e pontuação dos critérios. 

O Comitê Executivo analisará e discutirá cada demanda, podendo aprovar ou indeferir as 
propostas, a partir dos pareceres da Secretaria Executiva. Os técnicos responsáveis infor-
marão à Secretaria Executiva a relação das adesões com os Termos de Cooperação Mútua  
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assinados, para que seja dada publicidade em órgão de imprensa e em outros meios per-
tinentes.

Os técnicos realizarão, no mínimo, uma vistoria anual para a avaliação de cada projeto, para 
verificação das condições pactuadas nos respectivos Termos de Cooperação Mútua. Para 
os próximos anos, é possível que o monitoramento seja feito por geomonitoramento. 

Os beneficiários normalmente se cadastrarão no Banco do Brasil e receberão o benefício 
direto em uma conta bancária. O pagamento será anual e poderá ser efetuado durante um 
período de cinco anos. 

Como visto acima, a primeira etapa do programa seleciona e ranqueia os candidatos a 
partir de uma série de critérios que tem como finalidade beneficiar e priorizar propostas 
coletivas, pequenos agricultores, propriedades com área de vegetação nativa superior ao 
exigido legalmente, proprietários e posseiros que utilizem técnicas agroecológicas. No 
plano teórico, estes critérios incorporam aspectos de regularização ambiental e aspectos 
socioeconômicos, protegendo os serviços ambientais e redistribuindo renda aos que mais 
precisam. Recomenda-se, contudo, a averiguação por meio de estudos que analisem a 
realidade fática a fim de se observar se de fato estes critérios têm produzido os resultados 
esperados e beneficiado os reais provedores de serviços ambientais.

A meta de universalização do programa e o imperativo de aumento de eficiência na es-
colha das propostas apontam para a necessidade de maior disseminação do programa 
por todo o estado e entre o maior número de proprietários/posseiros possíveis. Ademais, 
os dados positivos relativos à participação das entidades parceiras nas inscrições de pro-
postas e contato com os proprietários/possuidores com maiores dificuldades de acesso 
ao programa demonstram que o papel das mesmas na divulgação e desenvolvimento do 
programa precisa ser estudado com mais cautela, principalmente quanto à questão de 
repasses de recursos financeiros.

O baixo orçamento do programa, em comparação com o número de potenciais benefici-
ários, a dependência dos recursos públicos, o financiamento exclusivo neste momento 
pelos recursos advindos do FHIDRO e a ausência de contribuição das demais fontes pre-
vistas na legislação colocam em dúvida a manutenção do programa a longo prazo.  
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Os atrasos nos pagamentos das parcelas e a incerteza quanto ao aporte financeiro do 
programa foram apontados como os principais problemas do Bolsa Verde pelos benefici-
ários e pelos gestores do programa. Estas situações geram insegurança e descrédito em 
relação ao programa, desestimulam os beneficiários a continuar mantendo as obrigações 
acordadas nos termos de cooperação mútua, desincentivam novas adesões ao programa 
e dificultam a busca por novas fontes de financiamento.

Assim, é preciso que o governo estadual realmente priorize o Bolsa Verde, fornecendo o 
montante de recursos necessários para dar continuidade aos compromissos já assumidos 
e os amplie para que o programa possa atingir progressivamente outras áreas conserva-
das.

Em relação ao valor do benefício, qual seja R$200,00/ha/ano para a área de vegetação pre-
servada, nota-se que a simplicidade com que este foi calculado facilita a implantação do  
programa, mas ao mesmo tempo pode não ser satisfatório o bastante para que o programa 
se torne uma opção viável de “uso” de terra. Uma opção levantada por alguns autores e 
que foi citada neste trabalho é o cálculo por região, que leve em conta as assimetrias e 
diferenças regionais e reflita realmente o custo de oportunidade.

A legislação e os relatórios não deixam claro qual é de fato o serviço ambiental remune-
rado pelo programa, embora seja possível inferir que o programa está direcionado para os 
serviços ambientais relacionados à biodiversidade, seja em função do cálculo, que é por 
área preservada, ou pelas referências à vegetação nativa. A definição clara dos serviços 
ambientais remunerados pode dotar o programa de mais rigor técnico, facilitar o monitora-
mento e a verificação de ganhos ambientais.

Antes das conclusões e recomendações sobre a comunidade entrevistada, faz-se neces-
sário mencionar um dos pontos mais polêmicos do benefício que diz respeito à recupera-
ção das áreas já degradadas, segunda etapa do programa, a ser implantada. O programa 
irá oferecer o benefício para que os proprietários regularizem suas propriedades perante 
a legislação. Os que defendem medidas como estas as justificam dizendo que os custos 
para adequação à legislação florestal é demais custoso àqueles que tradicionalmente ocu-
pam áreas que deveriam ser preservadas, deste modo, cria-se o incentivo financeiro para 
que não arquem individualmente com todo o custo de oportunidade destas terras. Lado 
outro, os que advogam a tese contrária ao pagamento para aqueles que não cumpriram a 
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legislação, defendem que nestes casos o programa não proporcionaria ganhos ambientais, 
vez que os proprietários de qualquer forma teriam que cumprir a legislação, e estariam se 
beneficiando do próprio descumprimento da legislação.

Os incentivos para a regularização ambiental, como no caso desta segunda etapa do Bolsa 
Verde, provavelmente serão os mais impactados pela novo legislação florestal brasileira, 
na medida que o Novo Código prevê o fomento de incentivos financeiros para a promoção 
da recuperação das áreas degradas. Ainda sobre o impacto de outras legislações sobre o 
programa o novo Código Florestal de Minas Gerais, que está atualmente em tramitação, 
deverá influenciá-lo.

As entrevistas na comunidade beneficiária demonstraram que o programa é unânime, que 
mesmo com o atraso nas parcelas, que foi objeto de crítica por parte dos beneficiários a vi-
são positiva do programa não se alterou. O programa modificou as práticas de uso de terra 
e dos recursos naturais comunidade, de acordo com os entrevistados a mudança mais sig-
nificativa foi quanto à fabricação de carvão vegetal, que antes era uma prática comum. O 
programa também gerou ganhos sociais, na medida em que aumentou significativamente 
a renda dos beneficiários, propiciando o acesso a medicamentos e educação e ampliou as 
possibilidades de cultivo nas áreas destinadas para tanto. 

A prática que mais chamou a atenção foi a criação do rodízio para a ronda na reserva legal, 
a fim de se evitar a degradação da mesma e garantir o cumprimento das obrigações acor-
dadas.

Em suma, o  Bolsa Verde é o instrumento de premiação pela conservação de áreas de 
vegetação nativas ofertantes de serviços ambientais, que tem os agentes rurais como 
provedores destes serviços, o Instituto Estadual de Florestas como intermediário e ope-
racionalizador do programa, o Comitê Executivo como instância deliberativa, o FHIDRO 
como principal fonte de financiamento. O programa de maneira geral está bem desenhado 
e alinhado com a base teórica que subsidia os pagamentos por serviços ambientais, mas 
como toda política pública precisa de revisões e ajustes periódicos para que se torne mais 
efetiva, a definição de metas claras e de indicadores ambientais para o programa, aliados 
aos demais pontos levantados acima, pode ajudar nesta tarefa. Na comunidade entrevis-
tada, os impactos do programa têm sido positivos, mas a regularização dos pagamentos é 
fundamental para a manutenção destes últimos. 
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Política Estadual de PSA quando contrastada com os seus objetivos e levando em conside-
ração a experiência das autoridades executoras e da comunidade beneficiária do programa. 
Além disso, espera-se uma avaliação dos dados obtidos dos sistemas de monitoramento 
de impactos socioambientais da política, se existir. -  8. Referências Bibliográficas

1. SUMÁRIO execUtIvO

Historicamente se sabe que o Estado do Espirito Santo, pela sua própria geografia, pos-
suiu como vegetação predominante as florestas de Mata Atlântica. Ecossistema que abri-
ga uma infinidade de espécies raras da fauna e da flora e que são importantes para o 
equilíbrio ambiental. Entretanto, num período de pouco mais de 100 anos, a cobertura 
vegetal foi perdendo espaço para a agricultura e a pecuária, de sorte que no ano de 2005 
levantamentos feitos apontaram que existia apenas 8% da Mata Atlântica original.

A redução da cobertura vegetal de forma tão rápida e drástica, acabou trazendo consequ-
ências graves para o Estado, em especial, quanto a redução da disponibilidade hídrica e a 
qualidade de tais recursos, pois devido a retirada da vegetação no entorno das nascentes 
e às margens dos cursos d´água, passou-se a perceber a escassez de água, bem como 
intensificação dos processos de erosão das margens e o consequente assoreamento dos 
rios responsáveis pelo abastecimento de água em vários municípios capixabas.

Dentro de um contexto histórico de amadurecimento acerca das questões ambientais no 
âmbito internacional e nacional, o Estado do Espirito Santo criou a Lei nº 5.818/98, que tra-
ta da Política Estadual de Recursos Hídricos. Esta lei estadual é o fundamento de validade 
das leis ambientais que foram criadas nos últimos 15 (quinze) anos, em especial, a primeira 
lei capixaba que trata do Pagamento por Serviços Ambientais.

Em 2008 o Poder Executivo Estadual encaminhou ao legislativo o projeto de lei que insti-
tuía o Pagamento por Serviços Ambientais. A Lei foi aprovada (Lei Estadual nº 8.995/2008) 
e regulamentada, no mesmo ano, pelo Decreto Estadual nº 2.168-R/2008. Apesar de não 
ter sido o primeiro estado da federação a criar uma lei sobre o PSA, ao que se tem notícias, 
o Estado do Espírito foi o primeiro a regulamentar o programa e implementá-lo.
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Ressalte-se, que esta primeira fase do “PSA Capixaba” (ProdutorES de água) é nítida a 
preocupação do Poder Executivo com a disponibilidade hídrica, de sorte que tudo que foi 
feito visava, justamente, melhorar a qualidade da água e aumentar a disponibilidade dos 
recursos hídricos. Não foi uma escolha a esmo, pois os levantamentos técnicos atestaram 
o problema da disponibilidade hídrica do Estado e, o mais grave, em regiões que estão 
fora da área de seca, como é o caso do Norte do Estado que, inclusive, recebe recursos 
da antiga SUDENE.

É neste contexto que o presente relatório foi desenvolvido. O que se objetiva aqui é avaliar 
a experiência do Estado Espirito Santo na implantação do PSA, em especial, se o principal 
objetivo desta primeira etapa do projeto foi ou não atingido. Para tanto, foram analisados 
os contratos celebrados, foram feitas entrevistas com famílias beneficiadas, análise da 
legislação, dentre outros.

2. cOntextO DA ADOçãO DA POLítIcA eStADUAL De PSA nO eStADO: 

DeScRIçãO DO cOntextO SOcIOecOnôMIcO DO eStADO, RevISãO DA 

exPOSIçãO De MOtIvOS DA LeI ADOtADA, ASSIM cOMO A DeScRIçãO DA 

SItUAçãO FUnDIÁRIA e DA exPLORAçãO De RecURSOS nAtURAIS.

O Estado do Espirito Santo sempre teve na agricultura a base da sua economia e, apesar 
de sua pequena extensão territorial, é um dos maiores produtores de café conilon e o 
maior exportador de mamão do país4, sendo ainda, significativa para a balança comercial, 
a produção da banana. Segundo dados do IBGE, o Estado do Espírito Santo possui área 
de 45.597 km2 e 100% de sua superfície já foi coberta por vegetação de Mata Atlântica.

Ao longo dos últimos 100 (cem) anos essa cobertura vegetação passou a perder espaço 
para outras lavouras, em especial, a lavoura do Café.

Segundo dados levantados pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 
no início do século 20 o Estado do Espírito Santo ainda possuía 65% do seu território co-
berto por florestas. Contudo, a cada ciclo econômico, esse percentual foi sendo drastica-

4 Fonte: www.folhavitoria.com.br – matéria publicada em 05.03.2013 “Entrevista especial: Maior 
produtor de café e mamão, ES ainda busca ações para escoar melhor a produção, avalia presidente da Faes”. 

file:///C:/Users/Daniela%20Zatti/Documents/_Triaz/Livro%20-%20Relat%c3%b3rio%20Estadual/textos/ 
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mente reduzido, restando atualmente pouco mais de 8% de área com cobertura florestal 
(Figura 01).

Figura 01 - Perda de cobertura florestal do Estado do Espírito Santo ao longo dos anos. 
(Fonte: Plano de Desenvolvimento ES2025)

A redução da cobertura florestal causou inequívoco desequilíbrio ambiental, trazendo re-
flexos diretos para a disponibilidade hídrica e para a qualidade de tais recursos. Com a reti-
rada da vegetação no entorno das nascentes e às margens dos cursos d´água, passou-se 
a perceber a escassez de água, bem como intensificação dos processos de erosão das 
margens e consequente assoreamento dos rios responsáveis pelo abastecimento de água 
em vários municípios capixabas.

Além disso, a economia capixaba foi se diversificando e houve um crescimento de ativi-
dades industriais que são grandes usuárias de água (caso da Fibria/Aracruz Celulose) e o 
aprimoramento das técnicas de produção da atividade agrícola, que passaram a utilizar a 
irrigação em suas lavouras. Isso foi gerando uma intensificação do uso dos recursos hídri-
cos e, por conseguinte, a sua escassez. 
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O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural “INCAPER”, a partir 
de dados colhidos, elaborou o mapa abaixo e que demonstra bem a situação dos recursos 
hídricos no Estado do Espírito Santo5:

Figura 02 - Déficit hidrico do Estado do Espírito Santo e causas associadas. 
(Fonte: Plano de Desenvolvimento ES2025)

5 Fonte: Programa ES2025
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Através da Figura 02 verifica-se que dois fatores são responsáveis pelo déficit hídrico: O 
primeiro é de ordem antrópica relacionado ao uso intensivo e o segundo de ordem natural 
relacionado ao clima. Existem áreas no estado onde estes dois fatores se sobrepõem, 
potencializando o problema.

Apesar do Estudo feito pelo INCAPER ser mais recente, já existia uma preocupação polí-
tica acerca da disponibilidade dos recursos hídricos e, isso é tão verdadeiro, que no ano 
de 1998 o Executivo encaminhou à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei nº 151/98 que 
criava a Lei Estadual de Recursos Hídricos. O projeto, segundo consta na mensagem de 
encaminhamento tinha o escopo de “incrementar a gestão sustentável dos Recursos Hí-
dricos Estadual em consonância com o que determina a Constituição Federal e a Lei nº 
9.943, de 08 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e 
criou o Sistema Nacional de Recursos Hídricos”.

Como se vê, já existia desde aquela época, uma preocupação com o desenvolvimento sus-
tentável do Estado e o que se buscava era a gestão sustentável dos recursos hídricos. O 
projeto de Lei nº 151/98 deu origem à Lei Estadual nº 5.818/1998 (Institui a Política Estadual 
de Recursos Hídricos), que trouxe no seu bojo o conceito provedor-recebedor ao propor 
mecanismos compensatórios aos prestadores de serviços ambientais na área de melhoria 
de qualidade e incremento da disponibilidade das águas:

Art. 31 – Serão estabelecidos Mecanismos Compensatórios na forma es-
tabelecida em regulamento:

II – Aos Proprietários Rurais ou Posseiros que comprovadamente des-
tinem parte de áreas de sua propriedade à conservação dos Recursos 
Hídricos...

Esta lei foi, por assim dizer, o embrião do Programa de Pagamento de Serviços Ambientais 
que nasceria 10 (dez) anos depois e, repita-se, revelava a preocupação do Poder Público 
com escassez dos recursos hídricos, que tem como uma das causas a redução gradativa 
da cobertura florestal. Diz-se uma das causas, porque como fica claro na figura 2, em algu-
mas áreas do Estado a escassez dos recursos hídricos tem como principal fator os baixos 
índices de chuva e não o uso intenso de tais recursos.
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Com efeito, no ano de 2005 foi então elaborado o Plano de Desenvolvimento do Estado 
“ES2025”, onde foram estabelecidas metas claras para recuperação e conservação de 
recursos naturais.

A meta do governo era, no período de 20 anos, zerar a taxa anual de desmatamento e 
dobrar a área ocupada por vegetação nativa preservada, conservada ou em estágio de 
recuperação. A área de cobertura de vegetal que em 2005 era de 8% passaria para 16% 
até 2025 (Figura 03).

Figura 03 - Meta governamental para ampliação da cobertura de vegetação nativa. 
(Fonte: Plano de Desenvolvimento ES2025)

É importante destacar que nesta agenda de governo, no que diz respeito a àrea ambien-
tal, foram elencados cinco desafios principais e que teriam que ser superados para que o 
desenvolvimento do Estado do Espirito Santo ocorresse de forma sustentável: (i) Gerir os 
recursos hídricos de forma a garantir o suprimento de água de qualidade para consumo 
humano, atividades industriais e agricultura irrigada; (ii) Conservar e recuperar a cobertura 
florestal nativa de Mata Atlântica no Estado; (iii) Mitigar os impactos do desenvolvimento 
industrial na qualidade ambiental; (iv) Conciliar o desenvolvimento da agricultura com a 
conservação do solo; e (v) Destinação adequada dos resíduos sólidos.

Neste Plano de Governo podemos destacar 3 (três) projetos principais na área ambiental: 
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O primeiro é o de conservação e recuperação da Mata Atlântica, que tinha como obje-
tivo “manter, recuperar e ampliar a cobertura vegetal nativa de Mata Atlântica do Estado, 
tendo em vista a manutenção de paisagens e habitats adequados para a conservação da 
biodiversidade e garantia do fluxo de serviços ambientais”. Para tanto, seriam adotadas as 
seguintes medidas: “Implantação do Corredor Central da Mata Atlântica. Criação e consoli-
dação de Unidades de Conservação. Efetivação de Reservas Legais e Áreas de Preserva-
ção Permanente em propriedades privadas. Recuperação de áreas degradadas. Lembrar 
– ampliação das áreas de cultivo do eucalipto”.

O segundo é o do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cujo objetivo 
era a implantação de um sistema de gestão de recursos hídricos, descentralizado e partici-
pativo, nos moldes da Lei nº 5.818/98. Para atingir tal objetivo, deveria ser implantado um 
órgão gestor forte, comitês e agências de bacias hidrográficas, implantação de instrumen-
tos de gestão (Planos das Bacias Hidrográficas, enquadramento dos corpos de água em 
classes; a cobrança pelo uso de recursos hídricos, sistema de informações. Regularização 
dos usos significantes de água no Estado,  dentre outros).

O terceiro projeto era de expansão e diversificação de plantios agroflorestais Comerciais, 
cujo objetivo é a ampliação da área coberta por florestas plantadas, tanto em regime co-
mercial quanto em regime agroflorestal. Para atingir este objetivo seria feita a “Otimiza-
ção do desempenho produtivo do setor de florestas plantadas, incluindo o segmento de 
transformação industrial. Estabelecimento de incentivos aos setores agroflorestal, fruticul-
tura e cultivo de palmeiras. Incentivo ao plantio de espécies nativas. Estímulo a ações de 
preservação de fragmentos de florestas remanescentes e recuperação espontânea das 
formações vegetais nativas”.

É dentro deste contexto de políticas claras de governo para a área ambiental que nasceu 
o programa de pagamento por serviços ambientais no Estado do Espírito Santo, voltado à 
recuperação dos recursos hídricos. O ano de 2008 é considerado o marco legal, sendo pu-
blicada a Lei Estadual nº 8.995/2008 que instituiu o Programa de Pagamentos por Serviços 
Ambientais (PSA) e o Decreto Estadual nº 2.168-R/2008 que estabelece as condições para 
adesão ao programa.

Concomitantemente à Lei nº 8.995/2008, foi criado, também por lei (Lei nº 8.960/2008), o 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo, “Fundágua”, destinado à “captação 
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e à aplicação de recursos, como um dos instrumentos da Política Estadual de Recursos 
Hídricos, de modo a dar suporte financeiro e auxiliar a implementação desta, vinculado à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA” (art. 1º -  Redação 
Original)6.

Os recursos financeiros do “Fundágua” adviriam dos royalties do petróleo, do setor ener-
gético e do próprio Estado e teriam sua utilização vinculada a programas e projetos da 
Secretaria Estadual de Meio Ambiental, voltados à questão hídrica ao Programa de Paga-
mento por Serviços Ambientais:

Art. 7º Os recursos do FUNDÁGUA serão aplicados em apoio a progra-
mas e projetos que:

(...) 

 V – instituam o pagamento de serviços ambientais aos proprietários ru-
rais, visando à ampliação, conservação e/ou preservação da cobertura 
florestal ambiental e manejo adequado do solo em áreas de relevante 
interesse para recursos hídricos;

Como constou na mensagem de encaminhando do Projeto de Lei do executivo ao Legis-
lativo, a criação do Fundágua seria importante para implantação e desenvolvimento dos 
Sistemas Nacional e Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, sendo ainda um 
pleito dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado do Espirito Santo, que criadas pela 
Lei Estadual nº 5.818/1998.

Criada a Lei do PSA e respectiva regulamentação, bem como criação da lei que daria o 
apoio financeiro ao projeto, em 19 de Março de 2009 o Governo do Estado lançou o  Pro-
grama ProdutorES de Água.

6  Com a reformulação do PSA, implementada pela Lei Estadual nº 9.864/2012, a Lei nº 8.960/2008 foi 
também reformulada. De acordo com artigo 1º da Lei nº 9.866/2012, o Fundágua tem como objetivo articular a 
Política Estadual de Recursos Hídricos com ações, programas e projetos que tenham como objetivo o aumento 
da cobertura florestal no estado. Nesta toada, a sigla FUNDÁGUA passa a representar o Fundo estadual de 
Recursos Hídricos e Florestais do espírito Santo destinado à captação e à aplicação de recursos, como um 
dos instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos e para viabilizar a manutenção e recuperação da 
cobertura florestal do Estado, de modo a dar suporte financeiro e auxiliar a implementação destes objetivos, 
vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA



175SISTEMAS ESTADUAIS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS   |

Este programa foi conduzido pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hí-
dricos (IEMA) e contou com a parceria das Prefeituras Municipais; Agência Nacional das 
Águas (ANA); Instituto Bio Atlântica (Ibio); Secretaria de Estado de Agricultura e Pesca 
(Seag), por meio do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Incaper); Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e Comitês de bacias hi-
drográficas (CBH’s).

O Programa ProdutorES de Água atuou nas bacias hidrográficas do Rio Benevente (municí-
pio de Alfredo Chaves), São José (municípios de Alto Rio Novo e Mantenópolis) e Guandú 
(municípios de Afonso Cláudio e Brejetuba) conforme pode ser visualizado na Figura 04. 
As localidades foram escolhidas porque apresentavam diferentes cenários de sócio-econo-
mia, uso do solo e grau de conservação.
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Figura 04 - Bacias hidrográficas atendidas pelo Programa ProdutorES de Água. (Fonte: SOUZA, 2011) 

A bacia hidrográfica escolhida para análise e pesquisa de campo por estes consultores foi 
a do Rio Benevente. Segundo dados do Instituto Estadual de Defesa Florestal “IDAF” e 
do IBGE a bacia do Rio Benevente possui 1,2 mil quilômetros quadrados de área, encam-
pando os municípios de Alfredo Chaves, Anchieta, Guarapari e Piúma, atendendo a apro-
ximadamente 188.051 habitantes7, tendo ainda como atividade predominante a pecuária, 
culturas de café, banana e horticultura, turismo, lazer e pesca, entre outras.

7 IBGE/Censo 2010
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Dentro da Bacia do Rio Benevente foi feita a seleção da sub bacia do Rio Batatal, com uma 
área de 11.137 ha, é a sub-bacia de maior contribuição ao Rio Benevente, sendo responsá-
vel por aproximadamente 11% de toda a vazão (Figura 05).

Figura 05 - Bacia do Rio Benevente. Destaque para Sub-bacia do Rio Batatal e suas comunidades. 
(Fonte: Adaptado de AHNERT et al., 2008)

3. DeScRIçãO DA POLítIcA eStADUAL De PSA: 

A política estadual de pagamento por serviços ambientais foi estruturada visando a con-
servação da cobertura florestal e dos recursos hídricos, pois se entende que quanto maior 
a cobertura florestal em determinadas áreas, maior seria o volume de água produzido e 
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menor seria o processo de assoreamento dos corpos hídricos. Como exposto na mensa-
gem de encaminhando do projeto de lei ao legislativo, o PSA seria um “importante indutor 
da ampliação de florestas no Estado do Espirito Santo e como consequência o incremento 
da biodiversidade e a melhoria da qualidade da água e a regularidade hídrica das micro-
-bacias”8. Os princípios que nortearam a Lei nº 8.995/2008 são da Conservação, da Recu-
peração e do Desenvolvimento Sustentável.

É importante destacar, que muito embora na mensagem de encaminhamento do projeto 
de lei do PSA se fale em incremento da biodiversidade, regulação de gases, produção de 
oxigênio, sequestro de carbono, expressões estas repetidas no texto legal, o programa 
“ProdutorES de Água” não tem relação direta com as mudanças climáticas. É inequívoco 
que a lei, em seu artigo 2º, IV, estabelecia como um dos serviços ambientais a fixação 
e sequestro de carbono para fins de minimização dos efeitos das mudanças climáticas 
globais. Contudo, somente foi objeto de regulamentação o serviço ambiental previsto no 
inciso I do artigo 2º da Lei (conservação e melhoria da qualidade e da disponibilidade hídri-
ca). À época não existia numa lei estadual que tratasse das mudanças climáticas, situação 
esta que perdurou até setembro de 2010, quando finalmente foi publicada a Lei Estadual 
nº 9.531/2010 que institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas.

A Lei n°. 9531/10, no seu artigo 1º incisos V e IX (“objetivos) fica claro o interesse do legis-
lador em utilizar o mecanismo de pagamento por serviços ambientais com estratégia de 
mitigação dos efeitos da mudança climáticas.

“V - implementar ações de prevenção e adaptação às alterações produ-
zidas pelos impactos das mudanças climáticas, com a participação e a 
colaboração dos agentes econômicos e sociais interessados ou benefici-
ários, em particular aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos 
adversos;”

“IX - promover a competitividade de bens e serviços ambientais capixa-
bas nos mercados interno e externo;”

O inciso XII do Art 2º define o citado mecanismo da mesma forma do Art 2º da Lei nº 
8.995/08:

8 Mensagem nº 179/2008 – Fonte: www.al.es.gov.br 

file:///C:/Users/Daniela%20Zatti/Documents/_Triaz/Livro%20-%20Relat%c3%b3rio%20Estadual/textos/ 
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“XII - pagamento por serviços ambientais: mecanismo pelo qual recom-
pensa-se financeiramente o proprietário rural, em função do valor eco-
nômico dos serviços ambientais prestados por sua área destinada para 
cobertura florestal, nas seguintes modalidades: conservação e melhoria 
da qualidade e da disponibilidade hídrica; conservação e incremento da 
biodiversidade; redução dos processos erosivos; e, fixação e sequestro 
de carbono para fins de minimização dos efeitos das mudanças climáticas 
globais;”

O legislador ao entender que o PSA é uma estratégia de mitigação dos efeitos das mudan-
ças climáticas, o incluiu no rol de instrumentos de promoção da PEMC, conforme o inciso 
VII do Art. 5º na forma generalizada:

“Art. 5º São instrumentos da PEMC:

VII - os instrumentos econômicos”

Apesar da existência de um arcabouço legal favorável para a integração do Programa Es-
tadual de PSA com a Política Estadual de Mudanças Climáticas, o Projeto ProdutorES de 
Água não seguiu esta direção. Isto se deveu principalmente ao objetivo do projeto Pro-
dutorES com foco no reconhecimento e compensação financeira aos proprietários rurais 
que possuíam remanescentes de floresta nativa em áreas estratégicas para os recursos 
hídricos, que traduz o interesse dos gestores por optar em buscar resultados pontuais e 
mais imediatos ao invés de instituir uma política de abrangência maior em escala sinótica, 
necessária para se perceber os efeitos de mudanças climáticas.

Outro ponto a salientar, foi o lapso de tempo entre o lançamento do projeto ProdutorES 
(2008) e a publicação da PEMC (2010), pois nessa altura já havia contratos assinados e re-
gras bem definidas para adesão, bem como os benefícios ambientais esperados. 

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) é órgão gestor do Pro-
grama ProdutorES de Água, porém todo o trabalho é feito em parceria com as Prefeituras 
Municipais; Agência Nacional das Águas (ANA); Instituto Bio Atlântica (Ibio); Secretaria de 
Estado de Agricultura e Pesca (Seag); Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica 



180 |  Marcelo Abelha Rodrigues, Christina Cordeiro dos Santos e Pablo Merlo Prata 

e Extensão Rural (Incaper); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF)9; Banco de 
Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e Comitês de bacias hidrográficas (CBH’s)10

São beneficiários do Programa ProdutorES de Água os produtores rurais localizados nas 
bacias hidrográficas do rio Benevente, Guandú e São José. Entre eles observam-se a pre-
dominância de propriedades familiares ou de pequenas propriedades na estrutura fundiária 
do interior das bacias.

Em bacias onde ocorre a captação de água para abastecimento de núcleos urbanos, como 
é o caso da Bacia do rio Benevente, surge o beneficiário indireto que se beneficia através 
dos resultados do programa, como exemplo a redução do aporte de sedimentos e con-
sequentemente dos teores de turbidez, reduzindo os custos do tratamento da água para 
consumo pela concessionária.

O Projeto ProdutorES de Água, tem como objetivo reconhecer o produtor rural que já 
proporciona o serviço ambiental de melhoria da qualidade da água através do abatimento 
de erosão e sedimentação dos corpos hídricos pela conservação de fragmentos florestais 
que se encontram nas suas propriedades. Deste modo, o único serviço ecossistêmico 
remunerável é a manutenção da floresta em pé, prestando serviços como: regulação do 
ciclo hídrico da água, ou seja, a manutenção de vazão durante a temporada da seca e o 
controle para minimizar enchentes; conservação da qualidade da água por meio da redução 
de sedimentos carreados; controle da erosão e assoreamento; manutenção dos habitats 
aquáticos, dentre outros.

O Programa ProdutorES de Água teve início em 2009 e até 2011 foram celebrados contra-
tos de adesão ao programa. Neste período, foram celebrados 407 contratos, distribuídos 
da seguinte forma:

9 Artigo 10º, parágrafo único do Decreto nº 2.182-R/2008: “O Instituto de Defesa Agropecuária e 
Florestal – IDAF e Instituto Capixaba de Assistência, Pesquisa e Extensão Rural – INCAPER deverão auxiliar o 
Órgão Gestor de Recursos Hídricos Estadual na análise dos requerimentos, sempre que solicitados”.

10 Art. 7º do Decreto nº 2.182-R/2008: “Serão realizadas reuniões de esclarecimento dos procedimentos 
a serem adotados para requerimento, envolvendo o Órgão Gestor de Recursos Hídricos, o respectivo Comitê 
de Bacia Hidrográfica e os proprietários rurais das áreas contempladas”.
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cOntRAtOS eFetIvADOS (2009/2010/2011)

bacia Hidrográfica contratos R$/Ano R$/contrato Área (ha)

Rio Benevente 138 236.600,04 709.800,12 1.668,82

Rio Guandu 160 274.491,37 823.474,11 1.619,54

Rio São José 119 76.047,55 228.142,65 484,12

tOtAL 407 587.138,96 1.761.416,88 3.772,48

Este universo de contratos representa uma média de R$ 155,63 ha/Ano e uma renda mé-
dia de R$ 1.442,60 contrato/Ano. 

Neste Programa ProdutorES de Água, todos aqueles que aderiram foram devidamente re-
munerados. O valor desembolsado para pagamento pelos serviços ambientais prestados 
é aferido mediante a utilização de uma equação trazida pelo Decreto nº 2.182-R/2008 (art. 
13º) e que tem como objetivo ponderar através de parâmetros técnicos e orçamentários 
cada situação passível de ser contemplada pelo projeto ProdutorES de Água:

Equação: VSrh = 200 VRTE x (1-z) x Kt

Onde:

(i) 200 vRte é o custo de oportunidade para 01 serviço ambiental, acrescido de ade-
quações orçamentárias;

(ii) vSrh é o valor do serviços ambientais de conservação e incremento e da qualidade 
e da disponibilidade hídrica em R$/ha/ano;

(iii) z é o coeficiente de potencial erosivo referente ao estágio de desenvolvimento da 
floresta;

(iv) Kt é o coeficiente de ajuste topográfico.

Esta regra é única para todos os contratos, porém alguns produtores rurais receberam 
mais recursos que outros, devido as características de sua propriedade. O que diferencia 
o valor a ser pago são os coeficientes z e Kt.

Com base no valor obtido na equação, o proprietário deverá indicar uma conta bancária em 
seu nome, ou fazer a opção pela forma de pagamento através de ordem de pagamento. 
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Do valor total apurado, faz-se a divisão em parcelas pelo número de anos de vigência do 
contrato e, anualmente, o pagamento é feito. Entretanto, o pagamento de cada parcela 
anual somente é autorizado após a reavaliação das propriedades contratadas e emissão de 
parecer declarando o fiel cumprimento do contrato por parte do proprietário.

Na região da bacia do rio benevente, todos os entrevistados asseguraram que o pagamen-
to é condicionado à vistoria dos técnicos do IEMA na área para certificação quanto ao cum-
primento das cláusulas do contrato. A vistoria é uma forma de monitoramento do contrato 
e sem ela nenhum valor é liberado. 

Também é feito pelo IEMA o monitoramento dos serviços ambientais. Este monitora-
mento é realizado de três maneiras, por meio remoto a partir de comparação de imagens 
de aerolevantamento; in locu a partir da coleta de dados como turbidez, pH, temperatura 
e condutividade em 12 estações amostrais ao longo do Rio Batatal, afluente da Bacia do 
Benevente; e em todas as bacias contempladas são realizadas por amostragem vistorias 
anuais in loco.

O Governo do Estado realizou em 2013 o novo aerolevantamento para comparação com o 
material obtido em 2008. A tabela abaixo sintetiza a forma de monitoramento empregada 
no Programa ProdutorES de Água:

MOnItORAMentO DO PROGRAMA PSA

bacia Hidrográfica estações Hidrológicas
vistorias
in loco

Aerolevantamentos

Rio Benevente Sim Sim Sim

Rio Guandu Não Sim Sim

Rio São José Não Sim Sim

A despeito de fazer o monitoramento anual em cada propriedade rural, o IEMA não faz a 
divulgação anual dos resultados, apresentando, desta forma, um balanço à sociedade dos 
resultados obtidos. Segundo informações do órgão, apenas em 2014, quando se expira-
rem todos os contratos que estão em curso é que será feita uma publicação dos resulta-
dos do monitoramento e verificação do PSA.
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Além da visita de técnicos do IEMA, os entrevistados afirmaram que é constante na região 
a presença da polícia militar ambiental e, que esta presença constante, auxilia os produto-
res rurais na preservação de sua propriedade, tanto nas áreas em que os serviços ambien-
tais são prestados (zonas ripárias), quanto na área remanescente. Acrescentou-se ainda 
que técnicos do IEMA e da Polícia forneceram aos beneficiários um número de telefone 
para denunciar qualquer tipo de infração ambiental em seus imóveis, fato este que, por si 
só, reduziu drasticamente o ingresso nas propriedades para caça de animais e retirada de 
espécies nativas.

4. ReLAçãO DA POLítIcA eStADUAL De PSA cOM OUtRAS nORMAS 

eStADUAIS: DeScRIçãO DA InteRAçãO DA POLítIcA eStADUAL De 

PSA cOM OUtRAS nORMAS eM MAtÉRIA AMbIentAL e ecOnôMIcA 

QUe SejAM cOnSIDeRADAS ReLevAnteS PARA A IMPLeMentAçãO DA 

POLítIcA.

Como dito no início deste trabalho, a Política Estadual do PSA encontra seu fundamento 
de validade na Lei Estadual nº 5.818/98, cujo objetivo era a implantação de um sistema 
de gestão de recursos hídricos, descentralizado e participativo. Diz-se isso, pois esta lei 
traz seu bojo o conceito provedor-recebedor ao propor mecanismos compensatórios aos 
prestadores de serviços ambientais na área de melhoria de qualidade e incremento da 
disponibilidade das águas, como está estampado no artigo 31, acima citado.

Nesta lei está clara a preocupação com escassez dos recursos hídricos, tanto que o Pro-
grama “ProdutorES de Água” é diretamente voltado à recuperação dos recursos hídricos. 
A Lei Estadual nº 8.995/2008, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.168-R/2008, ape-
sar de trazer no artigo 2º como modalidade do PSA a (i) conservação e incremento da biodi-
versidade, (ii) redução dos processos erosivos; (iii) fixação e seqüestro de carbono para fins 
de minimização dos efeitos das mudanças climáticas globais, apenas foi regulamentada 
na parte que tratava do pagamento pelos serviços ambientais prestados pela cobertura 
florestal na conservação e incremento da qualidade e da disponibilidade hídrica (art. 2º, 
inciso I da Lei nº 8.995/2008).
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Com efeito, para que fosse possível a implementação do PSA, foi criado o Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos do Espírito Santo, “Fundágua”, destinado à “captação e à aplicação 
de recursos, como um dos instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos, de 
modo a dar suporte financeiro e auxiliar a implementação desta, vinculado à Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA” (art. 1º da Lei nº 8.960/2008 
-Redação Original)11.

As Leis nº 8.995/2008 e nº 8.960/98 estão diretamente relacionadas, pois sem os recursos 
do “Fundágua”, dificilmente o Governo do Estado conseguiria custear o Programa de Paga-
mento por Serviços Ambientais (ProdutorES de Água).

5. PROjetOS De LeI QUe vISAM A MODIFIcAR A POLítIcA eStADUAL De 

PSA: RevISãO De InIcIAtIvAS LeGISLAtIvAS QUe vISeM A MODIFIcAR A 

POLítIcA eStADUAL De PSA

A Lei nº 8.995/2008, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.168-R/2008, passou pri-
meira modificação em 2010, quando foram feitas diversas alterações no texto com o ob-
jetivo de ampliar o PSA, que passaria a contribuir para a “conservação e recuperação dos 
serviços ambientais de suporte, provisão e regulação, recompensando financeiramente 
o proprietário rural e/ou outros promotores de serviços ambientais, em função do valor 
econômico destes”12. Com a publicação da Lei nº 9.607/2010, houve significativa amplia-
ção dos destinatários do programa e também melhor definição dos objetivos. Ademais, o 
que a redação original do artigo 2º trazia como modalidades de PSA, a alteração legislativa 
promovida pela Lei nº 9.605/2010 passou a tratar como um subprograma, sendo que cada 

11 Com a reformulação do PSA, implementada pela Lei Estadual nº 9.864/2012, a Lei nº 8.960/2008 foi 
também reformulada. De acordo com artigo 1º da Lei nº 9.866/2012, o Fundágua tem como objetivo articular a 
Política Estadual de Recursos Hídricos com ações, programas e projetos que tenham como objetivo o aumento 
da cobertura florestal no estado. Nesta toada, a sigla FUNDÁGUA passa a representar o Fundo estadual de 
Recursos Hídricos e Florestais do espírito Santo destinado à captação e à aplicação de recursos, como um 
dos instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos e para viabilizar a manutenção e recuperação da 
cobertura florestal do Estado, de modo a dar suporte financeiro e auxiliar a implementação destes objetivos, 
vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA

12 Trecho retirado da Mensagem nº 212/2010 de encaminhamento do projeto de alteração do PSA.
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um deles passaria a ser regulamentado por decreto específico. Confiram-se as alterações 
no texto:

Lei nº 8.995/2008 (redação original) Lei nº 9.607/2010 (redação alterada

Art. 1º Fica instituído o Programa de Pagamento 
por Serviços Ambientais - PSA, direcionado ao 
proprietário de área rural, no Estado do Espírito 
Santo, que destinar parte de sua propriedade 
para fins de preservação e conservação da 
cobertura florestal e que atenda às exigências 
desta Lei. 
 

Art. 1º Fica instituído o Programa de 
Pagamento por Serviços Ambientais - PSA, 
direcionado ao proprietário de área rural e/ou 
outros facilitadores na promoção de serviços 
ambientais, no Estado do Espírito Santo, que 
destinar parte de sua propriedade para fins de 
preservação, conservação e recuperação do 
meio ambiente e dos Recursos Hídricos que 
atenda às exigências desta Lei.”

Art. 2º O PSA tem como objetivo recompensar 
financeiramente o proprietário rural, em função 
do valor econômico dos serviços ambientais 
prestados por sua área destinada para cobertura 
florestal, nas seguintes modalidades: 

“Art. 2º O PSA tem como objetivo contribuir 
para a conservação e recuperação dos serviços 
prestados pela natureza, denominados serviços 
ambientais de suporte, de provisão e de 
regulação das funções hídricas, ambientais 
e/ou ecossistêmicas, recompensando 
financeiramente o proprietário rural ou outro 
facilitador na sua promoção, conforme definido 
em regulamento.”

Art. 2º (...)
I - conservação e melhoria da qualidade e da 
disponibilidade hídrica;
II - conservação e incremento da biodiversidade;
III - redução dos processos erosivos;
IV - fixação e seqüestro de carbono para fins 
de minimização dos efeitos das mudanças 
climáticas globais.

“Art. 2º-A. O PSA será composto pelos seguintes 
subprogramas:
I - conservação e melhoria dos solos e dos 
recursos hídricos;
II - conservação e incremento da biodiversidade;
III - mudanças climáticas.”
 
Art. 3º Os subprogramas previstos nesta 
Lei serão regulamentados no prazo de até 1 (um) 
ano, a partir da data de sua publicação. 

Em 27 de Junho foi publicada a Lei Estadual nº 9.864, que revogou integralmente a Lei nº 
8.995/2008 e a Lei nº 9.607/2010. Esta lei, segundo consta no artigo 1º, veio no sentido de 
reformular o PSA Capixaba e, por conseguinte, adequá-lo ao “Programa Reflorestar”, cujo 
objetivo é o aumento da cobertura florestal do Estado do Espirito Santo.
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Na Mensagem de Encaminhamento do Projeto de Lei ao Legislativo, assinalou o Sr. Gover-
nador que “alterações ora propostas visam melhorar a operacionalidade do PSA (Pagamen-
to por Serviços Ambientais) mormente quanto a sua dinâmica financeira (...) A justificativa 
da modificação do atual modelo do PSA está calcada na necessidade de sua adequação 
às exigências advindas do Programa Reflorestar, que  objetiva a ampliação da cobertura 
florestal no Estado. Está sendo proposto que os recursos do PSA, também, sejam  dire-
cionados ao apoio e custeio de projetos de escopo ambiental, no intuito de fomentá-los e 
concretizá-los”13

Este novo programa surge com a proposta de massificar o pagamento por serviços am-
bientais no Estado, sendo fruto do alinhamento da Secretaria Estadual de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos (SEAMA) e da Secretaria Estadual de Agricultura, Aquicultura e Pesca 
(SEAG) e que tem como meta a ampliação da cobertura florestal do Estado do Espírito 
Santo em 230 mil hectares até 2025, ou seja, passar dos atuais 8% para 16%.

Sob o aspecto da evolução da lei, parece-nos que Lei Estadual nº 9.864/2012 é mais clara 
quanto alguns aspectos e, por trazer conceitos mais abertos, propicia melhor efetividade 
da Lei.

Como dito, o artigo 2º da Lei Estadual nº 8.995/2008 descrevia quais a modalidades de 
conservação e preservação seriam objeto do PSA14. Este artigo foi alterado pela Lei nº 
9.607/2010 e, o que era modalidade de PSA passou a ser entendido como subprograma. 

A Lei nº 9.864/2012 e o Decreto nº 3.182-R/2012 abandonam essa nomenclatura de “sub-
programa” e passam a falar em “modalidades de uso da terra como geradores de serviços 
ambientais”, passíveis de recebimento de recompensa e/ou apoio financeiro. Em resumo, 
são três as modalidades do novo PSA Capixaba: (i) Floresta em pé; (ii) Florestas em Recu-

13 Trecho extraído da mensagem de 132/2012

14 Art. 2º O PSA tem como objetivo recompensar financeiramente o proprietário rural, em função do valor 
econômico dos serviços ambientais prestados por sua área destinada para cobertura florestal, nas seguintes 
modalidades:
I - conservação e melhoria da qualidade e da disponibilidade hídrica;
II - conservação e incremento da biodiversidade;
III - redução dos processos erosivos;
IV - fixação e seqüestro de carbono para fins de minimização dos efeitos das mudanças climáticas globais.
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peração; (iii) Formas Amigáveis com o Meio Ambiente (Sistemas Agroflorestais, Sistemas 
Silvipastoris e Florestas Manejadas). Todavia, competirá à Portaria da SEAMA estabelecer 
a metodologia para definição de áreas passiveis de PSA e demais regras a serem observa-
das para concessão dos Pagamentos por Serviços Ambientais, bem como, as definições 
das modalidades de uso da terra reconhecidas como geradoras de serviços ambientais 
serão estabelecidas em Portaria da SEAMA (artigo 3º, parágrafo único do Decreto nº 3.182-
R). 

Como o objetivo do Programa Reflorestar é aumento da cobertura florestal, a parcela de 
pessoas que podem ser beneficiadas cresce de forma considerável. Agora, serão benefi-
ciados aqueles que mantêm e aqueles que recuperam, sendo indiferente para tanto se o 
imóvel é ou não cortado por algum corpo hídrico. Ao diverso do que acontecia no primeiro 
PSA Capixaba, onde o que foi regulamentado e objeto de implementação foi o Pagamento 
por Serviços Ambientais referente serviços ambientais prestados pela cobertura florestal 
na conservação e incremento da qualidade e da disponibilidade hídrica. Ou seja, se a co-
bertura florestal se destinava à conservação e melhoria da qualidade hídrica, então o pro-
dutor rural, que cujo imóvel era cortado por algum corpo hídrico poderia ser beneficiado. 
Se não tivesse, estaria automaticamente fora do projeto.

Outro ponto que destacamos na fase preliminar era quanto ao beneficiário do PSA, ou 
seja, aquele poderia firmar um contrato para recebimento do beneficio estabelecida na lei 
estadual e em sua regulamentação. 

A Lei nº 8.995/2008 estabelecia no artigo 1º que o PSA seria destinado ao proprietário ru-
ral. O parágrafo único deste artigo, com o objetivo de tentar ampliar o rol de pessoas que 
poderia aderir ao programa, dispunha que: “Equipara-se ao proprietário de área rural, para 
fins desta Lei, o arrendatário ou detentor do domínio legal de propriedade rural, a qualquer 
título”. 

Apesar de haver a intenção do legislador de ampliar o rol de pessoas que poderiam parti-
cipar do programa, a redação do parágrafo único excluiu claramente algumas modalidades 
de possuidor direto, bem como possuidor indireto. Em relação ao possuidor direto, a lei 
ressalva apenas a hipótese do arrendatário, quando é sabido que também podem ser pos-
suidores diretos o comodatário, usufrutuário, o herdeiro cuja partilha ainda está em curso, 
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o promitente comprador. Ressalva a lei a hipótese do detentor legal que, em se tratando 
de imóvel rural, possivelmente é aquele recebeu terra devoluta.

A Portaria nº. 06-S10.03.2011, editada pelo Secretaria de Meio Ambiente (Poder Executivo), 
tendo percebido essa situação, tentou corrigir esse defeito da lei, dispondo no artigo 12º 
que: “para investidura no PSA o requerente poderá ser proprietário, possuidor direto ou 
indireto de imóvel rural”. A Portaria ampliou sobremaneira o disposto no artigo 2º da Lei nº 
8.995/2008, trazendo para o programa aquelas figuras expostas no tópico acima. Entre-
tanto, essa solução não era das mais adequadas, pois sob a ótica da hierarquia das leis 
e da separação dos poderes, competia à Portaria apenas a regulamentação das diretrizes 
estabelecidas na Lei Estadual e no decreto e não ampliar os seus conceitos.

Com a publicação da Lei nº 9.864/2012 e do Decreto nº 3.182-R/2012, esse problema, 
acabou sendo corrigido. A Lei nº 9.864/2012 dispõe que o PSA é destinado ao proprietário 
de área rural e/ou outros facilitadores na promoção de serviços ambientais. O Decreto 
Estadual nº 3.182-R de 20 de Dezembro de 2012 definiu os “facilitadores na promoção 
de serviços ambientais” como sendo: “o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, 
a qualquer título, considerando, ainda, comodatários, arrendatários, meeiros e parceiros, 
cujos requisitos de comprovação serão estabelecidos em Portaria da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA” (art. 2º). 

Está claro aqui que o objetivo da lei é fazer com que o programa agregue um maior número 
possível de pessoas e, por conseguinte, consiga atingir o objetivo final que é o aumento da 
cobertura florestal do Estado.

No que diz respeito aos valores que serão pagos e os critérios utilizados para que as áreas 
sejam passíveis de pagamento, parece-nos que o Decreto nº 3.182-R é muito mais claro do 
que o Decreto nº 2.168-R/2008. A forma de cálculo trazida no Decreto Estadual nº 2.168-
R/2008 (artigo 13º) não era de fácil compreensão ao leigo. A complexidade se evidenciou 
quando, em pesquisa de campo, constatamos que nenhum dos entrevistados sabia como 
o órgão gestor havia chegado ao valor que estava no contrato.

No Decreto nº 3.182-R de 2012 traz critérios mais simples. Existe um valor fixo por hectare 
e distinto para cada modalidade de uso da terra como geradores de serviços ambientais. 
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O valor fixo é distribuído em percentuais e cada ano de contrato o beneficiário recebe uma 
parte, até completar 100% ao final de 5 anos.

No caso da recompensa financeira prevista no inciso I do art. 3º da Lei nº 9.864/2012, refe-
rente à manutenção de serviços ambientais, a lei traz um quadro com os valores máximos 
a serem pagos.

Modalidade de uso da terra Valor total (VRTE) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Floresta em pé 450 20% 20% 20% 20% 20%

Recuperação Plantio 400 20% 20% 20% 20% 20%

Regeneração Natural 380 20% 20% 20% 20% 20%

Em relação ao apoio financeiro previsto no inciso II do Art. 3º da Lei nº 9.864/2012, referen-
te à recuperação de serviços ambientais, observar-se-á os valores máximos estabelecidos 
neste quadro:

Modalidade de uso da terra Valor total (VRTE)/ha Percentuais de pagamento por ano

Recuperação Plantio 3040 50% 30% 20%

Regeneração Natural 980 50% 30% 20%

Sistema Agroflorestal 3200 50% 30% 20%

Sistema Silvipastoril 1350 50% 30% 20%

Floresta Manejada 2120 50% 30% 20%

A Lei nº 9.864/2012 e o Decreto nº 3.182-R/2012 evidenciam um amadurecimento e uma 
evolução do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais. Basta ler a lei para perce-
ber que se passou a utilizar uma terminologia mais técnica e consentânea com outras leis 
estaduais e federais. A Lei nº 8.995/2008, conquanto tenha sido paradigma, precisava ser 
modificada para que o PSA Capixaba ganhasse mais fôlego.

O que faltou à nova legislação do PSA foi aprimorar a punição daquele que descumpre o 
contrato. O artigo 7º, em seu parágrafo 2º, estabelece as consequências que o não cum-
primento das obrigações assumidas no contrato poderão ensejar, quais sejam: (i) imediata 
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suspensão do pagamento do benefício; (ii) exclusão temporária ou definitiva da proprieda-
de do rol de beneficiários.

Com efeito, como o PSA é custeado com dinheiro público, parece-nos que seria preci-
so agir com mais rigor na hipótese de descumprimento das cláusulas do contrato. Uma 
das modalidades do PSA é o apoio financeiro na manutenção e recuperação dos serviços 
ambientais, na elaboração de projetos técnicos e na aquisição dos insumos necessários 
à recuperação desses serviços, sendo o recurso de uso restrito e intransferível aos fins 
destinados.

Na hipótese do beneficiário receber um determinado valor para aquisição de insumos e 
utilizar em outros fins, como compra de móveis para sua casa, por exemplo, não basta a 
simples exclusão do programa, mas também a imediata restituição dos valores aos cofres 
públicos, já que evidente o desvio de finalidade, com a consequente a impossibilidade 
participar por um determinado período de qualquer programa do PSA. 

Ainda que exista na legislação sanções penais e civis para tal conduta, por certo que deve-
ria também haver uma sanção de multa e que tal sanção estivesse explícita na Lei Estadual 
nº 9.864/2012.

Ao final e ao cabo, cumpre ressaltar que em pesquisa feita no site da Assembléia Legisla-
tiva do Estado do ES (www.al.es.gov.br) não existe em tramitação nenhum projeto de lei 
que altere o PSA.

6. DeScRIçãO e AvALIAçãO DOS ReSULtADOS DA entRevIStA cOM A 

cOMUnIDADe beneFIcIÁRIA e O FUncIOnÁRIO DO ÓRGãO execUtOR DA 

POLítIcA eStADUAL De PSA.

6.1. Avaliação da comunidade beneficiada

As entrevistas foram feitas no dia 20.06 com 14 famílias residentes na Bacia do Rio Be-
nevente, localizado no Município de Alfredo Chaves/ES, que fica à aproximadamente 90 
quilometros da Capital, Vitória/ES. As famílias entrevistadas participam do Programa Esta-
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dual chamado ProdutorES de Água. Neste trabalho de campo tivemos a sorte de conhecer 
pessoas que foram as pioneiras deste projeto e que nos contaram as experiências, expec-
tativas e o que acharam do resultado. 

A primeira percepção que tivemos é que a satisfação com o Projeto é inversamente pro-
porcional à renda e ao envolvimento destas famílias com o trabalho do campo. Nas famílias 
que se dedicam à atividade agrícola e dela tiram o seu sustento, a satisfação com o projeto 
é muito maior do que naquelas famílias que recebem o benefício por preencherem os re-
quisitos legais, mas que não vivem da atividade agrícola.

Ficou muito claro que as pessoas possuem pouca informação sobre o projeto e, especial-
mente, a metodologia utilizada para remuneração. Na maioria dos casos, os entrevistados 
não faziam a mínima ideia de como se chegou ao quantum que receberam no último ano, 
os critérios utilizados, dentre outros. Por não entenderem bem o escopo do projeto e qual 
é a sua finalidade, há um índice grande de insatisfação acerca do valor recebido, pois mui-
tos entendem que por possuírem em seu imóvel uma vasta área nativa, o Estado também 
poderia compensá-los pela manutenção destes remanescentes e, não apenas sobre a área 
próxima às nascentes, como acontece.

Percebemos também que todos sabem que o projeto é importante para preservação do 
meio ambiente e esperam que o Estado do Espírito Santo mantenha-o, porém ficou no ar 
a sensação de que as pessoas não se sentem parte do projeto, bem como não tem da 
comunidade ou do próprio Estado o reconhecimento de que o que fazem é muito impor-
tante. Das entrevistas, o que pudemos extrair é que há 3 (três) anos foram feitas algumas 
reuniões com a comunidade no sindicato rural para explicar o projeto, mas depois que as 
pessoas foram aderindo a ele, esse contato com os agentes passou a ser meramente 
protocolar, ou seja, uma vez por ano os técnicos do IEMA vão a propriedade verificar se, 
de fato, não houve intervenção na área, mas não há muito contato dos entrevistados com 
essas pessoas. 

Muitas pessoas aderiram ao projeto porque foram convencidos pelo amigo ou vizinho a 
participar e, o que sabem do projeto, ouviram destas pessoas.  Em razão desta ausência 
do contato com a entidade, in casu, o IEMA, quando nós, consultores, íamos explicar aos 
entrevistados qual era o objetivo da entrevista, elas deixavam muito claro que gostariam 
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que as suas reclamações chegassem ao órgão. Conceder a entrevista, na visão de todos 
eles, era uma forma de ser ouvido pelo órgão ambiental e pelo Estado. 

Outro ponto importante é o impacto financeiro do benefício para as famílias que vivem, ex-
clusivamente, da lavoura da banana e do café e que tem renda média de 1 salário mínimo e 
meio. Nestes casos, observamos que o valor anual recebido, ainda que baixo, é importante 
para o desenvolvimento das atividades agrícolas de tais famílias. A maior parte dos entre-
vistados declarou que utilizava o valor do benefício para compra de sementes, defensivos 
agrícolas e materiais para trabalhar na lavoura.

6.2. Avaliação do órgão gestor do programa (funcionário do IeMA):

Na análise feita pela funcionária do IEMA, responsável pelo programa ProdutorES de água, 
o PSA Capixaba não teve enfoque nas questões relacionadas as mudanças climáticas e 
mercado de carbono, muito embora a legislação faça referência a isso no artigo 2º, inciso 
IV, o objetivo deste projeto sempre foi a conservação e a melhoria da qualidade e disponi-
bilidade hídrica, como está bem claro no Decreto nº 2168-R/2008 em seu artigo 1º. O que 
foi objeto de regulamentação e implementação é o pagamento por serviços ambientais 
prestados pela cobertura florestal na conservação e incremento da qualidade e da dispo-
nibilidade hídrica.

Deste modo, apenas indiretamente é que poderia afirmar que o PSA Capixaba incentivou a 
manutenção de áreas com vegetação em diversos estágios de regeneração, contribuindo 
para proteção de áreas passíveis de supressão conforme autorização do órgão competen-
te, redução de queimadas, redução da perda de solo, e o incremento da cobertura confor-
me as metas estipuladas nas portarias com as regras de adesão ao programa. 

A técnica acrescentou também que ao fazer do IEMA o órgão gestor do PSA, houve neces-
sidade mudança de comportamento dos técnicos envolvidos, já que eles sairiam da cômo-
da posição de fiscalizadores do cumprimento da lei ambiental para ser parceiro do produtor 
rural, dando a ele toda a orientação necessária para que o programa fosse compreendido e 
executado no dia a dia do produtor rural. O envolvimento dos técnicos nas regiões abrangi-
das pelo projeto foi intenso, pois também caberia a eles o papel de convencer o produtor 
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rural a aderir ao projeto, já que quanto mais pessoas participassem, mais rápido seria o 
cumprimento das metas de governo.

Após um período de intenso envolvimento com as comunidades, houve uma mudança de 
direcionamento político da questão ambiental ao nível de governo, sem discussão com 
o corpo técnico e sua experiência adquirida nos trabalho em campo, trazendo novas pro-
postas em trabalhos aos que já estavam em andamento. Este fato gerou desgaste com 
os produtores rurais, pois eles esperavam que ProdutorES de água tivesse um vida mais 
longa e seria renovado, o que não aconteceu, já que tal programa foi extinto e em seu lugar 
surgiu o Reflorestar.

Por fim, acrescentou que vê como positiva o programa Reflorestar. Eis, em síntese, os 
motivos para tanto: ampliação dos serviços ambientais remunerados, ampliação para todo 
território do estado, ações de contratação de consultoria para orientar o programa, parce-
rias e ações que permitem a atender escala estadual, oferecimento de serviços que dão 
retorno financeiro ao produtor (sistemas agrosilvopastoris e cultivos consórciados) e não 
somente por meio da conservação.

Em nossa avaliação, os técnicos do IEMA que atuam diretamente com o PSA estão bem 
preparados e conhecem toda a sistemática de funcionamento, o que é muito positivo 
para higidez do programa. Contudo, nas entrevistas realizadas com os beneficiários do 
programa, ficou claro que faltam técnicos em campo no dia a dia do produtor rural. Faltam 
pessoas para dar as orientações que são necessárias, a fim de que o produtor rural, verda-
deiramente, entenda a sistemática do PSA e preste serviços ambientais.

Apesar do Programa ProdutorES de água ser muito restritivo, já que é específico para uma 
determinada bacia hidrográfica e contemple apenas aqueles produtores rurais que tem 
seus imóveis cortados por um dado corpo hídrico, é inconteste que a extinção prematura 
do programa gerou um descrédito entre os beneficiários, primeiro porque todos acredita-
vam que o programa duraria muitos anos e, segundo, porque não houve envolvimento dos 
beneficiários neste processo de transição de um programa para o outros. 

É indiscutível que o programa Reflorestar é melhor, por diversos aspectos, que o programa 
ProdutorES de Água, mas ao fazer a extinção de um programa de forma tão prematura, o 
Governo acabou fragilizando este novo programa.
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7. AvALIAçãO DA POLítIcA eStADUAL De PSA: IncLUInDO A AvALIAçãO 

DA eFetIvIDADe DA POLítIcA eStADUAL De PSA QUAnDO cOntRAStADA 

cOM OS SeUS ObjetIvOS e LevAnDO eM cOnSIDeRAçãO A exPeRIÊncIA 

DAS AUtORIDADeS execUtORAS e DA cOMUnIDADe beneFIcIÁRIA 

DO PROGRAMA. ALÉM DISSO, eSPeRA-Se UMA AvALIAçãO DOS 

DADOS ObtIDOS DOS SISteMAS De MOnItORAMentO De IMPActOS 

SOcIOAMbIentAIS DA POLítIcA, Se exIStIR.

No âmbito do Estado Espirito Santo, o PSA deve ser sempre analisado dentro de um con-
texto de política pública para o meio ambiente. Como exposto acima, o Governo do Estado 
há anos vem se mostrando preocupado com a redução da cobertura florestal e a escassez 
dos recursos hídricos em áreas que não apresentam baixos índices pluviométricos. Ou 
seja, áreas onde há o uso intenso dos recursos hídricos para o desenvolvimento das ativi-
dades industriais e agrícolas (irrigação mecanizada). É dentro deste contexto que o PSA foi 
criado e que as áreas destinadas a sua implantação foram escolhidas. 

O objetivo a curto e longo prazo era aumento da cobertura da florestal de 8% para 16% e 
o aumento da disponibilidade hídricas nas áreas das bacias selecionadas, a saber: bene-
vente, Guandú e São José.

Assim, sob esta ótica, não há dúvidas de que o Programa ProdutorES de Água foi bem 
estruturado e os objetivos a serem atingidos estavam bem definidos e eram factíveis. Não 
há dúvidas de que a Lei nº 8.995/98, hoje revogada, tem redação simples e sem qualquer 
primor técnico, porém isso não foi fator impeditivo para sua eficaz implementação. Em 
todo o período de vigência do Programa, houve a assinatura de 407 contratos, o que é um 
número considerável de pessoas, especialmente porque os critérios estabelecidos para 
participar do programa era um fator limitador e porque se tratava de uma experiência nova 
(receber por serviços prestados ao meio ambiente).

O IEMA não tem dados consolidados sobre os objetivos alcançados pelo programa e, 
segundo informado, isso só deve acontecer em 2014, quando todos os contratos do pro-
grama ProdutorEs de água forem extintos. Entretanto, nas entrevistas feitas aos benefici-
ários, eles fizeram questão de frisar que os ganhos eram visíveis, pois o corpo hídrico que 
cortava sua propriedade parou de secar e a qualidade da água melhorou.
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Ainda faltam dados sobre o número de pessoas que desistiram de participar do programa, 
de pessoas que saíram do programa em razão do não cumprimento das cláusulas contra-
tuais, enfim, dados consolidados sobre o programa.
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5. ACRE

Análise do Programa Estadual de Certificação de Unidades 
Produtivas Familiares do Acre/Brasil

Marcia Silva Stanton

SUMÁRIO: 1. Sumário Executivo -  2. Introdução - 3. Contexto;  a.Contexto Socioeconômico; 
b.Estrutura fundiária; i.Projetos de assentamento diferenciados; ii. Áreas naturais protegi-
das; c.Desmatamento e queimadas; d. Desenvolvimento sustentável; e. Exposição de mo-
tivos à Lei nº 2.025/08 - 4.Descrição da Política Estadual de PSA; a.Programa de certificação 
de unidades produtivas familiares; i. Histórico; ii. Área de abrangência; iii. Princípios; iv. Ob-
jetivos; v. Tipos de serviços ecossistêmicos abrangidos; vi. Tipos de manejo; vii. Número e 
tipo de beneficiários; viii. Requisitos de acesso; ix. Forma de funcionamento; x. Formas de 
pagamento; xi. Fontes de financiamento; xii. Arranjos institucionais; xiii. Monitoramento e 
verificação de resultados - 5. Relação da Política Estadual de PSA com outras normas esta-
duais; a. Zoneamento ecológico econômico – ZEE; b. Sistema Estadual de Áreas Naturais 
Protegidas; c. Política Florestal Estadual; d. Política de Valorização do Ativo Ambiental; e. 
Programa de Regularização do Passivo Ambiental; f. Programa de Redução de Emissões 
do Estado; g. Sistema Estadual de Incentivos aos Serviços Ambientais - SISA; h. Plano 
Estadual de Recursos Hídricos - 6. Projetos de lei que visam a modificar a Política Estadual 
de PSA - 7. Avaliação dos resultados da entrevista com a comunidade beneficiária do Pro-
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grama de certificação e com o funcionário da Seaprof - 8. Avaliação da Política Estadual de 
PSA - 9. Conclusões - 10. Recomendações; a. Fortalecimento da Rede de ATER; b.Questão 
fundiária; c. Política Nacional dos Serviços Ambientais - 11.Referências Bibliográficas

1. SUMÁRIO execUtIvO

Inserido no projeto “Direito e Mudanças Climáticas nos Países Amazônicos” de autoria do 
Instituto “O Direito por um Planeta Verde”, o presente estudo teve por objetivo sistematizar 
os dados e analisar a política de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) no Estado do 
Acre, executada através do Programa de Certificação de Unidades Produtivas Familiares 
(Lei nº 2.025/08), avaliando sua implementação e efetividade. O Estado foi pioneiro na 
utilização de PSA, através do Programa de subsídio à borracha instituído pela Lei Chico 
Mendes em 1999 e segue pioneiro ao, recentemente, instituir um sofisticado e sem pre-
cedentes programa jurisdicional através do Sistema de Incentivo aos Serviços Ambientais 
– SISA (Lei nº 2.308/2010). O Sisa contempla vários programas de incentivo a diferentes 
serviços ecossistêmicos, sendo o programa de Carbono (Isa Carbono) o mais avançado. 
Considerando que o mesmo se encontra em fase de construção, não fornecendo dados de 
campo suficientes para a presente pesquisa, optou-se pela análise do Programa Estadual 
de Certificação de Unidades Produtivas Familiares instituído pela Lei nº 2.025/2008 que, 
futuramente, vai funcionar dentro da estrutura institucional e normativa do Sisa.

Muito embora o Estado tenha todo um contexto propício à proteção dos serviços ecossis-
têmicos, com 88% de sua cobertura florestal intacta e 45,66% de seu território inserido 
em Áreas Naturais Protegidas, possui um alto índice de desmatamento nos municípios 
mais populosos e ao longo das duas rodovias que cruzam o Estado. A maior pressão sofri-
da pela floresta decorre da tendência à pecuarização, inclusive em áreas protegidas, e do 
emprego do fogo para a produção agrícola, especialmente em áreas ocupadas pela agricul-
tura familiar. Como forma de oferecer uma alternativa ao uso do fogo que garanta o manejo 
ambientalmente adequado dos recursos naturais, com inclusão econômica e social para os 
produtores rurais familiares, foi instituído um programa voluntário de certificação que busca 
incentivá-los a modificar seu sistema de produção, através do oferecimento de benefícios 
monetários e não monetários (Lei nº 2.025/08). Além da proteção e uso sustentável dos 
recursos naturais, constituem objetivos do Programa a segurança alimentar, a mitigação e 
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a adaptação às mudanças climáticas. As pesquisas conduzidas comprovaram que o Pro-
grama foi capaz de modificar o modo de produção da maioria das famílias entrevistadas e 
que o incentivo monetário não teve papel fundamental para a adesão ao Programa. Foram 
os benefícios não monetários que tiveram papel fundamental, tanto para a adesão quanto 
para o sucesso do mesmo, permitindo aos produtores rurais familiares produzirem de for-
ma segura e sustentável, sob o ponto de vista ambiental, social e econômico, reduzindo a 
pressão sobre a floresta. Como consequência das práticas que fomenta, o Programa favo-
rece a proteção de vários serviços ecossistêmicos, contribuindo na mitigação dos gases 
de efeito estufa (GEE) e na adaptação às mudanças climáticas em virtude do aumento da 
resiliência do ecossistema. 

Constituem desafios do Programa a insuficiência de recursos financeiros e de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (ATER). Contudo, ao mesmo tempo que uma robusta e qualifi-
cada rede de ATER é fundamental para o sucesso do Programa, este mesmo Programa 
proporciona foco e otimiza estes serviços, numa grande sinergia que confere maior eficá-
cia e eficiência no uso dos recursos públicos. Por esta razão, se recomenda a ampliação e 
o fortalecimento da Rede de ATER e prioridade de investimento em lideranças locais em 
virtude do seu efeito multiplicador. A regularização ou flexibilização da questão fundiária é 
medida imperiosa, sob pena de dificultar o acesso aos benefícios e contrariar a intenção do 
legislador. Acima de tudo, a experiência do Acre, ao propiciar segurança alimentar com sus-
tentabilidade, num cenário de mudanças climáticas e ante o desafio de produzir alimentos 
para bilhões, tem muito a contribuir para a implementação do Bolsa Verde Federal, assim 
como, para o marco legal que pretende instituir uma política nacional de PSA. 

2. IntRODUçãO

O Estado do Acre possui um contexto geográfico, político e econômico propício à proteção 
dos serviços ecossistêmicos em virtude de sua tradição extrativista e dos fortes laços de 
seu povo com a floresta. O Governo, ciente da vocação florestal do Estado e da neces-
sidade de proteger e valorizar os recursos naturais de seu território, vem desenvolvendo 
nos últimos anos políticas públicas que tem o desenvolvimento sustentável como diretriz. 
Embora o Estado tenha apenas 12% de seu território desmatado, o que é considerado 
um índice baixo entre os Estados da Amazônia Legal, o desmatamento está bastante con-
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centrado em municípios mais populosos e ao lado das Rodovias Federais, em pequenas 
propriedades familiares. O uso do fogo na produção agrícola é prática ancestral e corrente 
no Estado com significativos prejuízos ao meio ambiente e à saúde. O alto índice de des-
matamento verificado nos assentamentos e a tendência à pecuarização em áreas protegi-
das representam grande pressão sobre a floresta. Como destacado pelo Prefeito de Xapuri 
“Se a floresta não der lucro em pé, ela cai e vira pasto” (AGÊNCIA NOTÍCIAS DO ACRE, 
2013). Como forma de proteger a floresta em pé e valorizar o ativo ambiental florestal, com 
inclusão econômica e social, o Estado do Acre adotou a Política de Valorização do Ativo 
Ambiental Florestal. Esta Política está sendo implementada através de um conjunto de 
planos e programas setoriais dos quais o Programa de Certificação de Unidades Produtivas 
Familiares instituído pela Lei nº 2.025 de 2008 é parte integrante. 

Muito embora o Sistema de Incentivo aos Serviços Ambientais – SISA, instituído pela Lei 
nº 2.308/2010, tenha inaugurado um sofisticado e sem precedentes programa jurisdicional 
de incentivo aos serviços ecossistêmicos, o mesmo ainda está em fase de construção, 
não fornecendo dados de campo suficientes para a presente pesquisa. Por tal razão, este 
estudo foca no Programa de Certificação de 2008 e é dividido em oito capítulos. O segundo 
capítulo analisa o contexto socioeconômico do Estado, sua estrutura fundiária, as maiores 
fontes dos desmatamentos e queimadas, o desenvolvimento sustentável no Plano de Go-
verno e a Exposição de Motivos à Lei que instituiu o Programa de Certificação de Unidades 
Produtivas Familiares. O terceiro capítulo analisa o Programa de Certificação em todos os 
seus aspectos e o quarto capítulo o relaciona com outras normas estaduais, apresentadas 
numa sequencia cronológica. O quinto capítulo analisa o Projeto de Lei nº 54/2013 que pre-
tende alterar a Lei do SISA e o sexto capítulo avalia os resultados da pesquisa de campo 
efetuada com os beneficiários do Programa de Certificação e com o funcionário executor 
do Programa. O sétimo capítulo faz uma avaliação crítica do Programa, analisando se seus 
objetivos têm sido atendidos, os benefícios proporcionados, seus gargalos e pontos fracos 
para finalmente formular algumas conclusões e recomendações.
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3. cOntextO

a. cOntextO SOcIOecOnôMIcO 

O estado do Acre ocupa uma área de 164.221,36km², e está localizado no extremo oes-
te do Brasil, fazendo divisa com os estados do Amazonas, Rondônia, fronteira com 
Peru e Bolívia (GOVERNO DO ACRE, 2013). Inicialmente pertencente à Bolívia, após mis-
são comandada por Plácido de Castro, foi adquirido pelo Brasil a anexado como territó-
rio (1904), transformando-se em Estado em 1962 (Lei nº 4070/62) (GOVERNO DO ACRE, 
2013). Possui uma população estimada de 733.559 habitantes em 2010, dos quais 27,4% 
correspondem à população rural e 72,6% à população urbana (GOVERNO DO ACRE, 2013). 
O Estado ainda possui uma população indígena de 16.995 índios (GOVERNO DO ACRE, 
2011). A partir da nova configuração cartográfica que resultou na inclusão de 1,2 milhão de 
hectares e na redefinição dos limites municipais através da Linha Cunha Gomes1, o territó-
rio acreano ficou dividido em regionais de desenvolvimento definidas pelo ZEE: Alto Acre, 
Baixo Acre, Purus, Tarauacá-Envira e Juruá.

Figura 1 - Mapa das Regionais de Desenvolvimento.

Fonte: Base de dados geográficos do ZEE-Acre, Fase II, 2006 (SEMA, 2010).

1 Apartir de uma Ação Cível Originaria de cunho demarcatório, movida perante o STF em 1990 contra 
os Estados de Rondônia e Amazonas e decidida em favor do Acre. ZEE/AC Fase II, pg. 103

http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rond%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peru
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvia
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Na estrutura produtiva do Estado, o setor econômico com maior participação no Valor Adi-
cionado (VA)2 é o de Serviços, com uma contribuição de 69% nos quais a participação da 
Administração Pública representa 33,41% (GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, 2011a). O 
segundo setor de maior participação é o Agropecuário com 18,57%, seguido pela Indús-
tria, com uma participação de 12,45% (GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, 2011a). No 
setor Agropecuário, a principal atividade econômica é a exploração florestal (GOVERNO 
DO ESTADO DO ACRE, 2011a). A agricultura no Acre é praticada por pequenos produtores 
familiares, comunidades tradicionais das reservas extrativistas e populações das áreas 
indígenas em lavouras temporárias (arroz, milho, feijão, mandioca) num período de dois a 
três anos, sendo a seguir substituídas por pastagens para pecuária, ou, em alguns casos, 
por lavouras permanentes (banana, café, seringueira, pupunha, laranja, mamão, guaraná, 
tangerina, maracujá, manga, etc.). Por tais atividades serem desenvolvidas, principalmen-
te, por produtores dotados de baixo nível tecnológico e altamente dependentes da derru-
bada e queima de áreas de florestas, apresentam um forte impacto ambiental, mas são 
fundamentais para a segurança alimentar destas populações. Nas médias e grandes pro-
priedades, a atividade preponderante é a pecuária bovina de corte (SEMA, 2010).

b. eStRUtURA FUnDIÁRIA

Como nos demais estados da Amazônia, o Acre também possui problemas de regulari-
zação fundiária, resultando em insegurança jurídica e em entrave para a implantação de 
diversas políticas públicas. Alia-se a isto, conflitos pela posse e uso dos recursos naturais 
entre grandes proprietários e posseiros (SEMA, 2010). Nas áreas onde foram implantados 
Projetos de Assentamento (PA), o problema recorrente é a venda ou o abandono do lote 
pelo assentado original. Na região de Manuel Urbano, local onde foi realizada a pesquisa 
de campo, nenhum dos proprietários entrevistados era o assentado, sendo o segundo ou 
terceiro na cadeia possessória. Por consequência, ninguém dispunha de título da terra. 
Com o objetivo de executar e promover a regularização, ordenação, reordenação fundiária 
rural e mediação de conflitos pela posse da terra, em 2001 o Estado criou o Instituto de 
Terras do Acre – Iteracre. 

2 O VA é a diferença entre o Valor Bruto da Produção e o Consumo Intermediário. PIB = VA – Serviços 
de Intermediação Financeira + Impostos sobre produtos, líquidos de subsídios (SEMA, 2010)
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Figura 2 - Gráfico da Estrutura Fundiária do Estado.

Fonte: ZEE/AC (2010, p.106)

Na categoria Outros entram as áreas em discriminação sub judice, a ser discriminadas, 
terras publicas não destinadas, e terras dominicais Estaduais (ZEE/AC, 2010). Estudo con-
duzido pela WWF, com base em dados geográficos da UCEGEO (não publicados) estima 
que as terras sem definição fundiária ou em processo de definição correspondam a 24,7% 
do território do Estado (ANDERSON, RITTI, 2013).

i. Projetos de assentamento diferenciados

Para dar cumprimento ao Programa de Reforma Agrária, foram implantadas no Acre várias 
modalidades de Projeto de Assentamento ambientalmente diferenciados (PA): Projetos de 
Assentamento Dirigido (PAD), Projetos de Desenvolvimento Sustentável (PDS), Projetos 
de Assentamento Florestal (PAF), Projeto Estadual Polo Agroflorestal (PE), Projeto Casulo 
(PCA), Projetos de Assentamento Rápido (PAR) e Projetos de Assentamento Agroextrati-
vista (PAE), estes últimos em áreas com potencial extrativista ocupadas por populações 
tradicionais, como seringueiros ou ribeirinhos (ZEE/AC, 2010). 
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RESEX

O Acre teve sua história e desenvolvimento fortemente associados à produção extra-
tivista da borracha cujo ápice ocorreu no final do séc. XIX e começo do séc. XX. Forte-
mente estimulada pelo mercado internacional interessado na cobiçada matéria prima, a 
corrida pelo “ouro branco” provocou a migração de um grande número de nordestinos 
para a região, com profundos impactos na população indígena (ZEE/AC, 2010). As suces-
sivas crises da borracha e a falta de subsídios à atividade extrativista, aliados à política 
governamental de ocupação da Amazônia, resultaram em inúmeros conflitos socioam-
bientais. Nos anos 70, os Projetos de Colonização Dirigida (PAD)3, e o incentivo a aqui-
sição de terras por fazendeiros do Sul e Sudeste aceleraram a derrubada da floresta e a 
conversão de muitos seringais em grandes fazendas agropecuárias. Tal situação gerou 
inúmeros conflitos entre grandes produtores e seringueiros que, liderados por Chico 
Mendes, se organizaram e se opuseram à sua derrubada, através de ações pacíficas 
conhecidas como “empates” (ZEE, 2010). Tais movimentos ganharam apoio nacional e 
culminaram, em alguns casos, na desapropriação e criação das Reservas Extrativistas 
(Resex)4, a reforma agrária dos seringueiros (ZEE/AC, 2010).

ii. Áreas naturais protegidas

Um dos principais instrumentos utilizados no Acre para a gestão socioambiental de seu 
território é o estabelecimento de áreas protegidas. No Estado, equivalem a 45,66% do seu 
território (ZEE, 2010), distribuídas nas seguintes categorias principais: Unidades de Con-
servação (UC), Terras Indígenas (TI), Áreas de Preservação Permanente (APP), Reservas 
Legais (RL) e algumas Áreas Militares (ZEE, 2010). O Sistema Estadual de Áreas Naturais 

3 Os Projetos de Assentamento Dirigido (PAD) vigoraram no período entre 1977 e 1983, como parte 
da politica de “ocupação da Amazônia”. Tinham como prioridade o assentamento de colonos originários de 
outras regiões do pais, através de uma migração induzida pelo governo federal, contando, no período, com o 
alinhamento do governo do Estado a proposta (SEMA, 2010)

4 Reservas Extrativistas são Unidades de Conservação de Uso Sustentável utilizadas por populações 
extrativistas tradicionais onde exercem suas atividades baseadas no extrativismo, na agricultura de subsistência 
e na criação de animais de pequeno porte, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais existentes. 
Permite visitação pública e pesquisa científica. 
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Protegidas do Estado do Acre (SEANP/AC), instituído pela Lei nº 1.426, de 27 de dezembro 
de 2001, é composto pelo conjunto de UCs Estaduais e Municipais, além de reconhecer 
as UCs Federais e Terras Indígenas.

Figura 3 - Mapa de Áreas Naturais Protegidas do Acre.

Fonte: ZEE (2010)

c. DeSMAtAMentO e QUeIMADAS

Na década de 80, os principais responsáveis pelo desmatamento foram os grandes empre-
endimentos realizados pelas fazendas agropecuárias, seguidos pelos Projetos de Assenta-
mento ao longo das estradas, tanto para implantação de atividades agropecuárias, como 
para a extração de madeira5.  Importante notar que 60% dos desmatamentos ocorrem 
em áreas de ate 10 hectares. Os restantes 35% em áreas de 10 a 60 hectares e 5% em 
áreas acima de 60 hectares (ZEE, 2010). Embora o Estado apresente um índice total de 
12% de desmatamento, índice baixo quando comparado com os demais estados da Ama-
zônia Legal (OBT, 2012), mantendo 88% de sua cobertura vegetal, alguns municípios mais 

5  Embora os Projetos de Assentamento ocupem apenas 10% do território do estado, eles concentram 
35% do desmatamento. (ANDERSON, RITTI, 2013; SEMA, 2010).
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populosos possuem mais de 50% de sua área desmatada (ZEE, 2010). Ademais, entre 
2010 e 2012 o Acre apresentou um aumento na taxa de desmatamento, em comparação 
com a média da Amazônia Legal (OBT, 2012). O alto índice de desmatamento verificado 
nos assentamentos (BRANDÃO JR, SOUZA JR, 2006) motivou a propositura da Ação Civil 
Pública nº 0007109-04.2012.4.01.3000 pelo MPF contra o INCRA para que o órgão proceda 
à adequada gestão ambiental dos assentamentos no Estado do Acre6.

O uso do fogo é prática ancestral e corrente na região Amazônica e o Estado do Acre não 
foge deste padrão. É utilizado por produtores rurais como uma forma rápida e barata de 
transformar a biomassa da vegetação em cinzas e remover plantas que possam competir 
com cultivos agrícolas ou pastos plantados. A partir do grande desastre ambiental de 2005, 
quando a fumaça causada pelos incêndios causou problemas respiratórios em 10% da po-
pulação, as escolas suspenderam aulas e o aeroporto de Rio Branco teve de ser fechado 
diversas vezes (MPAC, 2011), o Ministério Público Federal e Estadual do Acre ajuizaram 
a Ação Civil Pública nº 2009.30.00.001438-4 na qual foi concedida antecipação de tutela 
determinando o abandono gradativo do fogo a partir de 2010 até a proibição total em 2012. 
Em Novembro de 2012, a antecipação de tutela foi revertida totalmente7 e o uso do fogo 
voltou a ser autorizado no limite de até um ha para pequenos proprietários, sendo vedado 
para os demais (NEVES, 2010).

d. DeSenvOLvIMentO SUStentÁveL

O desenvolvimento sustentável foi escolhido como a pedra fundamental das políticas de 
governo do Acre nos últimos anos e a preocupação com o meio ambiente esteve no cen-
tro de suas estratégias através da exploração racional e equilibrada dos recursos naturais. 
Suas bases foram assentadas no PPA 2004/2007, reforçadas no PPA 2008/2011 e estão 
sendo consolidadas no PPA 2012/2015. 

6 Em Agosto de 2013 foi celebrado um Termo de Compromisso entre as partes no qual o Incra se 
comprometeu a efetuar o licenciamento e o Cadastro Ambiental Rural – CAR das propriedades, bem como, 
promover a regularização dos passivos ambientais, reduzindo o desmatamento em 80% até 2020, conforme 
linha de base de 2005. Deverá, igualmente, promover atividades produtivas sustentáveis e dar incentivos aos 
assentamentos com melhor desempenho ambiental (BRASIL, 2013).

7 Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela nº 0051804-22.2012.4.01.0000/AC. TRF 1ª Região, 
Corte Especial, e-DJF1 24.01.2013.
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“Se existir um conjunto de politicas publicas adequadas e integradas, 
sendo implementadas dentro dos princípios de equidade e sustentabilida-
de, respeitando as tendências vocacionais da região, e possível alcançar 
índices satisfatórios de desenvolvimento social e econômico, garantindo 
o equilíbrio ambiental” (ZEE, 2010, pg 91).

Uma das principais medidas adotadas pelo Estado na persecução deste objetivo foi a Polí-
tica de Valorização do Ativo Ambiental Florestal, um conjunto de ações, projetos e progra-
mas de governo que têm como objetivo garantir o uso sustentável dos recursos naturais 
e a gestão adequada do território, com inclusão econômica e social. Neste contexto, o 
Programa de Certificação instituído pela Lei nº 2.205/08 é um de seus instrumentos.

e. exPOSIçãO De MOtIvOS À LeI nº 2.025/08

Em Setembro de 2008, foi protocolado na Assembléia Legislativa do Estado o Projeto de 
Lei nº 48 instituindo o Programa Estadual de Certificação de Unidades Produtivas Familia-
res do Estado do Acre, acompanhado de sua Exposição de Motivos (ESTADO DO ACRE, 
2008). Em virtude de um gradual e sólido caminho pavimentado pelo Estado rumo ao de-
senvolvimento sustentável, o Governo apresentou a proposta de um processo voluntário 
de certificação socioambiental de unidades produtivas familiares contemplando tanto as 
propriedades regularizadas quanto as áreas de posse. O Programa pretende garantir o 
uso sustentável dos recursos naturais, oportunizando a inclusão social e econômica de 
seus beneficiários através de três linhas de benefícios econômicos. Tem por instrumento 
norteador o ZEE e por diretrizes a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, o uso 
sustentável dos recursos naturais, a conservação da sociobiodiversidade, das águas e dos 
recursos hídricos. Após debates na Assembléia Legislativa do Estado, o PL nº 48 foi con-
vertido na Lei nº 2.025, de 20 de Outubro de 2008 (ESTADO DO ACRE, 2008a). 
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4. DeScRIçãO DA POLítIcA eStADUAL De PSA

a. PROGRAMA De ceRtIFIcAçãO De UnIDADeS PRODUtIvAS FAMILIAReS

i. Histórico

No Acre, o sistema tradicional de cultivo da terra, especialmente nas pequenas proprieda-
des rurais, é a chamada agricultura itinerante, um sistema de produção através do qual o 
produtor desmata e coloca fogo na área para efetuar o plantio. Após a utilização da terra 
por um período de dois anos, com o solo esgotado, a área é transformada em pastagem 
para pecuária extensiva ou abandonada, iniciando-se um novo ciclo de desmatamento e 
queimada em outra área. Com o objetivo de oferecer alternativas de produção que não 
impliquem no uso de fogo, reduzir a pressão sobre a floresta e recuperar áreas degrada-
das, foi instituído o Programa Estadual de Certificação de Unidades Produtivas Familiares 
através da Lei nº 2.025/08. Inspirado numa iniciativa que já vinha sendo desenvolvida pela 
Organização Não Governamental PESACRE, o Programa teve um grande impulso a partir 
da decisão judicial expedida na ACP nº 2009.30.00.001438-4 que determinou o abandono 
gradual do uso do fogo e o oferecimento, por parte do Estado, de alternativas de produção 
mais sustentáveis8. 

ii. Área de abrangência

Embora o Programa não faça nenhuma restrição quanto à área de abrangência, as zonas 
prioritárias para implementação dessa Política são as Z 1 e 2 do ZEE, ou seja, as de influ-
ência direta das rodovias federais (BRs 364 e 317) ocupadas pela agricultura familiar em 
projetos de assentamento, por pequenos produtores em áreas de posse, por médios e 
grandes pecuaristas e em áreas florestais de seringais (ALMEIDA JR, s/d). 

8 Entrevista com Marlene Medeiros, coordenadora do Programa Estadual de Certificação de Unidades 
Produtivas Familiares.
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iii. Princípios

O Programa de Certificação de Unidades Produtivas Familiares tem por diretrizes:

•	 Ser uma iniciativa voluntária

•	 A valorização do ativo ambiental florestal

•	 Uso sustentável e adequado dos recursos naturais e  a conservação da sociobiodiver-
sidade

•	 Conservação das águas e recursos hídricos

•	 Mitigação e adaptação às mudanças climáticas

•	 Gestão adequada do território

•	 Inclusão social e econômica das unidades produtivas rurais familiares

•	 Exercício da florestania

A leitura dos artigos 1º e 2º, bem como, a Exposição de Motivos da Lei nº 2.025/08 denota 
terem sido adotados os Princípios do Desenvolvimento Sustentável e da Prevenção ao 
eleger como seus objetivos a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a redução 
de emissões de gases poluentes; o uso sustentável e adequado dos recursos naturais, a 
conservação da sociobiodiversidade, das águas e recursos hídricos; a geração de renda 
por meio da produção sustentável e a inclusão social e econômica das unidades produtivas 
rurais familiares. Ao determinar a valorização do ativo ambiental e oferecer um benefício 
como reconhecimento e retribuição pela adoção de práticas que asseguram a proteção de 
diversos serviços ecossistêmicos, o programa segue o Princípio do Provedor-Recebedor. 
Por fim, o Programa ainda introduz o novo Princípio da Florestania9, um conceito abstrato 
associado à ideia de cidadania para os Povos da Floresta e que pode ser traduzido como 
“viver na floresta, da floresta e com a floresta”. Mensagem nº 323/08 ((ESTADO DO ACRE, 
2008a)

9 O ZEE do Estado conceitua Florestania, no Glossário de Termos Técnicos, como “neologismo criado 
para representar um novo conceito de desenvolvimento e de cidadania no contexto da floresta amazônica. 
Implementa-se a cidadania dos povos da floresta mediante investimentos do Estado em educação, saúde, 
lazer e em formas de produção extrativista, preservando a floresta”. (SEMA, 2010)
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iv. Objetivos

São objetivos do Programa (art. 2º da Lei nº 2.025/08):

I - a mitigação e adaptação às mudanças climáticas e a consequente redução de emissões 
de gases poluentes; 

II - o uso sustentável e adequado dos recursos naturais e a conservação da sociobiodiver-
sidade; 

III - a conservação das águas e recursos hídricos; 

IV - a geração de renda por meio de produção sustentável.

O Manual Operativo do Programa de Certificação (ALMEIDA JR, s/d) ainda menciona um 
rol de objetivos específicos:

•	 Recuperação de áreas alteradas

•	 Regularização do passivo ambiental  (art. 39, IV da Lei nº 1904/07)

•	 Abandono do uso do fogo na agricultura

•	 Fortalecimento das cadeias produtivas

•	 Segurança alimentar

v. tipos de serviços ecossistêmicos abrangidos

A Lei que instituiu o Programa de Certificação não identifica expressamente quais serviços 
ecossistêmicos se quer proteger. Contudo, a partir da análise das práticas fomentadas pelo 
programa, tais como, a recuperação da RL e APP, a substituição do uso do fogo através 
de roçados sustentáveis e a implantação de Sistemas Agroflorestais – SAFs10, é possível 
identificar a proteção de diversos serviços ecossistêmicos, tais como:

•	 sequestro de carbono; 

10  Vide definições no item seguinte
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•	 beleza cênica;

•	 serviços hídricos;

•	 conservação da biodiversidade

•	 Recuperação e conservação de solos

O Manual Operativo do Programa contribui para esta conclusão quando menciona expres-
samente que o sequestro de carbono será promovido pelas atividades de florestamento e 
reflorestamento, preferencialmente pela utilização de espécies arbóreas nativas. A beleza 
provida pelo Ambiente Natural nas Unidades de Conservação fortalecerá o SEANP e favo-
recerá o ecoturismo. A conservação da biodiversidade será promovida pela preservação, 
conservação, utilização sustentável dos ambientes naturais, bem como, pela restauração 
e recuperação de áreas degradadas (ALMEIDA JR., s/d). 

“Desta forma, o plano de certificação fortalece e dissemina as práticas 
de usos e conservação do capital natural e promove a proteção de novos 
serviços ambientais, tais como, produtos não-madeireiros (sementes, 
óleos, fibras, corantes e outros) e a produção de alimentos orgânicos” 
(ALMEIDA JR., s/d, p.34). 

vi. tipos de manejo

As práticas fomentadas pelo programa dependem do estágio em que se encontra a pro-
priedade, da sua localização e do seu contexto. Desta forma, as unidades produtivas são 
avaliadas segundo um Índice Ambiental que avalia a situação da Reserva Legal, da Área 
de Preservação Permanente e nascentes (priorização dos cursos d’águas); um índice Pro-
dutivo Sustentável que avalia o uso do fogo, o uso da floresta, e o uso e manejo do solo 
em áreas alteradas; e um Índice Social que avalia a organização coletiva (ALMEIDA JR., 
s/d). Feito o diagnóstico da propriedade, é feito o planejamento das atividades conforme 
as seguintes alternativas:

•	 Recuperação da RL e APP; 

•	 Substituição do uso do fogo através de roçados sustentáveis;
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•	 Adoção de práticas sustentáveis, através da implantação de Sistemas Agroflorestais – 
SAFs11

•	 Organização social

A recuperação da RL e APP é feita de acordo com a legislação que disciplina a regulariza-
ção do passivo ambiental, atualmente em fase de adequação ao novo Código Florestal. O 
fogo que é utilizado como técnica de “limpeza” da área e fertilização do solo pelas cinzas 
da matéria orgânica, deve ser gradativamente abandonado antes da última Fase de Certi-
ficação. Este sistema de produção tem como grande atrativo para os produtores o baixo 
custo, pois não requer mão de obra, maquinário nem a compra de fertilizantes. Em contra-
partida, resulta no esgotamento do solo após dois anos de produção agrícola, resultando 
na perda de produtividade. Quando assim acontece, a área é transformada em pastagem 
para pecuária extensiva ou abandonada, havendo o desmatamento e queimada em nova 
área de floresta. 

Como alternativa de produção, o Programa oferece os serviços de limpeza mecanizada, 
através da destoca e gradagem, seguidos da adoção do roçado sustentável que consiste 
no plantio de uma leguminosa12 que é cortada entre 4 a 6 meses do plantio deixando-se a 
palha no local. Esta leguminosa, ao fixar nitrogênio e também servir de matéria orgânica, 
promove a recuperação de áreas degradadas e a fertilização natural do solo. Após um perí-
odo de apenas 6 meses, já é possível realizar o primeiro plantio de feijão, seguido do milho, 
arroz e mandioca. Através de um sistema de rotação destas culturas, alternadas com o uso 
da leguminosa, é possível o plantio permanente de culturas anuais sem a necessidade de 
queima de novas áreas, aumentando a produção de alimentos e reduzindo a pressão sobre 
a floresta. A utilização desta leguminosa também diminui os custos de preparação da terra 
e a erosão através da descompactação e proteção do solo13.

11 Sistemas agroflorestais  (SAFs) São formas de uso ou manejo de solo, nos quais se combinam 
espécies arbóreas, com cultivos agrícolas e/ou criação de animais. O Manual Operativo menciona que os SAF´s  
são uma das alternativas para implementação da Política de Valorização do Ativo Ambiental especialmente para 
Recuperação de Áreas Alteradas e Degradadas, Regularização do Passivo Ambiental Florestal e Programa de 
Certificação das Unidades Produtivas. (ALMEIDA JR., s/d)

12 Na região e Manuel Urbano, a leguminosa introduzida foi a Mucuna Preta que, além de desenvolver-se 
bem em solos pobres, apresenta maior resistência à seca e ao ataque de pragas.

13 Entrevista com Marlene Medeiros, coordenadora do Programa de Certificação de Unidades Produtivas 
Familiares da SEAPROF.
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Também como forma de garantir segurança alimentar, o Programa propõe a diversificação 
da produção através da introdução de novas culturas em sistemas agroflorestais que inte-
gram o plantio do Acaí e da Seringa ao cultivo do abacaxi, maracujá, laranja, limão, banana 
e ponkan. De acordo com as características físicas, biológicas e a vocação do local, são 
introduzidas diversas espécies frutíferas, é incentivado o cultivo de horta e a produção de 
pequenos animais14. Também é uma diretriz do Programa o fortalecimento das cadeias 
produtivas, incentivando a produção de culturas e produtos que tenham demanda dos 
mercados, produtividade, volume e viabilidade de escoamento, com efetivo potencial de 
geração de renda (ALMEIDA JR., s/d). Fazem parte desta estratégia a construção de usi-
nas comunitárias de beneficiamento da borracha e frutas, casas de farinha, indústrias de 
beneficiamento de aves e pescados, dentre outros15.

vii. número e tipo de beneficiários

O Programa de Certificação tinha 4.500 famílias cadastradas até Junho de 201316, tendo 
como beneficiários produtores rurais familiares, extrativistas ou ribeirinhos (BRASIL, 2008; 
ALMEIDA JR., s/d). Em relação a definição do que seja produtor rural familiar, o Programa 
de Certificação segue as diretrizes da Lei nº 11.326/0617 caracterizando-o como aquele pro-
dutor que reside na propriedade, tendo a produção rural como sua principal fonte de renda 
e dispondo de área de até 150 hectares para produtores rurais de base familiar em Projetos 
de Assentamentos, Pólos Agroflorestais ou proprietários, e até quinhentos hectares, para 
extrativistas e ribeirinhos (ALMEIDA JR., s/d). No Acre, praticamente todos os Municípios 

14 Entrevista com Marlene Medeiros, coordenadora do Programa de Certificação de Unidades Produtivas 
Familiares da SEAPROF

15 Entrevista com Marlene Medeiros, coordenadora do Programa de Certificação de Unidades Produtivas 
Familiares da SEAPROF

16 Entrevista com Marlene Medeiros, coordenadora do Programa de Certificação de Unidades Produtivas 
Familiares da SEAPROF

17 A Lei nº 11.326/06 caracteriza o agricultor familiar como aqueles que : i) explora uma área produtiva 
de até quatro módulos fiscais; ii) utiliza mão-de-obra predominantemente familiar; iii) tem a gricultura como a 
principal fonte de renda e iv) gerencia a atividade com o auxílio de sua família (BRASIL, 2006).
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possuem o Módulo Fiscal de 100ha18 e a média das propriedades é de 60 ha em PAs e de 
4 ha em Polos Agroflorestais19. 

viii. Requisitos de Acesso

Para ter acesso ao Programa de Certificação, o beneficiário deve ser produtor rural familiar 
(art. 3º da Lei nº 2.025/08) e preencher o Termo de Adesão e o Cadastro da Unidade Produ-
tiva (art. 6º da Lei nº 2.025/08) apresentando sua documentação pessoal (RG e CPF), bem 
como, a documentação da terra (mapa da propriedade e título ou cartão de assentamento). 
A documentação da terra é um dos itens mais problemáticos no Programa pois a maioria 
dos produtores rurais não dispõe do título de propriedade do imóvel que exploram, tendo 
adquirido a posse de produtores anteriores que tampouco eram os assentados originários. 
Nos projetos de colonização e assentamento criados pelo Incra na década de 80/90 é alto 
o índice de desistência e abandono do lote, resultando na transferência da posse inúmeras 
vezes e na inexistência do título da terra por parte dos ocupantes e atuais beneficiados pelo 
Programa. Na primeira etapa de adesão foram aceitos os mais diversos documentos, tais 
como declaração de posse mansa e pacífica, declaração de vizinhança, etc. Contudo, para 
o pagamento do bônus e mudança de fase, a Secretaria de Estado de Extensão Agroflo-
restal e Produção Familiar -Seaprof está exigindo o documento da terra, o que tem gerado 
inúmeros problemas.

ix. Forma de funcionamento

O Programa de Certificação é dividido em quatro fases:

•	 Fase 1 - Assinatura do Termo de Adesão ao Programa 

•	 Fase 2 – Certificação Básica (Selo Azul) 

•	 Fase 3 – Certificação Intermediária (Selo Amarelo) 

•	 Fase 4 – Certificação Plena (Selo Verde) 

18  Instrução especial INCRA nº 20/80.

19  Entrevista com Marlene Medeiros, coordenadora do Programa de Certificação de Unidades Produtivas 
Familiares da SEAPROF
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Na Fase 1, com duração de um ano, admite-se a adesão ao Programa de Certificação, 
independentemente do percentual existente de Reserva Legal, da integridade da APP, do 
percentual de áreas degradadas, do uso do fogo e do nível de organização coletiva (AL-
MEIDA JR., s/d). Esta fase se inicia com a publicação do edital de abertura contendo o 
período e locais para a adesão ao programa, seguida de um trabalho de mobilização e 
esclarecimentos por parte dos técnicos da Seaprof. O produtor rural preenche o Termo de 
Adesão e o Cadastro da Unidade Produtiva, entregando seus documentos pessoais e da 
terra. A seguir, é feita uma consulta dos dados da propriedade no sistema SEIAM/Geocon-
sulta. Não havendo informações sobre a propriedade no sistema, o técnico deve visitar a 
unidade produtiva para o Georreferênciamento da mesma. Cumpridos estes requisitos, a 
SEAPROF emite o atestado de que o produtor está enquadrado nos critérios de adesão à 
certificação, sendo feito o pagamento de 50% da primeira parcela do Bonus, no valor de 
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Com base no georreferenciamento das unidades produtivas o IMAC calcula o passivo, a 
Seaprof elabora o diagnóstico da propriedade e o planejamento das atividades a serem 
implantadas na unidade. O Diagnóstico da propriedade terá informações sobre a situação 
ambiental (APP, Reserva Legal, uso do fogo, áreas degradadas), produtiva (práticas sus-
tentáveis) e social (organização coletiva), fornecendo subsídios para o enquadramento da 
mesma na fase Básica, Intermediária ou Plena, conforme seu Índice ambiental, Produtivo 
Sustentável e Social (BRASIL, 2008; ALMEIDA JR., s/d). O Planejamento das atividades 
deverá considerar a recuperação e conservação ambiental, bem como, a adoção de siste-
mas produtivos que atendam as necessidades da família, ligados a segurança alimentar e/
ou as cadeias produtivas locais, garantindo a sustentabilidade econômica e social. Para tan-
to, é considerado o potencial de geração de renda, o acesso a mercados, a possibilidade de 
escoamento da produção, a aptidão da região para determinada cultura, a produtividade, 
o volume e distâncias viáveis entre unidades de produção (ALMEIDA JR., s/d). Uma vez 
definidas as atividades, inicia-se a execução do Plano, conforme a época certa para o plan-
tio e de acordo com a disponibilidade dos técnicos do escritório local da Seaprof. Durante 
a execução do Plano, os técnicos fazem visitas periódicas à propriedade para assistência 
aos produtores e monitoramento das atividades. Paralelamente, é verificado se existe o 
licenciamento da mesma. Caso não haja, o Plano de Certificação é protolado no escritório 
local do IMAC juntamente com o pedido de licenciamento. Protocolado o Plano, o produtor 
está apto a receber a segunda parcela do bônus, no valor de R$ 250,00. O acesso às fases 
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seguintes depende do cumprimento do Plano e dos indicadores ambiental, produtivo e 
social, conforme quadro a seguir. 

Figura 4 - Quadro de Etapas do Programa de Certificação de Unidades Produtivas Familiares

certificação 
básica
2 anos

certificação 
Intermediária
2 anos

certificação Plena
4 anos

Indicadores RL entre 0% e 20% 21% a 50% Acima de 50%
Ambientais APP de 20% a menos 

de 50% em fase 
de regeneração

de 50% a menos 
de 80% em fase de 
regeneração

80% em fase de 
regeneração

 Uso do fogo Queima em área 
sem floresta

Queima intercalada Sem queima

Indicadores
Produtivos
Sustentáveis

nível de 
degradação 
agrícola

de 30 a 50% de 
áreas degradadas 

de 15% a menos 
de 30% de áreas 
degradadas

Não possui áreas 
degradadas 

Práticas 
sustentáveis

Aprovação e 
início do Plano de 
Certificação
Apresentação 
da CAR junto ao 
IMAC

Executa 30% do 
Plano de Certificação 
ou desenvolve pelo 
menos três práticas 
sustentáveis de 
produção 

Executa 70% do 
Plano de Certificação 
ou desenvolve três 
ou mais práticas 
sustentáveis de 
produção 

Indicador social Organização 
coletiva

Filiado a uma 
associação ou 
participando 
de fórum de 
discussão. 

Participação em 
algum fórum de 
discussão há pelo 
menos 01 ano

Filiado a uma 
associação ou 
fórum de discussão 
e de qualquer 
programa ou Plano 
de Desenvolvimento 
Comunitário - PDC 

Fonte: Almeida Jr. (s/d)

x. Formas de pagamento

Os pagamentos previstos no Programa de Certificação são efetuados na forma de um 
bônus financeiro e na forma de benefícios não monetários (ações de fomento e acesso a 
crédito), conforme dispõe o art. 3º da Lei nº 2025/08. O pagamento do bônus é uniforme, 
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variando apenas em virtude da fase em que se encontrar o produtor. Também em função 
da fase, variam os benefícios não monetários.

•	 Adesão - 1º ano
	R$ 250,00 (após atestado de enquadramento aos critérios de adesão)
	R$ 250,00 (após verificada a existência ou protocolo do licenciamento)

•	 Forma de recebimento: 

Quando o programa foi instituído, o produtor deveria se dirigir ao Banco, munido de um 
documento de identificação para retirar o dinheiro numa janela de 10 dias. Este sistema 
gerou inúmeros problemas, tanto pelo custo de deslocamento, quanto pela dificuldade em 
mobilizar produtores que estivessem distantes do Município onde seria efetuado o paga-
mento. Em virtude destes problemas e com o objetivo de reduzir a burocracia e facilitar o 
recebimento por parte dos produtores, foi apresentado na Assembleia Legislativa do Esta-
do o PL nº 03/2012, convertido na Lei nº 2.547 de 17/02/2012, que acrescentou o parágrafo 
único ao art. 4º da Lei nº 2.025/2008, cuja redação assim dispõe: 

Art. 4º

Parágrafo único. O recebimento do bônus referido no inciso I do art. 3° 
desta Lei poderá ser feito mediante cartão magnético bancário, fornecido 
por instituição financeira oficial, contendo todos os elementos necessá-
rios à identificação do beneficiário. (AC)

A Seaprof está reunindo a documentação de todos os participantes do programa para a 
abertura de contas individuais (ALMEIDA JR., s/d).

•	 Certificação Básica (Azul) - 2º e 3º ano
	Serviços do Governo
	Bônus de R$ 500,00 a/a. 

•	 Certificação Intermediária (Amarelo) – 4º e 5º ano
	Acesso a crédito
	Serviços do Governo
	Bônus de R$ 600,00 a/a.
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•	 Certificação Plena (Verde) – 6º ao 9º ano
	Acesso a crédito
	Serviços do Governo
	Bônus de R$ 600,00 a/a. 

Os benefício não monetários, também chamados de ações de fomento, tem uma maior 
variação entre as propriedades, sendo implementados conforme a aptidão da região para 
determinada cultura e o seu potencial de geração de renda na localidade. Este potencial de 
geração de renda é diretamente impactado pelo volume produzido, pela possibilidade de 
escoamento da produção, pelo acesso a mercados e pela existência de cadeias produtivas. 
Em geral, um Plano de Certificação pode prever o pagamento de um ou vários dos itens 
a seguir:

•	 Mecanização: destoca, gradagem e construção de açudes;

•	 Mudas: laranja, limão, pokan, maracujá, mamão, açaí e seringa. 

•	 Insumos: kit roçados sustentáveis, galinheiro, tanques 

•	 Animais: pintos, peixes

•	 Assistência técnica e capacitação 

•	 Apoio a organização Comunitária 

•	 Prioridade no recebimento de linhas de crédito 

Na região de Manuel Urbano, em virtude do potencial para a produção de bananas de al-
tíssima qualidade com acesso garantido ao mercado da capital do Acre e outros Estados, 
esta cultura tem sido muito incentivada. Da mesma forma, foi identificado um mercado 
promissor para o desenvolvimento da piscicultura. 

xi. Fontes de financiamento

O programa de Certificação é financiado com recursos do Fundo Estadual de Florestas 
(art. 4º da Lei nº 2.025/08), com recursos orçamentários do Estado, recursos provenientes 
de contratos com a administração, recursos provenientes de Agências Internacionais de 
Cooperação e doações. Uma importante fonte de financiamento do Programa foram os 
recursos do BNDES através do Fundo Amazônia para financiamento do Programa de Va-
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lorização do Ativo Ambiental (FUNDO AMAZÔNIA, 2013). O PPA 2012/2015 registra estes 
recursos em duas estapas: Programa de Valorização do Ativo Ambiental Florestal Fase I 
(Fundo da  Amazônia/BNDES) – Cód 1270 – R$ 66,7 milhões e Programa de Incentivo aos 
Serviços Ambientais e Valorização de uma Economia de Baixo Carbono no Acre Fase II 
(Fundo Amazônia/BNDES) - Cód 1280 – R$ 100 milhões20.

Outra fonte de financiamento crucial para a implantação e desenvolvimento do Programa 
foi um convênio celebrado com a rede de TV Sky do Reino Unido, com o apoio da WWF 
que resultou no repasse de mais de 6 milhões de libras esterlinas (MELONIO, 2013; WWF, 
2013). Através da utilização destes recursos foi possível a construção de açudes para diver-
sos produtores na região de Manuel Urbano.

xii. Arranjos institucionais

Sob a coordenação do Comitê Gestor da Política de Valorização do Ativo Ambiental, que 
tem a participação de diversas Secretarias de Estado21, é feito o planejamento, o acom-
panhamento e a avaliação dos vários Programas de Governo, dentre eles, o Programa de 
Certificação de Unidades Produtivas Familiares conforme ilustra a figura 5 a seguir. 

20 PPA 2012/2015, p. 191/192. Como este recurso é destinado a implementação da Política de Valorização 
do Ativo Ambiental da qual o Programa de Certificação é uma de suas iniciativas, não existe informação que 
permita identificar o quanto foi aplicado exclusivamente no Programa de Certificação.

21 Integram o Comitê Gestor a Secretaria de Articulação Institucional – SAI, a Secretaria de Estado de 
Floresta – SEF, atualmente Sedens, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, a Secretaria de Estado 
de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar – SEAPROF, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ciência 
e Tecnologia- SDCT (transformada na Sedens), a Secretaria de Estado de Agropecuária – SEAP, o Instituto de 
Meio Ambiente do Acre – IMAC, o Instituto de Terras do Acre – ITERACRE, o Instituto Dom Moacyr – IDM, o 
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal – IDAF e a  Procuradoria-Geral do Estado – PGE (art. 2º do Decreto 
nº 3.664/08).
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Figura 5 — Organograma dos arranjos institucionais do Programa de Certificação de Unidades Produtivas Familiares.

Fonte: Lei nº 2.025/08 e Decreto nº 3.664/08 

A SEMA é a entidade regulamentadora do Programa de Certificação, cabendo-lhe o expe-
dir o regulamento, seus critérios e procedimentos, bem como, a composição, estrutura 
física e organizacional da unidade executora (arts 9º e 10º da Lei nº  2.025/08). A execução 
do Programa está a cargo da SEAPROF a quem compete planejar, propor os critérios e 
procedimentos, criar a estrutura, executar monitorar e avaliar o Programa, capacitar a Rede 
de Ater e auxiliar a Sema na definição das normas técnicas para a recuperação da Reser-
va Legal (art 8º da Lei nº 2025/08 c/c Manual Operativo do Programa). O IMAC é o órgão 
estadual competente para licenciar as propriedades rurais, nos termos da Portaria IMAC 
nº 03/2004, o que constitui-se em pré-requisito para o recebimento da segunda parte do 
bônus, conforme detalhado no item anterior. Também cabe ao IMAC calcular o passivo 
porventura existente na propriedade, fornecendo diretrizes para a elaboração do Plano de 
Certificação (Lei nº 1904/2007). À Secretaria de Desenvolvimento Florestal, da Indústria, 
do Comércio e dos Serviços Sustentáveis - Sedens cabe gerir o Fundo Florestal Estadual 
que financia o pagamento do Bônus (art 4º da Lei nº 2.025/08) e o Programa Florestas Plan-
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tadas22. Por fim, participam no quadro Institucional a Rede Estadual de Assistência Técnica 
e Extensão Rural constituída por técnicos da Seaprof, Sedens e Secretaria Executiva de 
Agropecuária – Seap. Como o número de técnicos existente no quadro estadual é insufi-
ciente para atender à demanda existente, foi criada a Rede Estadual de Assistência Técnica 
e Extensão Agroflorestal – Rede de Ater que possibilita o credenciamento de instituições 
ou organizações que tenham relação com produtores familiares e demais públicos da ex-
tensão agroflorestal, desde que atuem dentro das diretrizes e princípios estabelecidos 
pelo Programa de Certificação e sejam credenciadas pelo Conselho Estadual de Desenvol-
vimento Rural e Florestal Sustentável – CEDRFS (BRASIL, 2008; ALMEIDA JR., s/d)

xiii. Monitoramento e verificação de resultados

Compete à Seaprof o monitoramento e verificação dos resultados do Programa de Cer-
tificação que depende de uma robusta equipe de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(ATER)23 em todas as suas fases, principalmente, na implantação. Quando da adesão, é 
feito o diagnóstico da propriedade, o enquadramento na fase básica, intermediária ou ple-
na e o planejamento das atividades a serem implantadas. Durante a execução do Plano, 
é necessário um trabalho de orientação nas atividades a serem desenvolvidas, tais como, 
orientação relacionada a espaçamento, abertura de covas, quantidade e tipo de adubação, 
além de outras técnicas agronômicas. Também é necessário o acompanhamento do pro-
dutor para solucionar problemas surgidos ou propor ajustes na execução do Plano, con-
forme calendário de monitoramento montado pelo escritório local da Seaprof. Da mesma 
forma, o avanço no programa de Certificação, com a mudança de fase, depende de um 
parecer Técnico.

Para atender esta demanda, o Estado se utiliza de técnicos não apenas da Seaprof mas 
também da Seap e da extinta Secretaria Estadual de Florestas – SEF, absorvida pela Se-

22 O Programa de plantio da Seringueira e Açaí foi transferido da Sedens para a Seaprof. Entrevista com 
Marky Brito, Diretor de Desenvolvimento Florestal da Sedens

23 Entende-se por Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER os serviço de educação não formal, 
de caráter continuado, no meio rural, que promove processos de gestão, produção, beneficiamento e 
comercialização das atividades e dos serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive das atividades 
agroextrativistas, florestais e artesanais (BRASIL, 2010).
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dens24, além daqueles credenciados na Rede de Ater. Em relação à verificação de resulta-
dos, o Programa é muito recente e não dispõe de dados suficientes para apurar resultados. 
Tampouco existe um sistema formal instituído.  Existem conclusões tiradas a partir da 
experiência já adquirida que orientam os ajustes feitos no Programa. Como o mesmo vai 
operar dentro do quadro normativo-institucional do SISA, provavelmente adotará o sistema 
de verificação lá estabelecido. 

5. ReLAçãO DA POLítIcA eStADUAL De PSA cOM OUtRAS nORMAS 

eStADUAIS 

a. ZOneAMentO ecOLÓGIcO ecOnôMIcO – Zee

O ZEE é um instrumento estratégico de planejamento e gestão territorial que busca forne-
cer subsídios e orientar as decisões dos agentes públicos e privados conforme os condi-
cionantes do meio físico, biótico e socioeconômico. No Estado do Acre, o ZEE foi desen-
volvido em duas etapas. A primeira etapa, realizada no período de 1999 a 2000, buscou 
elaborar um diagnóstico, de maneira participativa, abrangendo toda a área do Estado, com 
a geração de produtos car tográficos que identificassem as potencialidades de suas diver-
sas regiões e restrições para o uso dos recursos naturais. Assim, foram definidas as áreas 
de proteção ambiental e as áreas mais adequadas para cada atividade econômica (BRASIL, 
1999). Uma de suas inovações foi a abordagem de temas frequentemente menosprezados 
em outros programas de ZEE na Amazônia, dentre os quais, os serviços ambientais como 
um instrumento para a conservação do ativo ambiental (ZEE/AC, 2010).

A segunda fase do ZEE foi construída de forma participativa entre 2003 e 2006, a partir do 
cruzamento dos eixos Recursos Naturais, Socioeconômico e Cultural-Político, resultando 
na elaboração de um Mapa de Gestão Territorial do Estado na escala 1:250.000 e na defini-
ção de diretrizes para as respectivas zonas de gestão. Desta forma, se pretendeu estimular 

24 A Sedens foi criada em 2012, resultado da fusão da SEF com a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Comércio, Serviços, Ciência e Tecnologia (SEDICT)
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inves timentos em áreas adequadas e inibir inicia tivas de alto risco econômico, social e 
ambiental em outras. Foram definidas quatro grandes zonas no âmbi to do ZEE25: 

•	 Zona 1 - destinada à consolidação de sistemas de produção sustentáveis (24,7% do 
estado); 

•	 Zona 2 - destinada ao uso sustentável dos re cursos naturais e proteção ambiental (49% 
do estado); 

•	 Zona 3 - definida como área prioritária para Ordenamento Territorial (26,2% do estado); 

•	 Zona 4 - áreas urbanas das cidades do Acre (0,2% do estado).

Figura 6 – Mapa de Gestão Ambiental

Fonte: Rumo ao REDD+ Jurisdicional: Pesquisa, Análises e Recomendações ao Programa de Incentivos aos Serviços 
ambientais do Acre (ISA Carbono) (IPAM, 2012). 

25 Lei nº 1.904 de 05 de junho de 2007 que instituiu o Zoneamento Ecológico – Econômico do Estado do 
Acre (ESTADO DO ACRE, 2007)
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Identificado que a agricultura familiar e a pecuária bovina são as atividades de maior im-
pacto econômico, social e ambiental no Estado, o estudo recomenda a ampliação de po-
líticas que premiem os produtores para que adotem sistemas de produção sustentáveis 
que não dependam do desmatamento e das queimadas, que promovam o fortalecimento, 
diversificação e verticalização das cadeias produtivas, a recuperação das áreas degradadas 
e sua reincorporação aos processos produtivos, bem como, o aumento da produtividade 
nas áreas já desmatadas (ZEE/AC, 2010). Ao fornecer dados que subsidiaram a criação de 
áreas protegidas, o ZEE foi peça fundamental na consolidação da vocação do Acre na cha-
mada economia florestal, baseada no manejo sustentável múltiplo dos recursos naturais, 
destacando que a remuneração pelos serviços ambientais prestados por estas áreas e 
suas populações poderá preencher o elemento que faltava no modelo de sustentabilidade 
econômica do Estado (ZEE/AC, 2010).

b. SISteMA eStADUAL De ÁReAS nAtURAIS PROteGIDAS

O Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas do Estado do Acre (SEANP/AC) foi ins-
tituído pela Lei nº 1.426, de 27 de dezembro de 2001, e é composto pelo conjunto de 
Unidades de Conservação Estaduais e Municipais, além de reconhecer as Unidades de 
Conservação Federais e Terras Indígenas (arts. 14 e 15 da Lei nº 1.426/01). Além destas 
duas categorias, o SEANP/AC também é composto pelas reservas legais (RL) e áreas 
de proteção permanente (APPs) das propriedades, além das áreas destinadas ao manejo 
florestal na qual se encontram Projetos de Assentamento Diferenciados (art. 14 da Lei nº 
1.426/01). A regulamentação deste Sistema está sendo revisada e o Departamento de Áre-
as Protegidas da Sema/AC, realizou no primeiro semestre de 2013 uma oficina buscando 
a integração de todos os órgãos envolvidos na gestão destas áreas (AGÊNCIA NOTÍCIAS 
DO ACRE, 2013b). A criação deste Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas tem 
como um de seus objetivos “preservar o funcionamento dos processos ecológicos na-
turais, garantindo a manutenção dos serviços ambientais referentes ao ciclo hidrológico, 
fixação de carbono, conservação do solo, preservação de habitats da fauna silvestre e 
outros” (art. 16, III da Lei nº 1426/01). Da mesma forma, contribui para o reconhecimento 
e a valorização do papel desempenhado por populações tradicionais e RPPNs na provisão 
de serviços ecossistêmicos. Uma de suas diretrizes determina a extensão do princípio do 
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usuário-pagador às Unidades de Conservação, assegurando-se o pagamento de servidão 
de passagem e de serviços de agua e energia elétrica, entre outros (ZEE, 2010). 

c. POLítIcA FLOReStAL eStADUAL

A economia acreana sempre foi fortemente embasada em produtos de base florestal (ma-
deira, borracha e castanha). A lei nº 1426/01 que instituiu o SEANP/AC e a Política Florestal 
do Estado, também disciplinou o manejo florestal, o uso e a gestão das Florestas Públicas 
Estaduais, além de criar o Fundo Estadual de Florestas26. Este diploma legal tem dentre 
seus objetivos “garantir a manutenção da cobertura florestal do Estado, assegurando a ge-
ração de bens e serviços ambientais” (art. 4º, III), bem como, “contribuir para a preserva-
ção da Biodiversidade” (art. 4º, V). O Manejo florestal sustentável é um dos instrumentos 
previstos para aumentar a produção florestal e extrativista sem reduzir a capacidade futura 
da floresta de gerar bens e serviços ambientais, conservando a diversidade biológica (art. 
4º, IV c/c art. 6º, VII, c/c art. 20). Em relação ao uso e gestão das florestas públicas, o marco 
legal federal (Lei nº 11.284/08) que é posterior à lei acreana, estabelece três formas possí-
veis de gestão: a destinação às comunidades locais, a gestão direta ou a concessão flores-
tal. A Lei Florestal Acreana não prevê a destinação de florestas públicas às comunidades 
locais, mas determina, em seu art. 20, § 2º, que “o uso dos recursos das Florestas Públicas 
de Produção poderá ser concedido sob o regime de concessão florestal, mas sob qualquer 
circunstância, a exploração deve resultar da aplicação de um plano de manejo aprovado 
e supervisionado pelos órgãos ambientais e florestais nos seus respectivos níveis de Go-
verno”. Este dispositivo se coaduna com o marco legal federal que condiciona a concessão 
florestal à previa existência de um Plano Anual de Outorga Florestal – PAOF aprovado e 
articulado com as demais políticas públicas. Inobstante, a Lei Estadual nº 1.426/01 neces-
sita ser melhor ajustada aos princípios, objetivos e instrumentos previstos na Lei Federal  
nº 11.284/0627.

26 O Fundo Estadual de Florestas instituído pelo art. 45 da Lei nº 1426/01 financia o pagamento do bônus 
em dinheiro no Programas de Certificação de Unidades Produtivas Familiares (art. 4º da Lei nº 2.025/08).

27 Está em elaboração a atualização do Código Florestal Estadual, bem como, a elaboração de uma lei 
específica para a concessão florestal. Fonte: entrevista com Marky Brito, diretor de Desenvolvimento Florestal 
da Sedens.



226 |  Marcia Silva Stanton

No Estado do Acre, a primeira floresta estadual, a Floresta Estadual do Antimary, foi criada 
em 1997 e é a única floresta estadual certificada pelo FSC em operação no Brasil28. Em 
2004, mais três florestas estaduais foram criadas e atualmente, ocupam 3,62% do terri-
tório do Estado (ACRE CERTIFICADO, 2008). O PAOF, tal qual previsto na Lei Federal nº 
11.284/06, é instrumento de gestão que tem por objetivo planejar a produção florestal sus-
tentável por intermédio da concessão de florestas públicas para a exploração de recursos 
madeireiros, não madeireiros e de serviços ecossistêmicos. 

d. POLítIcA De vALORIZAçãO DO AtIvO AMbIentAL

A Política de Valorização do Ativo Ambiental é uma macropolítica lançada pelo governo em 
2008 e compreende a integração de diversas ações, projetos e programas de governo que 
têm como objetivo estabelecer um processo de inclusão social e econômica, bem como 
a garantia do uso sustentável dos recursos naturais e a gestão adequada do território. É o 
principal mecanismo de implementação do ZEE e decorre da necessidade de fomentar o 
uso adequado dos Recursos Naturais e do Território Acreano incentivando cadeias produti-
vas sustentáveis e políticas públicas que garantam e protejam a floresta em pé, “em uma 
sustentabilidade não somente ambiental, mas também ética, cultural, econômica, política 
e social” (NEVES, 2010, p.04). A implantação desta política ocorreu através de dois planos 
prevendo a integração de algumas iniciativas já em andamento e outras criadas a partir de 
então. 

São instrumentos desta macropolítica, o Plano de Recuperação de Áreas Alteradas e o Pla-
no de Valorização do Ativo Ambiental. O Plano de Recuperação de Áreas Alteradas busca 
a recuperação e a adoção de práticas mais sustentáveis em áreas já desmatadas. Suas 
principais ações são a introdução de sistemas agroflorestais que incluem o reflorestamen-
to com fins energéticos, agroflorestais e madeireiros, através do Programa de Florestas 
Plantadas do Acre (REGO, 2011). O Programa florestas com fins energéticos e madeireiros 
é coordenado pela Sedens e o Programa de plantio da Seringueira e Açaí é coordenado 
pela Seaprof29. Por meio da produção de mudas e viveiros florestais seguidas de fomento 

28  Entrevista com Marky Brito, diretor de Desenvolvimento Florestal da Sedens.

29  Entrevista com Marky Brito, diretor de Desenvolvimento Florestal da Sedens
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ao seu plantio, a ideia é não apenas reflorestar áreas alteradas, mas gerar renda a partir da 
floresta em pé (AGÊNCIA NOTICIAS DO ACRE, 2013ª). No âmbito do Programa Florestas 
Plantadas existe o Programa do Produtor Certificado que prevê o pagamento anual de um 
bônus no valor de R$ 500,00 e ações de fomento, com duração de até 3 anos, muito simi-
lar ao Programa de Certificação de Unidades Produtivas Familiares mas coordenado pela 
Sedens e destinado a quem aderir ao Manejo Florestal Comunitário30. 

O Plano de Valorização do Ativo Ambiental tem como objetivos garantir a regularização 
do passivo ambiental florestal, a gestão de florestas, o fomento às práticas sustentáveis 
através da certificação de unidades produtivas sustentáveis e o pagamento por serviços 
ambientais (REGO, 2011). Seus principais programas são o Programa de Regularização do 
Passivo Ambiental Florestal (REGO, 2011), a gestão de florestas através da concessão de 
florestas públicas e do plano de manejo florestal comunitário e empresarial, o Programa 
de Certificação de Unidades Produtivas Familiares e o Projeto de Incentivo aos Serviços 
Ambientais (REGO, 2011).

30  Entrevista com Marky Brito, diretor de Desenvolvimento Florestal da Sedens.
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Figura 7 – Política de Valorização do Ativo Ambiental Florestal

Fonte: Neves e Lima (2011).

e. PROGRAMA De ReGULARIZAçãO DO PASSIvO AMbIentAL 

O Programa de Regularização do Passivo Ambiental do estado do Acre foi instituído pelo 
art. 38 da Lei Estadual nº 1.904/07, regulamentado pelo Decreto nº 3.416/08 sendo um dos 
instrumentos de implementação da Política de Valorização do Ativo Ambiental. Para ade-
quar este Programa e o próprio Licenciamento Rural ao novo Código Florestal e, em parti-
cular, ao Cadastro Ambiental Rural – CAR e Programa de Regularização Ambiental – PRA 
(BRASIL, 2012a), foi editada a Lei Estadual nº 2.693, de 17/01/2013 alterando a Lei Estadual 
nº 1.904/07. Conforme a alteração efetuada, o Programa de Regularização do Passivo Am-
biental passou a denominar-se Programa de Regularização Ambiental do Estado – PRAAC 
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e a ser tratado no art. 39. O art. 38, a seu turno, instituiu no estado o Cadastro Ambiental 
Rural – CAR31. 

O PRAAC tem por objetivo promover a regularização do passivo ambiental das proprie-
dades rurais, especialmente nas áreas de preservação permanente, reserva legal e uso 
restrito (art. 39 da Lei nº 1904/07, com a redação da Lei nº 2693/13). O Código Florestal 
anterior (BRASIL, 1965) estabeleceu, a partir de maio de 2000, que a Reserva Legal nas 
propriedades situadas na Amazônia Legal, aumentaria de 50% para 80% (Art. 1º, § 2º, III, 
c/c art 16, I da Lei Federal nº 4.771/65 com a alteração promovida pela Medida Provisó-
ria 2.166-67/01), o que foi mantido pelo atual Código Florestal. O Estado como um todo 
possui 88% de sua cobertura florestal intacta (SEMA, 2010). Inobstante, a distribuição 
dessa floresta não ocorre de maneira equilibrada e alguns municípios mais populosos pos-
suem mais de 50% de sua área desmatada, gerando um grande passivo ambiental (SEMA, 
2010). O ZEE do Estado possibilitou que, para fins de recomposição ou compensação, o 
percentual de Reserva Legal fosse reduzido para cinquenta por cento, excluídas as áreas 
de preservação permanente nas propriedades situadas na Zona 1. (art. 7º c/c art. 40, I da 
Lei nº 1.904/07). Embora este dispositivo tenha diminuído o passivo ambiental no Estado, 
o problema remanesce, especialmente nos Projetos de Assentamento conforme levanta-
mento realizado pelo Imazon (BRANDÃO JR, SOUZA JR, 2006).

A regularização do passivo no Estado foi vinculada ao licenciamento e permitida através de 
uma das seguintes modalidades: recomposição por regeneração natural ou plantio (art. 40, 
III, IV e V da Lei nº 1904/07), compensação (art. 40, VI, VII, VIII e IX da Lei nº 1.904/07) ou de-
soneração (Decreto nº 3416/08, art 2º, § 1º, III). A adesão ao Programa de Certificação está 
condicionada à existência ou ao encaminhamento do licenciamento e a correspondente 
regularização do passivo verificado na propriedade. Nesta hipótese, o Plano de Certificação 
pode contemplar as medidas necessárias de recuperação da RL e APP. Entretanto, com 
a publicação da Lei nº 2.693/13, pretende o Estado estimular para que a regularização de 
eventual passivo ambiental ocorra no âmbito do PRAAC com a renúncia ao Programa de 
Certificação.

31  Encontra-se em fase de discussão a minuta de texto que regulamenta o CAR no Estado do Acre, já 
tendo sido objeto de análise por parte da PGE, através do Parecer PGE/PMA nº 07/2013.
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Lei nº 2.693/13:

Art. 2º A Lei nº 2.025, de 20 de outubro de 2008, somente será aplicável 
aos proprietários e possuidores rurais que já tenham aderido ao Programa 
Estadual de Certificação de Unidades Produtivas Familiares do Estado na 
data da entrada em vigor desta lei. 

§ 1º Os proprietários e possuidores rurais poderão optar entre permane-
cer no Programa Estadual de Certificação de Unidades Produtivas Fami-
liares do Estado com todos os direitos e obrigações a ele inerentes, ou, 
alternativamente, renunciar a esse Programa e aderir ao PRAAC. 

§ 2º Os proprietários e possuidores rurais que optarem por permanecer 
no Programa Estadual de Certificação de Unidades Produtivas Familiares 
do Estado não terão os benefícios previstos na Lei Federal nº 12.651, de 
25 de maio de 2012, quando incompatíveis com as obrigações assumidas 
nesse Programa ou quando a adesão ao PRAAC for requisito legal para o 
exercício do benefício.

Assim ocorre porque o Programa de Certificação instituído pela Lei nº 2025/08 prevê a 
regularização do eventual passivo na propriedade durante o período do Programa que é de 
até 9 anos. O Programa de Regularização do Passivo instituído pelo novo Código Florestal 
prevê que a regularização do passivo ocorra num prazo de até 20 anos (art. 66, § 2º da Lei 
nº 12.651/12). Tendo em vista que as obrigações do PRAAC podem tornar-se incompatíveis 
com as obrigações do Programa de Certificação instituído pela Lei nº 2025/08, foi esta-
belecido que os produtores que aderirem ao PRAAC deverão renunciar ao Programa de 
Certificação. Aqueles que optarem por permanecer no Programa de Certificação não terão 
os benefícios previstos no novo Código Florestal, como a suspensão e a conversão em 
serviços ambientais das sanções por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, 
relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de 
Reserva Legal e de uso. Neste contexto, a exposição de motivos à Lei nº 2.693/13 expres-
samente menciona que a permanência no Programa de Certificação somente será viável 
para as propriedades ou posses rurais sem passivo ambiental, do contrário a adesão ao 
PRAAC será a melhor opção para os proprietários e possuidores rurais (ESTADO DO ACRE, 
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2012a). Se antes desta alteração legislativa, poder-se-ia argumentar que o Estado admitia 
o Pagamento por Serviços Ambientais por práticas obrigatórias por lei como é o caso da 
regularização do passivo em APP e RL, sujeitando o programa à críticas por falta de adicio-
nalidade, agora esta opção ficou bastante restrita. Por outro lado, o novo Código Florestal 
Federal expressamente autoriza o emprego de esquemas de PSA para a manutenção das 
Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito (BRASIL, 2012a) 
tornando a legislação Estadual, a princípio, mais restritiva que a legislação federal. O arca-
bouço jurídico, contudo, está em fase de construção e esta discussão merece aprofundar 
os debates ante suas implicações éticas, ecológicas e econômicas. 

f. PROGRAMA De ReDUçãO De eMISSÕeS DO eStADO.

O Programa de Redução de Emissões do Estado está embasado no Plano Estadual de 
Prevenção e Controle dos Desmatamentos do Estado do Acre – PPCD-Acre, aprovado em 
2010 por meio da Resolução Conjunta CEMACT/CFE/CDRFS n°. 001, de 08 de Outubro de 
2010 e tem por objetivo o desenvolvimento de ações de prevenção, controle e combate às 
queimadas e aos incêndios florestais no Estado (CEGDRA, 2012). Articulado com o Plano 
Nacional de Mudanças do Clima, o Plano Federal de Prevenção e Controle dos Desmata-
mentos na Amazônia - PPCDAM, e o Plano Amazônia Sustentável –PAS, tem por meta a 
redução de 80% até 2020 nas taxas de desmatamento e de emissões de GEE em relação 
à taxa média verificada entre 1996 e 2005 (CEGDRA, 2012). Alicerçado no ZEE do Estado, 
através do Plano de Valorização do Ativo Ambiental Florestal e do Plano de Recuperação de 
Áreas Alteradas, o PPCD adota instrumentos de monitoramento, prevenção, controle e mi-
tigação dos impactos causados pelo desmatamento e degradação florestal, promovendo o 
ordenamento territorial, a regularização fundiária, o fortalecimento do sistema estadual de 
áreas protegidas e a valorização da floresta como ativo econômico. Em virtude das diretri-
zes que recomendam a valorização dos serviços ecossistêmicos, através da remuneração 
por serviços ambientais, o PPCD recomenda como estratégia de ação o uso de alternati-
vas produtivas sustentáveis, dentre as quais, as integrantes do Programa de Certificação 
instituído pela Lei nº 2.025/08 (CEGDRA, 2012). 

O Inventário de Emissões Antrópicas e Sumidouros de Gases de Efeito Estufa do Estado 
foi iniciado em 2010 (ano-base) e lançado em 2012 sendo o primeiro feito por um Estado 
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Amazônico. Realizado para saber o quanto se emite e qual a origem dessas emissões, 
aponta que as políticas de desenvolvimento sustentável que incorporam a promoção de 
serviços ambientais sendo desenvolvidas pelo Estado desde 1999 caminham de forma 
paralela com a formulação de uma estratégia de analise e resposta para minimizar os 
impactos negativos existentes e promover o aumento da capacidade de adaptação da 
sociedade frente a desastres causados pelas mudanças climáticas (EMBRAPA, 2010). O 
Inventário Estadual, junto com o PPCD, é parte integrante do compromisso do Estado em 
reduzir suas emissões e importante ferramenta de planejamento e tomada de decisões.

g. SISteMA eStADUAL De IncentIvOS AOS SeRvIçOS AMbIentAIS - SISA

Em 2010, após um amplo e intenso processo participativo32, foi promulgada a Lei nº 2.308 
de 22 de Outubro de 2010 instituindo o Sistema Estadual de Incentivos aos Serviços Am-
bientais - SISA, o Programa de Incentivos por Serviços Ambientais - ISA Carbono e demais 
Programas de Serviços Ambientais e Produtos Ecossistêmicos do Estado do Acre objeti-
vando a valorização do ativo ambiental por meio de incentivos a serviços ecossistêmicos. 
Até a sua criação, o Estado do Acre vinha implementando programas de incentivo isolados 
e específicos, como é o caso do programa de subsídio à produção da borracha instituído 
pela Lei Chico Mendes (ESTADO DO ACRE, 1999) e do Programa de Certificação de Unida-
des Produtivas Familiares (ESTADO DO ACRE, 2008a), sendo o SISA uma evolução deste 
processo. Entretanto, a criação de um programa jurisdicional tão completo e sofisticado 
como o que foi inaugurado com o SISA só foi possível a partir da experiência adquirida e 
lições apreendidas com estes programas anteriores.

Inserido na Política de Valorização do Ativo Ambiental e peça fundamental da Política Esta-
dual de Incentivo aos Serviços Ambientais, o SISA alberga um conjunto de princípios, dire-
trizes, instituições e instrumentos para fomentar a proteção, manutenção e a ampliação da 
oferta de sete serviços e produtos ecossistêmicos33 em um inovador programa jurisdicio-

32 Um total de 174 pessoas dentre organizações nacionais, internacionais, populações indígenas e 
indivíduos que enviaram mais de 300 recomendações. Mensagem nº 708 de 20 de Outubro de 2010 que 
contém a exposição de motivos à Lei nº 2.308/10.

33 carbono, sociobiodiversidade, água e serviços hídricos, beleza cênica, regulação do clima, valorização 
do conhecimento tradicional e melhoramento dos solos.
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nal dotado de um arcabouço político e institucional com abrangência em todo o território 
do Estado, inclusive na área urbana34. Em uma conjuntura global que prioriza mecanismos 
de REDD, a criação de um Sistema que valoriza diversos serviços ecossistêmicos e en-
xerga o carbono florestal como apenas um dos diversos serviços oferecidos pela floresta, 
tornam o Sisa único (ANDERSON, RITTI, 2013).

O Sisa traz uma série de princípios já consagrados em âmbito nacional e internacional35, 
além do chamado Princípio da Florestania. O Sistema se articula com o ZEE, com a Política 
de Valorização do Ativo Ambiental, com o PPCD/AC, com a Política Nacional de Mudanças 
do Clima, e com as políticas nacionais e normas gerais que venham a regular os incentivos 
e pagamentos por serviços ambientais (art. 2º da Lei nº 2.308/10). O Sisa foi desenhado 
de forma a adequar-se com o futuro sistema nacional36, com mecanismos subnacionais 
internacionais, como é o caso da Califórnia nos Estados Unidos da América e Chiapas no 
México, ou mesmo o sistema regulado no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Uni-
das sobre Mudança do Clima (NEVES, 2010). O Sistema inaugura um sofisticado e inova-
dor arranjo institucional que envolve diversas instâncias governamentais e independentes 
garantindo eficiência, transparência e controle social. O Sisa prevê a participação de todos 
os setores da sociedade envolvidos com o tema através de um Colegiado ou Conselhão 
que reúne os Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia (CEMACT), 
de Florestas (CFE) e de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRFS) para tratar de to-
das as questões de mitigação e adptação às mudanças climáticas, incluindo as ações do 
Sisa. Cabe ao recém criado Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços 
Ambientais - IMC  a competência regulatória, de controle e de monitoramento (art. 7º da 
Lei nº 3.208/10). O controle social é efetuado através da Comissão Estadual de Validação 
e Acompanhamento – CEVA (Art. 12, §1º e incisos da Lei nº 3.208/10). Para assessorar o 
IMC em questões técnicas, científicas, jurídicas e metodológicas relativas ao Sisa foi cria-
do o Comitê Científico (Art. 13 da Lei nº 3.208/10). Com a finalidade de preparar e executar 

34 Entrevista com Monica de Los Rios - IMC.

35 Responsabilidade intra e intergeracional (art 2º, I); responsabilidades comuns, porém diferenciadas; 
(art 2º, II); Precaução (art 2º, III); respeito aos conhecimentos e direitos dos povos indígenas, populações 
tradicionais e extrativistas (art. 2º, IV); respeito à diversidade cultural (art. 2º, V); cooperação nacional e 
internacional (art. 2º, VI); justiça e equidade na repartição dos benefícios econômicos e sociais (art. 2º, IX); 
transparência, eficiência e efetividade e participação social (art. 2º, X).

36 Tendo o Estado firmado acordos de cooperação com o Estado do RJ e SP
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programas, subprogramas, planos de ação e projetos, captar recursos, gerir e alienar os 
ativos e créditos gerados pelo Sistema foi criada a Companhia de Desenvolvimento de 
Serviços Ambientais (CDSA), sob a forma de sociedade anônima de economia mista e 
supervisionada pela Sedens (art. 15 da Lei nº 3.208/10). O Sistema ainda prevê a existência 
de uma auditoria com a finalidade de receber sugestões, reclamações, denúncias e mediar 
conflitos (art. 14 da Lei nº 3.208/10)37. 

O Sisa prevê uma série de Programas, Subprogramas e Projetos da iniciativa pública ou 
privada para cada um dos serviços ecossistêmicos que a lei contempla. Em virtude da base 
de informações já existente e do estágio dos debates com a sociedade acreana sobre este 
tema, o programa mais desenvolvido atualmente é o ISA Carbono. O Isa Recursos Hídricos 
e o Isa Biodiversidade encontram-se em fase de desenho38. O Isa Carbono pretende remu-
nerar práticas que resultem no sequestro, conservação, manutenção e aumento do esto-
que e diminuição do fluxo de carbono, através do reflorestamento, da restauração de áreas 
degradadas, do aumento da produtividade em áreas desmatadas e da valorização da flores-
ta em pé através da geração de renda em projetos de manejo florestal, promovendo um 
modelo de desenvolvimento de baixo carbono (Capítulo II da Lei nº 2.308/10). O Sistema 
foi concebido de forma a incorporar e coordenar as ações e atividades desenvolvidas pelas 
diferentes Secretarias de Estado, fazendo o registro e controle das reduções de emissão 
dos GEE a nível jurisdicional. O IMC é responsável pela implementação do Sistema, mas 
não pela execução de suas atividades. Conforme já referido, a Sedens é responsável pela 
execução do Programa do Produtor Certificado para o Manejo Florestal Comunitário e a 
Seaprof é responsável pelo Programa de Certificação de Unidades Produtivas Familiares, 
situação que não se altera com a criação do Sisa. A novidade é o surgimento da CDSA que 
passa a ser responsável pela captação de recursos e pela preparação e execução de planos 
de ação e projetos REDD. Da mesma forma, os Programas deverão ser readequados ante 
o Novo Código Florestal e o Cadastro Ambiental Rural. 

37 Em Junho de 2013 a Ouvidoria ainda não tinha sido instalada. Fonte: entrevista com Monica de Los 
Rios - IMC

38 Entrevista com Monica de Los Rios - IMC
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h. PLAnO eStADUAL De RecURSOS HíDRIcOS

Lançado em Julho de 2012, o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Acre (PLERH), como 
um dos instrumentos da Política de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado (ESTADO 
DO ACRE, 2003), reconhece o direito à água como um direito humano fundamental à vida 
e prioriza a preservação, a qualidade e a quantidade (SEMA, 2012). Também reconhece 
a sua importância para a manutenção da cobertura vegetal do Estado e a importância 
da conservação dos ecossistemas aquáticos (SEMA, 2012). Embora a região Amazônica 
albergue a maior bacia hidrográfica do mundo e o Acre tenha uma grande disponibilidade 
hídrica, o Estado está sujeito a um regime sazonal que envolve um período de escassez 
e um período chuvoso, com possibilidade de alagações. Além disto, a disponibilidade de 
água no Estado está seriamente comprometida por problemas de poluição decorrentes do 
lançamento nos corpos hídricos de esgotos domésticos e resíduos urbanos e industriais 
sem tratamento, comprometendo, inclusive, mananciais de abastecimento humano. No 
Estado, o maior consumo é em atividades agropastoris sendo 62% na criação de animais 
e 12% na irrigação. O segundo maior consumo é para o consumo humano (24%), seguido 
da atividade industrial (2%) (SEMA, 2012).

Seguindo a linha estratégica do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), o PLERH 
possui quatro diretrizes que congregam diversos planos e programas. A diretriz IV que 
trata das medidas de adaptação às mudanças climáticas contempla o Programa de de-
senvolvimento de medidas de adaptação e mitigação dos eventos extremos (Programa 
9) e o Programa de revitalização de bacias hidrográficas, conservação e recomposição 
de áreas de proteção permanente (Programa 10) (SEMA, 2012). O programa 9 tem por 
objetivo identificar as áreas sujeitas a eventos hidrológicos críticos através de um zonea-
mento de áreas vulneráveis, e propor ações integradas e intervenções multidisciplinares 
que possibilitem a mitigação desses eventos e a adaptação das comunidades e dos siste-
mas afetados (SEMA, 2012), o que constitui-se em uma grande oportunidade para o uso 
de incentivos econômicos para a proteção dos serviços ambientais, considerando o seu 
papel tanto na mitigação quanto na adaptação às mudanças climáticas. O Programa 10 
tem por objetivos a melhoria das condições socioambientais, o aumento da quantidade e 
a melhoria da qualidade da água para usos múltiplos nas bacias hidrográficas. O Programa 
Estadual de Conservação e Recuperação de Nascentes e Matas Ciliares implantado a par-
tir de 2012, prevê um sistema de certificação das iniciativas de recuperação ambiental nas 
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bacias prioritárias aliando estas iniciativas de recuperação ambiental nas bacias prioritárias 
às ações de certificação da Política do Ativo Ambiental Florestal (SEMA, 2012). O Estado 
já implementa um grande programa de piscicultura, integrado ao Plano de Certificação de 
Unidades Produtivas e iniciou o Programa de Conservação e Recuperação de Nascentes 
e Matas Ciliares na Bacia do Rio Acre que remunera os produtores rurais pela restauração 
da mata ciliar (ESTADO DO ACRE, 2011). Encontra-se em fase de elaboração, a regula-
mentação do SISA para recursos hídricos. Acima de tudo, o PLERH do Acre reconhece 
que o SISA, aliado ao ZEE, ao SEANP e ao recém lançado Plano Integrado de Prevenção, 
Controle e Combate às Queimadas e aos Incêndios Florestais do Estado do Acre (ESTADO 
DO ACRE, 1999) trazem importantes contribuições na medida em que protegem o solo e 
a cobertura vegetal, com impactos diretos na erosão, sedimentação e assoreamento dos 
corpos hídricos (SEMA, 2012).

6. PROjetOS De LeI QUe vISAM A MODIFIcAR A POLítIcA eStADUAL De 

PSA 

Tendo em vista que a Política de Incentivo aos Serviços Ambientais do Estado é executada 
dentro da estrutura político-institucional do SISA, foi identificado um Projeto de Lei que pre-
tende alterar a Lei nº 2.308/10. Trata-se do Projeto de Lei nº 54 de 20/08/2013, apresentado 
pelo Executivo para alteração de alguns pontos da Lei.

O art. 8º, § 3º altera a remuneração do Diretor Presidente do IMC. O art 13, §§ 1º e 2º cria 
um incentivo financeiro de participação em cada sessão do Comitê Científico e prevê que o 
IMC será responsável pelo custeio das despesas de deslocamento necessárias à atuação 
dos membros do Comitê Científico no âmbito do SISA. O art. 15, § único disciplina o modo 
como Agência de Desenvolvimento de Serviços Ambientais deve executar as atividades 
previstas nos incisos I, II, III, V, VI, VII e VIII do art. 15, pois são atividade correlatas a atribui-
ções do próprio Estado do Acre, tendo se optado pela celebração de um convênio, no qual 
o Estado suporta os custos e a Agência executa as atividades, sem nenhuma remuneração 
pelos serviços. O Art. 40 autoriza o Estado a transferir recursos à Agência de Desenvolvi-
mento de Serviços Ambientais, à titulo de subvenção econômica, até o limite de seis mi-
lhões de reais, para despesas de custeio e manutenção. Estes recursos são provenientes 
do Termo de Cooperação celebrado com o KFW (Banco Alemão de Desenvolvimento), no 
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qual o Banco repassou ao Estado EU$ 19 milhões de euros em contrapartida pela compro-
vação de redução de desmatamento (certificados) nos anos de 2011, 2012 e 201339. O PL 
também acrescenta o art. 8º-A criando um cargo de direção na cúpula do IMC para apoiar 
o Diretor Presidente. 

7. AvALIAçãO DOS ReSULtADOS DA entRevIStA cOM A cOMUnIDADe 

beneFIcIÁRIA DO PROGRAMA De ceRtIFIcAçãO e cOM O FUncIOnÁRIO 

DA SeAPROF

Muito embora o Acre tenha instituído um sofisticado programa jurisdicional de incentivo 
aos serviços ecossistêmicos através da Lei nº 2.308 de 2010, o Sisa ainda está em fase de 
construção e desenvolvimento. Por tal razão, optou-se por concentrar a pesquisa no Pro-
grama de Certificação de Unidade Produtivas Familiares instituído em 2008 e implantado 
desde 2009 eis que o mesmo poderia fornecer a base de dados necessária à mesma, em 
especial, a possibilidade de entrevistar comunidades beneficiárias do Programa. Durante 
a pesquisa, foi efetuada uma entrevista com a Coordenadora do Programa de Certificação 
na SEAPROF que é o órgão executor desta política40. Como a Sedens gere e repassa re-
cursos do Fundo que financia o pagamento do Bônus (art 4º da Lei nº 2.025/08)41, e o IMC 
possui competência regulatória, de controle e de monitoramento do Sisa, optou-se por 
entrevistar seus representantes, cujas contribuições estão referidas ao longo do relatório. 
A coordenadora do Programa na Seaprof ressaltou que tem sido uma grande satisfação ver 
as famílias sendo atendidas pelo Estado de forma a possibilitar que produzam de maneira 
sustentável e segura. Ressaltou, porém, que a insegurança fundiária tem sido um grande 
problema para a abertura das contas bancárias e recebimento do bônus. Também mani-
festou apreensão pela falta de perspectivas de financiamento futuro do Programa eis que 
existem recursos garantidos para apenas quatro Municípios.

39  Mensagem 516 de 19/08/2013 contendo a exposição e motivos à alteração da Lei nº 2.308/10

40  Anexo 

41  Além de ser responsável pela implementação de parte dos programas que integram a Política de 
Valorização do Ativo Ambiental,
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O Programa de Certificação teve um grande impulso a partir dos recursos do Fundo Ama-
zônia para aplicação no Programa de Valorização do Ativo Ambiental Florestal em duas 
áreas definidas como prioritárias pelo governo, por sofrerem influência direta das obras da 
rodovia BR-364, áreas estas localizadas nos municípios de Tarauacá, Feijó e Manuel Urbano 
(BNDES, 2010). Embora o Programa de Certificação também esteja sendo desenvolvido 
em outras áreas, em especial, no Município de Rio Branco, o Município de Manuel Urba-
no foi escolhido para a pesquisa de campo em virtude de ter implantando o Programa há 
mais tempo, assim como Feijó e Tarauacá. A microrregião de Manuel Urbano atende 370 
famílias, divididas em Projetos de Assentamento (PA), Seringais e Glebas, conforme mapa 
a seguir (Figura 8). Foram entrevistados o Engenheiro Florestal responsável pelo escritório 
local da Seaprof, Sr Élio Ferreira da Silva e quatro famílias de produtores rurais localizados 
em diferentes unidades e com perfis bastante diversos42. 

42 Foram entrevistados os produtores Maria Aucilene Pires da Silva “Tota” que ocupa um lote de 6 ha 
no P.A. Castelo, o Sr. José Bezerra Saboia que ocupa uma área de 196 ha na Gleba Arez, o Sr. José Angelino de 
Souza  “Sorriso” que ocupa uma área de 53 ha no P.A. R. Aleluia e o Sr. Geraldo Bispo de Almeida que ocupa 
uma área de 50 ha no Seringal Sto. Antônio.
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Figura 8 - Mapa Microrregião de Manuel Urbano

Fonte: Seaprof/AC

O responsável pelo escritório local da Seaprof destacou que o Plano de Certificação pre-
cisou ser simplificado e as iniciativas de fomento adaptadas à realidade local.  Que a sua 
implementação demanda um grande trabalho de ATER e que o número de técnicos dis-
ponível é insuficiente. Que o Programa enfrentou uma grande desconfiança por parte dos 
produtores, acostumados ao sistema de desmatamento e queima. Que à medida que 
começaram os investimentos de fomento e foram verificados os primeiros resultados, o 
Programa teve um salto de adesões. Que as ações de fomento foram muito valorizadas pe-
los produtores e que existe uma preocupação por parte do Programa em fomentar culturas 
que tenham mercado, sendo que o mercado local absorve bem a produção. Os produtos 
de maior qualidade conseguem acessar o mercado da capital e ser exportados para outros 
estados. Que o maior problema no momento é a insegurança fundiária pois a maioria dos 
produtores que ingressaram no Programa não dispõe do título da terra, o que está lhes 
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causando problemas  para o recebimento do bônus e o acesso à linhas de financiamento 
do Pronaf.

As entrevistas com os produtores demonstraram que os mesmos estão satisfeitos com o 
Programa43, tendo uma grande percepção dos benefícios que a natureza proporciona e dos 
efeitos que o manejo do solo tem sobre os mesmos44. O desmatamento e o uso do fogo 
decorrem de uma necessidade de subsistência e da falta de alternativas, pois é uma práti-
ca conhecida que não requer mão-de-obra nem maquinário. Com exceção de uma família, 
todas as demais referiram que pretendem abandonar o uso do fogo a partir do Programa e 
que vislumbraram a possibilidade de diversificar a produção. Com exceção de uma família, 
todos referem que recebem a visita periódica dos técnicos. Entendem que a assistência 
do governo no escoamento da produção deve melhorar e que o atendimento dos técnicos 
deveria ser mais personalizado, de acordo com as características da propriedade e o perfil 
do produtor. Para todos eles, os incentivos de fomento, especialmente o açude foram os 
benefícios de maior valor e nenhuma das famílias recebeu ainda a segunda parcela do 
bônus por problemas de documentação fundiária. A possibilidade de uma produção que 
não apenas garanta a subsistência, mas que também possa gerar renda foram o grande 
atrativo e diferencial do Programa. Neste sentido, o relato da Sra. Maria Aucilene Pires da 
Silva, a “Tota”, foi emblemático e emocionante: “Se eu vender, eu vou pra uma área na 
cidade passar tudo aquilo que eu já passei [fome]. E eu não vou. Eu vou ficar aqui porque 
tenho o sustento”45.

8. AvALIAçãO DA POLítIcA eStADUAL De PSA

O objetivo do Programa de Certificação de Unidades Produtivas Familiares instituído pela 
Lei nº 2.025/08 é promover o uso sustentável das unidades produtivas rurais familiares, 

43 Que obteve nota 10 de dois produtores, nota 8 de um e nota 7 de outro. 

44 Conforme relato de dois entrevistados “Com duas queimadas a terra fica fraca [...] Se eu for brocar 
todo ano na mata bruta, com três anos eu não tenho mais mata, então não tenho mais nada. A mata fornece 
comida, madeira, fresquinho, água.” “Nós sem natureza não vive, oxigênio vem das arvores, Deus fez tudo 
completo”.Entrevista com produtores. 

45 Esta mesma produtora, vencendo a desconfiança do marido e fazendo cursos de treinamento, aplicou 
todas as práticas de manejo oportunizadas pelo Programa e hoje ensina os vizinhos. 
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bem como a inclusão social e econômica destes produtores, resultando na redução dos 
GEE e no fortalecimento das práticas de uso e conservação do capital natural46. O uso 
sustentável das unidades produtivas rurais é promovido através da recuperação de áre-
as degradadas e de técnicas de produção que pressupõe o abandono do uso do fogo. A 
sustentabilidade econômica e social se dá através de projetos que assegurem segurança 
alimentar e o fortalecimento das cadeias produtivas (ALMEIDA JR., s/d).

Embora o número de famílias entrevistadas em Manuel Urbano seja muito pequeno quan-
do comparado com o universo de famílias cadastradas no Programa, o relato destas famí-
lias aliado à analise da legislação, do Manual Operativo e das entrevistas realizadas com 
representantes do Governo nos permitiu fazer uma compreensiva avaliação do mesmo. Da 
forma como concebido, o Programa oferece benefícios monetários e não monetários para 
que os produtores, voluntariamente, modifiquem seus sistemas de produção, adotando 
práticas que resultam na proteção do capital natural. Conforme já mencionado, o sistema 
de produção corrente é a chamada agricultura itinerante mediante o uso do fogo. Este sis-
tema de produção, embora tenha um custo baixo para o produtor, não considera diversas 
externalidades negativas, dentre elas a destruição de habitat e perda de biodiversidade, a 
emissão de GEE, a degradação e erosão do solo, provocando uma imensa pressão sobre 
a floresta, num circulo vicioso no qual todos perdem.

Com o objetivo de provocar uma reestruturação produtiva e motivar os produtores a aban-
donarem o uso do fogo, o Programa de Certificação oferece benefícios para que os mes-
mos adotem o chamado roçado sustentável. Ao propiciar a recuperação de áreas degrada-
das e o plantio permanente de culturas sem a necessidade de queima de novas áreas, o 
Programa aumenta a produção de alimentos e reduz a pressão sobre a floresta. Ao reduzir 
a pressão sobre a floresta, o Programa garante não apenas a redução das emissões dos 
GEE decorrentes da degradação, do desmatamento e queimadas como também o se-
questro de carbono pela cobertura vegetal preservada, a conservação dos habitats e da 
biodiversidade, a manutenção da beleza cênica oriunda das paisagens de floresta, a filtra-
gem natural, a regulação hídrica e mais um número expressivo de serviços ecossistêmicos 
providos pelas florestas. Desta forma, contribui sensivelmente na mitigação dos efeitos 
decorrentes das mudanças climáticas. 

46 Exposição de motivos à Lei nº 2.025/08. Mensagem 323 de 12/09/2008 e Manual Operativo (ALMEIDA 
JR., s/d).
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Contudo, fica cada vez mais evidente que apenas medidas de mitigação não serão sufi-
cientes para lidar com os impactos climáticos, sendo necessária a adoção de medidas de 
adaptação. A adaptação baseada nos ecossistemas (AbE) consiste no uso dos ecossis-
temas e seus serviços para neutralizar e abrandar os efeitos decorrentes das mudanças 
climáticas, mantendo a resiliência dos ecossistemas naturais, seus serviços e as espécies 
que os mantém, auxiliando as pessoas a se adaptarem às tais mudanças (SOMENSHINE, 
s/d). O aumento da resiliência dos ecossistemas é importante porque aumenta a capaci-
dade do sistema em absorver e se reorganizar face à mudança ou ameaça de mudança 
das condições naturais e está diretamente relacionado à manutenção de ciclos bioquími-
cos funcionais e diversidade entre as espécies (STANTON, 2012). O emprego do roçado 
sustentável, por sua capacidade de fixar Nitrogênio e ser mais resistente à pragas e ervas 
daninhas, resulta na recuperação da área degradada, na fertilização natural e na redução da 
necessidade do uso de herbicidas e pesticidas. Tal manejo garante não apenas um sistema 
de produção mais seguro e com baixo custo, mas também gera inúmeras externalidades 
positivas, tais como, a ciclagem de nutrientes e recuperação do solo garantindo a produ-
ção primária, a preservação da microfauna e microflora, o controle da erosão e o controle 
natural de pragas. Tais benefícios, aliados aos benefícios decorrentes da adoção de SAFs 
contribuem sensivelmente para o aumento da resiliência do ecossistema. Ao fomentar o 
cultivo de novas e múltiplas culturas, o Programa diversifica a produção, confere segurança 
alimentar e proporciona um aumento na renda destas famílias que comercializam o exce-
dente produzido. 

O Programa enfrentou grande resistência e desconfiança por parte dos Produtores que, 
acostumados a anos de produção com o uso do fogo, inicialmente não visualizaram no 
roçado sustentável uma alternativa confiável de produção. É bem verdade que a busca por 
alternativas foi fortemente motivada pela proibição do uso do fogo. Contudo, o pacote de 
benefícios oferecido, acompanhado de um amplo trabalho de esclarecimento por parte da 
Rede de ATER, foram suficientemente atrativos para os produtores vencerem a descon-
fiança e ingressarem no Programa. O pacote de benefícios previsto no Programa compre-
ende um bônus em dinheiro, ações de fomento do Governo e acesso prioritário a linhas de 
crédito. As ações de fomento – limpeza mecanizada, construção de açudes e barragens, 
fornecimento de mudas, sementes, insumos, matrizes, assistência técnica e extensão ru-
ral - representam a maior parcela do benefício quando convertidos em valores monetários. 
Estas ações, além de representar o maior valor do benefício repassado, são essenciais 
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para a execução dos Planos de Certificação. Tal circunstância é perfeitamente percebida 
pelos produtores que valorizam muito mais estas ações de fomento do que o bônus, espe-
cialmente os açudes e barragens, indubitavelmente, os investimento de maior monta. Nas 
famílias entrevistadas, foi percebido que o bônus exerceu o seu papel de atrativo adicional 
mas não foi fundamental para a adesão ao Programa. Tanto é verdade que nenhuma das 
famílias entrevistadas tinha recebido a segunda parcela do bônus de adesão, no valor de 
R$ 250,00 e isto não pareceu influenciar sua avaliação do Programa. Outro fator decisivo 
na opção pelo Programa de Certificação foi a perspectiva de produzir outras culturas além 
da tradicional mandioca, feijão e milho, revendendo o excedente da produção e gerando 
renda. Um dos objetivos do Programa é a diversificação da produção através da introdução 
de novas culturas tais como, frutas, hortaliças e pequenos animais, inseridas em cadeias 
produtivas. Para tanto, o Programa oferece insumos e assistência técnica, exigindo um 
grande envolvimento da rede de Ater para desenhar, executar o Plano, e auxiliar os produ-
tores a resolver as dificuldades surgidas durante o cultivo de culturas com as quais eles 
não têm familiaridade ou experiência.

Uma vez tendo ingressado no Programa, a execução do Plano de Certificação envolve no-
vos desafios. A desconfiança em relação à eficácia do roçado sustentável persiste até que 
sejam vistos os seus primeiros resultados47. Para que o mesmo dê resultados, é necessá-
rio seguir as instruções da Rede de Ater sobre o que, como e quando plantar, o que exige 
treinamento e visitas periódicas dos técnicos. Nas famílias entrevistadas, a desconfiança 
fez com que a leguminosa fosse testada inicialmente numa pequena área da propriedade. 
Tão logo verificados os primeiros resultados da adoção do roçado sustentável, os produ-
tores percebem seus benefícios e se sentem confiantes em prosseguir neste sistema 
de produção. Numa das famílias entrevistadas, foi relatado que o roçado sustentável não 
teria funcionado, mas se acredita que a leguminosa tenha sido plantada na época errada 
e de forma incorreta. Outro desafio enfrentado é adequar o produto à vocação local ou à 
demanda do mercado. A Seaprof relata que, muitas vezes, os produtores desejam produzir 
um produto que não é adequado à região onde será produzido ou que não tem mercado, 
demandando um trabalho de convencimento por parte dos técnicos.  Desta forma, o su-
cesso do Programa requer um trabalho detalhado e personalizado por parte da rede de 
ATER. De acordo com estimativas da Seaprof, cada técnico deveria atender a um número 

47 Conforme relatado pelo responsável pelo escritório da Seaprof em Manuel Urbano.
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máximo de 75/80 famílias. Muito embora o Acre tenha sido o primeiro Estado a criar uma 
legislação específica e implantar uma secretaria de Ater (AGÊNCIA NOTICIAS DO ACRE, 
2012), não dispõe da estrutura necessária para atender à demanda que possui. Para driblar 
esta insuficiência de recursos, o Programa de Certificação prevê a possibilidade de creden-
ciamento de entidades que tenham relação permanente e continuada com os produtores 
familiares e demais públicos da extensão agroflorestal  para atuar na Rede de Ater, con-
juntamente com os técnicos do quadro permanente das Secretarias de Estado envolvidas. 
Estas entidades devem ser credenciadas pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento 
Rural Florestal Sustentável – CEDRFS mediante o preenchimento de uma série de requi-
sitos e a observância de determinados princípios. (Anexo II da Portaria Sema 17/10). Na 
região de Manuel Urbano onde se localizam as famílias entrevistadas existe uma entidade 
credenciada para atuar na Rede de Ater e três técnicos de campo da Seaprof para atendi-
mento de 370 famílias. 

Por fim, o sucesso desta iniciativa depende também da possibilidade de escoamento da 
produção e da sua inserção em mercados. Uma das principais políticas públicas desen-
volvidas para o escoamento da produção agrícola familiar são os Programas de Aquisição 
de Alimentos (PAA) por parte do Governo48. Na região pesquisada, devido a atrasos no 
repasse dos recursos, o PAA não tem funcionado com regularidade. Em contrapartida, 
existe um mercado local que absorve bastante bem a produção rural destas famílias49. O 
problema identificado é a falta de infraestrutura de escoamento da produção, tanto pela fal-
ta de veículos para o transporte como pelo péssimo estado dos ramais, principalmente em 
época de chuvas, resultando na perda da produção50. Neste particular, o perfil do produtor 
familiar é determinante. Os mais jovens e mais motivados conseguem fazer sua produção 
chegar aos mercados, nem que seja transportando nas costas sob chuva torrencial51. Os 
mais idosos ou acomodados acabam perdendo a sua produção, especialmente hortaliças 
que são altamente perecíveis.

48 O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA foi criado pelo art. 19 da Lei nº 10.696/2003, no âmbito 
do Programa Fome Zero e inserido no Plano Brasil Sem Miséria.

49 Entrevista com Élio responsável pelo escritório local da Seaprof.

50 Entrevista com Élio responsável pelo escritório local da Seaprof.

51 Como é o caso da produtora rural Maria Aucilene Pires da Silva.
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Em virtude do fato de que o maior volume dos investimentos foi disponibilizado a partir 
de 2011, algumas das culturas incentivadas ainda não apresentaram resultados. Também 
devido a irregularidade das aquisições do PAA, muitos produtores realizam a venda dire-
ta aos consumidores. Por esta razão, a Seaprof não dispõe de um controle acurado da 
produção rural familiar no Programa. Tampouco dispõe de um sistema de monitoramento 
das reduções na emissão dos gases de efeito estufa ou dos impactos socioambientais do 
Programa. Como o Sisa prevê um sofisticado sistema de salvaguardas, monitoramento e 
verificação, se acredita que o Programa de Certificação ou suas práticas, provavelmente 
serão submetidos a estas diretrizes. 

No âmbito do Sisa, os maiores desafios serão a captação de recursos e o desenvolvimen-
to de uma metodologia de validação e avaliação de desempenho dos Programas eis que, 
dado o pioneirismo de um programa jurisdicional,  não existem modelos desenvolvidos e 
testados. Na questão das fontes de financiamento, o Sisa aposta no potencial dos mer-
cados de carbono a nível nacional, ou mesmo internacional. Também constitui-se em um 
desafio a integração das diversas políticas públicas executadas por diferentes secretarias. 
Enquanto na maioria dos Estados os Projetos de PSA são tratados por uma única Secreta-
ria de Estado ou Departamento, no Acre a Política de Incentivo aos Serviços Ambientais é 
tratada de maneira transversal por diversos setores do Governo. Embora esta integração 
esteja na base conceitual da gestão pública do Estado, na prática ela ainda é um desafio52. 

9. cOncLUSÕeS

Num cenário de mudanças climáticas e diante do desafio de produzir alimentos para uma 
população que já ultrapassou a marca de sete bilhões de pessoas (WORLDOMETERS, 
2013), a produção rural em bases sustentáveis pode soar como um discurso idílico e ingê-
nuo para muitos. Contudo, diversas autoridades do governo, do mundo acadêmico, cientí-
fico e da sociedade civil entendem ser possível conciliar produção rural e conservação dos 
recursos naturais. A produção rural sustentável consta da agenda do Ministério da Agri-

52 Entrevista com Monica de Los Rios - IMC.
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cultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)53 e do Ministério do Desenvolvimento Agrário54. 
Além disto, uma iniciativa internacional (BIOVERSITY INTERNATIONAL, 2013), lançada no 
Brasil em Julho de 2013, pretende reunir evidências científicas acerca da possibilidade e 
benefícios da produção rural sustentável. O Programa de Certificação de Unidades Produ-
tivas do Acre certamente tem muito a contribuir para a comprovação desta hipótese.

Nos últimos anos o Brasil assistiu a um salto de desenvolvimento tecnológico no setor 
produtivo rural que lhe permitiu um aumento de produtividade sem o correspondente au-
mento nas áreas de produção. Embora a agricultura familiar disponha de menor incorpo-
ração tecnológica, quando comparada com a agroindústria, e menor acesso à linhas de 
crédito e políticas de incentivo, é responsável pela produção de mais de 70% dos alimen-
tos consumidos pela população, empregando a maior quantidade de mão-de-obra/ha (PPA, 
2011). Por conseguinte, exerce um papel chave na mitigação do êxodo rural e na segurança 
alimentar de milhões de brasileiros. Desta forma, a promoção de políticas públicas que 
objetivem segurança alimentar com inclusão social e econômica passa, necessariamente, 
pelo fortalecimento da agricultura familiar. Também é importante considerar nesta equação 
os efeitos das mudanças climáticas sobre a produção agropecuária. Estudos científicos 
estimam que tais efeitos podem mudar a geografia e a quantidade da produção nacional, 
em virtude da diminuição das regiões aptas para o cultivo e, até mesmo, de queda na pro-
dutividade (EMBRAPA, 2008). Neste sentido, embora o Zoneamento de Riscos Climáticos 
para Culturas Agrícolas divulgado anualmente pelo MAPA seja uma importante ferramenta 
de gestão, medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas são fundamentais.

O Programa de Certificação de Unidades Produtivas Familiares instituído pela Lei nº 
2.025/08 nasceu num contexto histórico e geográfico propício à valorização dos serviços 
ecossistêmicos. Os fortes laços do povo Acreano com a floresta e a sua tradição extrati-
vista, representada pela emblemática figura de Chico Mendes, resultaram na busca por 
sistemas produtivos de baixo impacto ambiental. Os contextos econômico e social, alia-
dos ao contexto político comprometido com o desenvolvimento sustentável55 forneceram 

53 Através do Departamento de Sistemas de Produção e Sustentabilidade (Depros)

54 Através da Secretaria da Agricultura Familiar.

55 A proposta de governo do período 2011- 2014 para a área ambiental foi concebida de forma transversal, 
conciliando as políticas sociais e econômicas com a conserva ção dos recursos naturais, dos ativos florestais, 
bem como com a geração e manutenção dos serviços ambientais (PPA, 2011, p.67).
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as bases para a elaboração de políticas públicas que tenham por diretriz a valorização e a 
proteção do capital natural, com inclusão econômica e social, resultando na macropolítica 
de Valorização do Ativo Ambiental Florestal do Estado do Acre, da qual o Programa de Cer-
tificação é um de seus instrumentos. 

Com base nas entrevistas, cotejadas com as normas aplicáveis, a pesquisa conduzida con-
cluiu que o Programa de Certificação é capaz de induzir uma mudança de comportamento 
promovendo o uso sustentável das unidades produtivas rurais familiares, com a sua inclu-
são social e econômica, resultando na redução dos GEE e no fortalecimento das práticas 
de uso e conservação do capital natural. O pacote de benefícios oferecido aos produtores 
lhes pareceu tão atrativo que eles venceram a desconfiança inicial com a prática de mane-
jo por eles desconhecida e ingressaram no Programa, cientes de que não poderiam mais 
empregar o fogo no sistema de produção. O Bônus oferecido em dinheiro teve o papel de 
uma “cenoura”, um atrativo adicional, mas não foi fundamental para a adesão. A perspecti-
va de produzir outras culturas e revender o excedente da produção gerando renda também 
foi fator decisivo na opção pelo Programa. Ao ver os primeiros resultados da adoção do 
“roçado sustentável”, os produtores começaram a perceber os inúmeros benefícios am-
bientais e econômicos de manter este sistema de produção.

Ao induzir práticas de manejo que permitam produzir sem o emprego do fogo e aumentar a 
produtividade pela utilização de áreas antes degradadas, o Programa contribui para a redu-
ção das emissões dos GEE provenientes do desmatamento. Ao conservar maiores áreas 
de floresta, através do desmatamento evitado, também contribui para o cumprimento da 
meta Estadual e Federal de redução de emissões. Embora o Programa de Certificação 
contenha várias das práticas que integram o Plano ABC, ele vai além de um programa de 
agricultura de baixo carbono (BRASIL, 2012b). Ao proteger a floresta em pé, garante a ma-
nutenção de habitat de espécies nativas e a proteção da biodiversidade, auxilia na filtragem 
natural, na regulação hídrica e na manutenção da beleza cênica oriunda das paisagens de 
floresta. Ao induzir a adoção do roçado sustentável, o Programa propicia a recuperação 
do solo, a ciclagem de nutrientes, o controle da erosão e o controle natural de pragas 
protegendo a microfauna e a microflora56. Tais benefícios aumentam a resiliência do ecos-

56  Obviamente que seria necessário estabelecer diferentes metodologias para a verificação, mensuração 
e monitoramento de diferentes serviços ecossistêmicos, além de outras dificuldades e não é intenção do 
governo reunir diferentes programas num mesmo projeto. Contudo, o Sisa não descarta a possibilidade de 
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sistema e são fundamentais para a adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. Ao 
possibilitar o cultivo de outras culturas, além da monocultura tradicionalmente praticada, o 
Programa garante não apenas segurança alimentar pela diversificação da produção de sub-
sistência, como também contribui na geração de renda através da possibilidade de venda 
da produção rural. Ao mostrar que é possível “caminhar com as próprias pernas”, fornecen-
do aos produtores o treinamento e insumos necessários, o Programa dá oportunidades 
de qualificação profissional e desenvolvimento pessoal, com inclusão social e econômica, 
permitindo-lhes exercitar sua Florestania.

O Sucesso do Programa de Certificação depende, em grande medida, de um trabalho de-
talhado e personalizado por parte da rede de ATER. Somente um Plano bem desenhado e 
implementado é capaz de mostrar os primeiros benefícios que o Programa promete, con-
vencendo os Produtores a seguir adiante. Muito embora estes serviços de ATER já façam 
parte das atribuições da Seaprof independentemente do Programa de Certificação, o ofe-
recimento de pequenos benefícios, aliados à um trabalho de análise do perfil do produtor 
e do benefício mais adequado, otimizam o trabalho de ATER gerando uma maior eficácia 
e eficiência no uso dos recursos públicos. Este trabalho de Ater, associado aos demais 
benefícios e acompanhado de infraestrutura e apoio para a comercialização da produção 
estão sendo fundamentais no processo de transição para um sistema produtivo sustável, 
numa relação de interdependência.  

Ao propiciar um sistema produtivo de baixo custo que protege o capital natural, garante 
a subsistência e gera renda ao produtor, o Programa cumpre com seus objetivos de pro-
mover o uso sustentável das unidades produtivas rurais familiares com inclusão social e 
econômica. Em alguns casos, é chave na retirada dos produtores rurais da situação de 
extrema pobreza de forma sustentável e sem a dependência de Programas de Distribuição 
de Renda. As práticas que o Programa promove cumprem importante papel na mitigação 
e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas e seus benefícios, provavelmente, vão 
além daqueles tradicionalmente verificáveis e mensuráveis. Se a definição de uma política 
nacional de REDD deve olhar para a experiência do ISA Carbono, conforme recomendado 
pelo estudo conduzido pela WWF, o estabelecimento de uma política de produção familiar 
deve olhar para as experiência obtida com o Programa de Certificação. A insuficiente dis-

reunir dois tipos de serviços ecossistêmicos em uma mesma iniciativa quando presentes as condições que 
assim recomendem e permitam. Entrevista com Monica de Los Rios - IMC
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ponibilidade de recursos humanos e materiais da rede de ATER, aliado à incerteza no fluxo 
de recursos financeiros remanescem como grandes obstáculos à expansão do Programa, 
obstáculos estes que, doravante, devem ser enfrentados dentro da estrutura institucional 
do Sisa.

10. RecOMenDAçÕeS

a. FORtALecIMentO DA ReDe De AteR

Conforme referido, bons resultados na fase inicial do Programa de Certificação são essen-
ciais para que os produtores rurais permaneçam no processo de transição para um siste-
ma produtivo de bases sustentáveis. Para que estes resultados ocorram, tanto na fase 
inicial quanto no desenvolvimento do Programa, é necessário garantir assistência técnica 
e extensão rural em todas as etapas do processos produtivo o que requer uma robusta e 
qualificada Rede de ATER. Embora o Acre tenha tomado a liderança, já tendo implantado 
um sistema de credenciamento de entidades para a prestação dos serviços  de ATER sem 
a necessidade de licitação, a adesão ainda é muito baixa e os recursos disponíveis  não 
são capazes de atender nem a demanda atual. Desta forma, uma política de Assistência 
Técnica e Extensão Rural que resulte na ampliação e fortalecimento da Rede deve ser 
uma das prioridades  estratégicas da política agrícola estadual e federal. Considerando a 
sinergia entre a Rede de Ater e o Programa de Certificação, este investimento produzirá 
inúmeros benefícios ambientais, sociais e econômicos.

Quando insuficiente a Rede de Ater, como é o caso mais comum, outra recomendação que 
se faz é que a entidade executora da política identifique quem são as lideranças locais com 
o perfil para o recebimento dos benefícios e priorize os investimentos no Plano desta lide-
rança. A imediata execução do seu projeto, com a apresentação dos primeiros resultados 
positivos, tem um grande efeito multiplicador. O exemplo de uma liderança local tem uma 
capacidade de convencimento muitas vezes superior à capacidade de mobilização dos 
coordenadores do Programa, com um investimento menor pois o convencimento decorre 
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do adágio “ver para crer”. Por vezes, estas lideranças locais também atuam como parceiros 
informais da Rede de Ater, ensinando aos vizinhos as técnicas de manejo aprendidas57. 

b. QUeStãO FUnDIÁRIA

Os problemas de irregularidade fundiária no Acre tem repercussão direta na implantação 
de diversas políticas públicas. Esta insegurança fundiária afeta significativamente o Progra-
ma de Certificação em virtude do fato de que muitos produtores beneficiários não tem sua 
posse ou  propriedade regularizada o que lhes impede de acessar boa parte dos benefícios 
que o Programa oferece, em especial, o acesso a crédito com recursos do Pronaf e o re-
cebimento do bônus. Por outro lado, se sabe que a regularização fundiária na Amazônia 
não é tarefa simples e tampouco deve ser solucionada num curto espaço de tempo. Na 
impossibilidade de se acelerar a regularização fundiária no Estado, se recomenda que o 
Programa seja flexibilizado, simplificando os mecanismos de comprovação da ocupação e 
exploração da área, vinculando o ingresso no Programa e o recebimento dos benefícios a 
documentos de prova outros que não o título de propriedade ou ocupação. Inobstante a 
transferência ilegal de lotes oriundos da Reforma Agrária é medida que deve ser reprimida, 
também é fato que os lotes estão sendo efetivamente explorados por agricultores familia-
res identificados como aptos para o Programa de Certificação e que desta atividade tiram 
o seu sustento. Expulsá-los da área ou impedir o seu acesso ao Programa apenas contribui 
para o êxodo rural e a miséria, com risco de nova ocupação ilegal e contrariando a intenção 
do legislador quando asseverou na Exposição de Motivos à Lei nº 2.025/08 que o programa 
era destinado tanto às propriedades regularizadas quanto às áreas de posse (ESTADO DO 
ACRE, 2008).

1. bolsa verde
Boa parte dos objetivos do Programa de Certificação da Lei nº 2025/08 se coadunam com 
os objetivos do Programa de Apoio à Conservação Ambiental e de Fomento às Atividades 
Produtivas Rurais instituídos pela Lei Federal nº 12.512/11, resultante da conversão da MP 
nº 535/2011, também chamado de Bolsa Verde. Muito embora o Bolsa Verde seja desti-
nado a famílias em situação de extrema pobreza e a sua cumulação com o Bolsa Família 

57  Um belo exemplo desta situação é o caso da produtora “Tota” do P.A. Castelo em Manuel Urbano
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seja capaz de realizar estes fins, a experiência com o Programa de Certificação demonstra 
que os benefícios não monetários associados a um compreensivo e regular trabalho de 
Ater vão muito além. Os benefícios não monetários tem maior potencial do que o bônus 
em dinheiro na capacitação dos produtores rurais em modificar seu sistema produtivo, 
permitindo-lhes andar com as próprias pernas, mesmo aqueles em situação de extrema 
pobreza. Embora o bônus do Bolsa Verde seja bem maior do o bônus pago no Programa de 
Certificação, se entende que a transferência de renda sem o investimento na capacitação 
do produtor não tem a aptidão de fazê-lo produzir de forma sustentável e autônoma, ge-
rando uma situação de eterna dependência de Programas de Distribuição de Renda. Desta 
forma, é altamente recomendável canalizar os recursos disponíveis em benefícios não 
monetários no Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais que devem estar ar-
ticulados com a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura 
Familiar e Reforma Agrária - PNATER por força de seu regulamento (BRASIL, 2011a). Pela 
mesma razão, se recomenda inserir ações de fomento para a atividade extrativista no Bol-
sa Verde destinado às populações tradicionais. Com Base na experiência do Programa de 
Certificação, tais medidas atenderiam aos fins sociais que o Bolsa Verde pretende atingir, 
com sustentabilidade ambiental e econômica.

c. POLítIcA nAcIOnAL DOS SeRvIçOS AMbIentAIS

Considerando o papel desempenhado pela agricultura familiar na segurança alimentar e 
a importância da contribuição de um Programa de PSA na transição destas famílias para 
um sistema produtivo rural de bases sustentáveis, recomenda-se que seja dada prioridade 
para Programas de Incentivos para a produção rural familiar, dentro do rol de programas 
previstos no Projeto de Lei nº 5.487/09 que tramita no Congresso Nacional, apensado 
ao Projeto de Lei nº 792/07, instituindo a Política Nacional dos Serviços Ambientais e o 
Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais (BRASIL, 2007). Referido PL nº 
5487/09 prevê em seu art. 9º a criação do Programa Federal de Pagamento por Serviços 
Ambientais – ProPSA para diversos serviços ecossistêmicos que menciona. Tendo em 
vista as peculiaridades e a importância do Programa de Certificação de Unidades Produ-
tivas Familiares, ao produzir benefícios que vão além dos benefícios ambientais, e ante a 
ausência de qualquer prioridade para a produção familiar no substitutivo ao PL nº 792/07 
aprovado na Câmara dos Deputados em Dezembro de 2010, se entende necessário este 
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ajuste no texto legal. Tal previsão, aliás, se coaduna com o disposto no novo Código Flores-
tal aprovado em 2012 que autoriza a criação de um Programa de pagamento ou incentivo 
a serviços ambientais por várias das práticas já inseridas no Programa de Certificação e 
dá prioridade aos Programas destinados aos agricultores familiares (BRASIL, 2012). Reco-
menda-se ainda que este programa de incentivos à produção rural familiar seja incluído no 
guarda chuva de programas contemplados pela Política Agrícola Nacional, ao lado do Zo-
neamento Agrícola de Risco Climático, do Seguro e Crédito Rural, assim como, da Política 
Nacional da Agricultura Familiar. 
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SUMÁRIO: 1. Introdução: Apresentação da pesquisa - 2. Contexto em que ocorreu a 
formatação e adoção da Política Estadual de PSA no Estado do Amazonas; 3. Instrumento 
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legal da política - 4.Caracterização ambiental do bioma no Estado do Amazonas - 5. Ser-
viços Ambientais - Conceito e importância para a mitigação -  6.Tipos de benefícios -7. 
Beneficiários - 8. Escolha do público alvo do Programa em decorrência da pressão para 
desmatamento no Estado do Amazonas - 9. Logística prevista para cadastramento e para o 
recebimento dos recursos -  10. Monitoramento - 11. Participação do Governo do Estado do 
Amazonas (Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) no processo de 
elaboração e implementação da Política - 12. Fundação Amazonas Sustentável (FAS) - 13. 
Captação de recursos para financiamento (FAS) - 14.Metodologia para determinação de va-
lores - 15. Transparência e regime de prestação de contas - 16. Relação da Política Estadual 
de PSA com outras normas estaduais - 17. Projetos de lei que visam modificar a Política 
Estadual de PSA - 18. Descrição e avaliação dos resultados da entrevista - 19. Avaliação da 
Política Estadual de PSA - 20. Considerações finais: Diagnóstico e desafios - 21. Recomen-
dações: Aproveitando as lições aprendidas visando o futuro - 22.Referências Bibliográficas.

1. IntRODUçãO: APReSentAçãO DA PeSQUISA

O presente estudo traz os resultados da pesquisa integrante do Projeto “Sistemas estadu-
ais de PSA: diagnóstico, lições aprendidas e desafios para a futura legislação”, desenvolvido 
pelo Instituto “O Direito por um Planeta Verde” especificamente no que se refere à análise 
da política estadual de mudança climática, que inclui sistemas de Pagamentos por Servi-
ços Ambientais no Estado do Amazonas.

O objetivo da pesquisa é realizar um levantamento do estado atual da implementação de 
sistemas de Pagamentos por Serviços Ambientais em âmbito estadual, destacando os 
principais aspectos relacionados à constituição da política estadual em questão, destacan-
do além de seu processo de implementação, pontos fortes que eventualmente expressem 
o sucesso das políticas e pontos negativos a serem superados ou aperfeiçoados pelos 
atores envolvidos.

Os mecanismos de Pagamentos por Serviços Ambientais tem sido utilizados nas políticas 
ambientais atuais como alternativa econômica para reduzir o impacto negativo causado 
pela degradação ambiental e que dão causa à mudança do clima. Esses mecanismos ba-
seiam-se na retribuição econômica de atores sociais que se disponham a desenvolver prá-
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ticas que possuam baixo impacto ao meio ambiente ou, ainda, pode tratar-se de retribuição 
a certos atores que tradicionalmente já mantinham tal conduta. Também há espécies de 
Pagamentos por Serviços Ambientais destinados à recuperação de biomas/ecossistemas 
já degradados. No estudo em questão, entretanto, foram abordados apenas Pagamentos 
de Serviços Ambientais para comunidades tradicionais, que tiveram suas condutas am-
bientalmente responsáveis reforçadas por meio de incentivos econômicos.

No Brasil ainda não há uma política nacional que trate dos Pagamentos por Serviços Am-
bientais, havendo somente algumas iniciativas estaduais, as quais foram abordadas por 
outros consultores do Instituto “O Direito por um Planeta Verde” e cujas publicações tam-
bém são disponíveis para consulta pública. Assim, no que se refere ao Estado do Amazo-
nas, foi estudado o Programa Bolsa Floresta, que atualmente se destaca como principal 
programa de Pagamentos por Serviços Ambientais que tem sido desenvolvido no Estado.

Para configurar um caráter integral e não parcializado da pesquisa, foram realizadas entre-
vistas com os diversos atores envolvidos: beneficiários, representantes dos órgãos esta-
duais de meio ambiente e, ainda, representantes da instituição privada ligada à política.

A fim de lograr os objetivos do projeto, as pesquisas foram desenvolvidas em duas etapas. 
A primeira foi iniciada em 18 de março de 2013, e finalizada em 28 de junho, com a apre-
sentação de um relatório parcial contendo as informações preliminares.

Nos dias 10, 11, 12 e 13 de junho, foi realizada a pesquisa de campo em algumas comu-
nidades de uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) no interior do Estado 
do Amazonas (Reserva do Uatumã), onde foram executadas 10 entrevistas com comuni-
tários beneficiários do Programa Bolsa Floresta, que atualmente concentra a política de 
Pagamentos por Serviços Ambientais que tem sido desenvolvida no Estado. Além das 
entrevistas com os beneficiários, também foram entrevistadas autoridades pertencentes 
aos órgãos públicos responsáveis, bem como com representantes da entidade privada 
responsável por sua gestão. Ao final, foi possível analisar a implementação do componente 
“Bolsa Floresta”, confrontando-se as informações institucionais à realidade demonstrada 
nas visitas às comunidades beneficiadas e aos representantes do poder público.

Espera-se que a análise da política de Pagamentos por Serviços Ambientais no Estado 
do Amazonas possa contribuir de forma positiva para a verificação do status das políticas 



261SISTEMAS ESTADUAIS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS   |

desta natureza no Brasil. Através desta iniciativa levantam-se pontos que tornam a política 
interessante do ponto de vista socioambiental, ao mesmo tempo em que proporciona a 
verificação das questões passíveis de críticas, sempre visando o aperfeiçoamento das 
políticas ambientais a fim de torná-las mais ecologicamente corretas, economicamente 
viáveis e socialmente justas.

2. cOntextO eM QUe OcORReU A FORMAtAçãO e ADOçãO DA POLítIcA 

eStADUAL De PSA nO eStADO DO AMAZOnAS

A origem da Política Estadual de Mudança Climática do Amazonas começou a ser constru-
ída a partir de um processo iniciado em 2003 com a instituição do Programa “Zona Franca 
Verde” pelo Governo do Estado do Amazonas.

O Projeto “Zona Franca Verde” constitui um programa governamental que visa aliar os 
conceitos de desenvolvimento sustentável com o objetivo de geração de emprego e renda 
compatíveis com a conservação da natureza. Um dos principais objetivos do Programa 
consiste na melhoria da qualidade de vida da população do interior do Estado com a va-
lorização do patrimônio natural do Amazonas (ARAÚJO e BASTOS, 2006, p. 1). O Projeto 
“Zona Franca Verde” possui participação intersecretarial e transversal das Secretarias de 
Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de Produção Agropecuária, 
Pesca e Desenvolvimento Rural; de Terras e Habitação; de Educação e Qualidade de En-
sino; de Saúde; de Planejamento e Desenvolvimento Econômico; de Infraestrutura; de 
Segurança Pública; de Trabalho e Cidadania; de Justiça e Direitos Humanos e da Secretaria 
de Ciência e Tecnologia e Fazenda.

Desde o processo de implementação de um projeto deste porte, as autoridades afirma-
vam que já se pensava em Programas governamentais que visassem garantir a proteção 
ambiental, além da necessária assistência à população interiorana.

A partir das questões levantadas por ocasião da instituição do Projeto “Zona Franca Verde”, 
observou-se a necessidade de desenvolvimento de uma Política de Mudança Climática 
para o Estado, especialmente considerando-se o problema do desmatamento na região 
(preocupação ambiental) e o consequente aumento no nível de emissão de gases de efeito 
estufa, que contribui para o agravamento das mudanças climáticas e afetação das condi-
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ções socioambientais adequadas para o desenvolvimento das políticas públicas no Estado, 
especialmente no interior. A preocupação inclui, ainda, a responsabilidade do Poder Públi-
co de honrar os compromissos de redução de emissões assumidos internacionalmente, 
especialmente no que se refere à proteção socioambiental da floresta amazônica.

A verificação, então, das necessidades de cunho econômico salientadas pelo Programa 
Zona Franca Verde, bem como a busca pelo equacionamento das questões sociais típicas 
da Amazônia, o Governo do Estado do Amazonas realizou as I, II e III Conferências Esta-
duais do Meio Ambiente; I e II Conferências Estaduais das Populações Tradicionais; I e II 
Conferências Estaduais dos Povos Indígenas. A partir de tais conferências, em 2007, de 
acordo com a Fundação Amazonas Sustentável, foram realizadas mais de 20 reuniões de 
trabalho com a participação de 30 instituições governamentais e não-governamentais, sob 
coordenação da SDS, além de 270 oficinas de planejamento participativo, junto às comu-
nidades participantes (FAS, 2013).

Assim, no ano de 2007 foi instituída a Lei Estadual sobre Mudanças Climáticas, proceden-
do-se à sua alteração no mesmo ano e, ainda, a edição do Decreto que regulamentou o 
Programa Bolsa Floresta, viabilizando sua imediata implementação.

3. InStRUMentO LeGAL DA POLítIcA

A política estadual que trata de Pagamentos por Serviços Ambientais no Estado do Amazo-
nas foi estabelecida por meio da Lei nº 3.135 de 05 de junho de 2007, que instituiu a Política 
Estadual de Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentá-
vel do Amazonas.

A gestão da política é de responsabilidade do Governo do Estado do Amazonas (Secretaria 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas) em parceria 
com a Fundação Amazonas Sustentável, pessoa jurídica de Direito Privado constituída para 
esta finalidade.

A lei em questão, prevê em seu Art. 5º, a implementação da Política Estadual por meio da 
criação dos seguintes Programas:

•	 I . Programa Estadual de Educação sobre Mudanças Climáticas, 



263SISTEMAS ESTADUAIS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS   |

•	 II. Programa bolsa Floresta;

•	 III. Programa Estadual de Monitoramento Ambiental;

•	 IV. Programa Estadual de Proteção Ambiental;

•	 V. Programa Estadual de Intercâmbio de Tecnologias Limpas e Ambientalmente 
Responsáveis;

•	 VI. Programa Estadual de Capacitação de Organismos Públicos e Instituições Privadas;

•	 VII. Programa Estadual de Incentivo à Utilização de Energias Alternativas Limpas e 
Redutoras da Emissão de Gases de Efeito Estufa.

Portanto, a Política Estadual de Mudanças Climáticas prevê a implementação de sete pro-
gramas para alcançar seus objetivos de mitigação e adaptação dos efeitos das mudanças 
climáticas no Estado do Amazonas. Entre tais programas, situa-se o Programa Bolsa Flo-
resta, que trata especificamente de Pagamentos por Serviços Ambientais no Estado.

A regulamentação normativa para o Programa Bolsa Floresta se deu por meio do Decre-
to nº 26.958 de 04 de setembro de 2007. No preâmbulo do Decreto se observa que sua 
elaboração considera o disposto na Política Estadual de Mudanças Climáticas, ressaltando 
a importância da floresta, sua necessária proteção em face das atividades nocivas do ser 
humano e o compromisso do Estado do Amazonas com o desenvolvimento sustentável 
da economia, do meio ambiente e da tecnologia e da qualidade de vida das presentes e 
futuras gerações.

O artigo 1º do Decreto estabelece que a norma visa instituir o Programa Bolsa Floresta do 
Governo do Estado do Amazonas, que concede benefícios aos residentes em Unidades 
de Conservação estadual. O artigo estabelece como finalidade do Programa o incentivo à 
conservação dos recursos naturais e de seus serviços ambientais através da manutenção 
das Florestas.

Desta forma, visando proteger a integridade do bioma florestal que compõe as Unidades 
de Conservação do Estado do Amazonas, que o Programa Bolsa Floresta é criado. Esta 
criação, conforme já explicitado, encontra-se vinculada às ações de combate à mudança 
climática e às consequências negativas desta para a natureza e para a sociedade amazo-
nenses.
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4. cARActeRIZAçãO AMbIentAL DO bIOMA nO eStADO DO AMAZOnAS

De acordo com o Governo do Estado, o Amazonas possui uma área territorial de 
1.559.161,682 km², que equivale aos territórios somados de França, Espanha, Suécia e 
Grécia. Sua população é de atualmente 3.483.985 de habitantes. No Amazonas a popula-
ção urbana é superior à rural em números, pois há 2.755.490 habitantes da zona urbana 
contra 728.495 da zona rural. Este quantitativo encontra-se desigualmente distribuída en-
tre 62 municípios, o que implica numa densidade demográfica de 2,23 habitantes por km². 
As distâncias a serem percorridas são de enormes proporções e os municípios possuem 
uma acentuada distância entre si. As comunidades rurais, dentro dos municípios, seguem 
a mesma lógica, estando localizadas, às vezes, a várias quilômetros de distância das sedes 
dos municípios. Obviamente, toda esta vasta extensão territorial, riquezas ambientais e 
diversidade cultural da população redundam em graves problemas a serem enfrentados. 
Ab’Saber os considera como principais “a deterioração do meio ambiente e os tensiona-
mentos sociais insuperados” (AB’SABER, 2004, p. 133), considerando a Amazônia como 
um todo.

A situação do desmatamento da região constitui a maior preocupação ambiental da região 
atualmente, tendo em vista o avanço da agricultura em direção ao território amazônico. 
A área desmatada da Amazônia brasileira chegou a 653.000 km2 em 2003. No entanto, 
este desmatamento não é homogêneo, havendo uma concentração no chamado “arco do 
desmatamento cujos limites se estendem do sudoeste do Estado do Maranhão, ao norte 
do Tocantins, sul do Pará, norte do Mato Grosso. Sudeste do Acre e no sul do Estado do 
Amazonas (FERREIRA, VENTICINQUE e ALMEIDA, 2005, P. p. 160), conforme destaque 
no Mapa a seguir:
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Fonte: INPI, 2004.

Conforme corroborado na análise do mapa e constatações do Governo do Estado do Ama-
zonas, o Amazonas é o estado da Região Norte com maior cobertura florestal preservada 
e mantém um dos menores índices de desmatamento. No entanto, as pressões em prol 
do desflorestamento não o deixam ileso das consequências negativas das queimadas e da 
perda da cobertura vegetal. No centro-sul do país foram necessários 150 anos para eliminar 
250.000 km² de florestas tropicais de planalto, enquanto que na Amazônia, apenas entre 
1965 e 1900 a devastação foi da ordem de aproximadamente 400.000 km²  (2004, p. 132). 

Tendo em vista a riqueza ambiental do Estado e sua vulnerabilidade diante dos efeitos da 
mudança climática, o principal foco do Programa é, notadamente, a contenção do desma-



266 |  Danielle de Ouro Mamed

tamento nas UCs, proporcionando a manutenção de serviços ambientais como a manu-
tenção do estoque de carbono, a mitigação da mudança climática, manutenção da biodi-
versidade, manutenção da regulação dos fluxos hídricos e manutenção da qualidade do 
solo e das águas.

5. SeRvIçOS AMbIentAIS – cOnceItO e IMPORtÂncIA PARA A MItIGAçãO

Primeiramente, mostra-se necessário demonstrar o que são serviços ambientais e como 
a literatura os tem abordado. Segundo o Relatório “Vivendo além dos nossos meios” da 
Avaliação Ecossistêmica do Milênio, serviços ambientais são

os benefícios que as pessoas obtém dos ecossistemas. Entre eles se 
incluem serviços de provisões como, por exemplo, alimentos e água, ser-
viços de regulação como controle de enchentes e pragas, serviços de 
suporte como o ciclo de nutrientes que mantém as condições para a vida 
na Terra, e serviços culturais como espirituais, recreativos e benefícios 
culturais (2001).

Tendo em vista esta noção de que os benefícios que a natureza traz para o ser humano 
podem ser enquadrados na categoria de “serviços”, portanto, pensou-se na possibilidade 
de financiamento desses serviços ambientais, com o fim de estabelecer uma relação de 
cunho econômico que viabilize a manutenção do regular fornecimento de tais benefícios 
naturais. Alexandre Altmann, levando em consideração esta vertente de pensamento que 
inclui os passivos ambientais na economia, assim conceitua os chamados Pagamentos por 
Serviços Ambientais:

um contrato entre provedores e beneficiários através do qual esses re-
muneram àqueles pela garantia do fluxo contínuo de determinado serviço 
ambiental, com intervenção do Estado para operacionalizar o sistema e 
garantir o cumprimento dos contratos. (ALTMANN, 2010, p. 9)

Apesar de amplamente aceito há muitas controvérsias voltadas à questão contratual neste 
conceito. Nem sempre o contrato em sentido jurídico estrito será o instrumento utilizado 
para garantir a remuneração dos atores sociais que contribuem com a manutenção dos 
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ecossistemas. Portanto, defendemos a adoção de um conceito mais aberto, que entenda 
os Pagamentos por Serviços Ambientais como benefícios econômicos em sentido lato 
que visam à remuneração dos atores sociais que contribuem para a manutenção regular 
das funções ecossistêmicas. Considerando-se esta concepção, é necessário destacar, ain-
da, que os serviços ambientais são provisões de origem natural, e não antropogênica. A 
remuneração que os Pagamentos por Serviços Ambientais visa destina-se às pessoas que 
permitem a continuidade dessas provisões por meio de uma conduta não lesiva ao meio 
ambiente. Neste conceito, torna-se ainda mais evidente o papel do ser humano na manu-
tenção ou na destruição dos bens ambientais.

A adoção desta concepção, portanto, aliada aos conceitos da literatura, possui relevância 
para a análise proposta tendo em vista que destaca a remuneração pela garantia do fluxo 
contínuo das funções ambientais, bem como salienta que esta remuneração deverá ocor-
rer com a intervenção do Estado na operacionalização e verificação de cumprimento dos 
contratos, uma vez que se trata de bem comum (meio ambiente).

O destaque a este conceito será fundamental, inclusive para a análise de caso proposta 
na presente pesquisa uma vez que, no Estado do Amazonas, a política de Pagamento por 
Serviços Ambientais não utiliza de contrato como instrumento, mas sim de “termo de 
compromisso” firmado entre o poder público, a fundação privada que gere o sistema e os 
beneficiários.

O discurso que permeia a legitimação desta espécie de política ambiental baseia-se na 
busca por resultados mais expressivos em termos de redução da degradação ambiental 
que agrave o problema da mudança climática3. No caso dos serviços ambientais envolvi-
dos neste estudo, é possível destacar os seguintes:

3 O fenômeno da mudança climática tem sido amplamente demonstrado e debatido por diversos 
âmbitos sociais, especialmente o acadêmico, especialmente a partir da realização dos estudos do Painel 
Intergovernamental de Mudanças Climáticas (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC). No 
entanto, segundo Maurício Schoiejet (2008, p. 107) suas origens remontam ao descobrimento das radiações 
ultra-vermelha e ultra-violeta no início do Século XIX. O autor explica que em 1859 também se descobriu que 
o gás carbônico e o gás metano poderiam funcionar como uma espécie de estufa, aumentando a temperatura 
terrestre. Entre os Gases de efeito Estufa (GEEs) mais prejudiciais ao equilíbrio climático estão o dióxido 
de carbono, metano e óxido nitroso - CO2, CH4 e N2O. Boa parte desses gases é causada por ações de 
desmatamento e outras atividades degradantes.
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•	 Manutenção do estoque de carbono;

•	 Manutenção da biodiversidade;

•	 Manutenção da regulação dos fluxos hídricos;

•	 Manutenção das qualidades do solo e das águas. 

Levando em consideração as maiores causas atribuídas à mudança climática, há que se 
concordar que o estancamento do desmatamento constitui uma medida que pode trazer 
resultados diretos no que se refere à mitigação do problema tendo em vista a capacidade 
de armazenamento de carbono que, ao invés de reforçar o efeito estufa na atmosfera, 
permanecerá na forma de biomassa. Ou seja, a diminuição do desmatamento redunda 
em que se deixe de emitir carbono para a atmosfera, mantendo este estoque nas flo-
restas e não nas camadas atmosféricas favorecendo o efeito estufa. A manutenção da 
cobertura vegetal nativa, ademais, constitui em substrato basilar para desenvolvimento da 
biodiversidade. Todos os animais habitantes das florestas amazônicas, microorganismos e 
demais formas de vida necessitam deste substrato para seguir gerando variabilidade ge-
nética e garantindo o equilíbrio da vida. Ademais, a presença da floresta é fundamental na 
regulação dos fluxos hídricos (ocorrência de chuvas, irrigação de solo, recarga de lençóis 
freáticos e de cursos d’água). Das águas também depende a manutenção das próprias 
florestas em si, tendo em vista a essencialidade dos recursos hídricos nos processos fo-
tossintéticos. Portanto, diante dessas considerações, restam mais do que demonstrados 
os sinais que apontam para a vinculação da continuidade desses serviços ambientais com 
a manutenção das florestas.

6. tIPOS De beneFícIOS

Entre as possibilidades de remuneração ou recompensa para os beneficiários que podem 
ser transferidas em forma de Pagamentos por Serviços Ambientais no âmbito do Progra-
ma estão a transferência de recursos monetários e não monetários.

Os recursos monetários referem-se ao pagamento em dinheiro realizado como contrapar-
tida para os beneficiários. No estudo de caso do Estado do Amazonas, trata-se de recurso 
em dinheiro depositado diretamente na conta bancária dos beneficiários através do com-
ponente “Bolsa Floresta Familiar”.
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Por sua vez, os recursos não monetários constituem benefícios entregues aos beneficiá-
rios em forma de equipamentos, insumos e/ou capacitação técnica, ou seja, não corres-
pondem à transferência monetária. Este tipo de benefício é de caráter coletivo, cujo uso é 
destinado a toda a comunidade para onde o recurso é enviado. No caso do Programa Bolsa 
Floresta trata-se dos componentes Bolsa Floresta Renda; Bolsa Floresta Social e Bolsa 
Floresta Associação. 

O componente “Bolsa Renda” visa à destinação de recursos para ampliação da capacidade 
de economia florestal sustentável, potencializando as atividades já existentes. Trata-se da 
criação de oportunidades fáticas para que as comunidades tenham a possibilidade mate-
rial de investimento na geração de renda local como, por exemplo, a capacitação técnica 
e disponibilização de equipamento e material para produção de cacau, sistemas agroflo-
restais, açaí, pirarucu, castanha-da-Amazônia, óleos vegetais, borracha, manejo florestal 
em pequena escala, energia sustentável e turismo de base comunitária. A escolha dos 
insumos a serem solicitados é da comunidade que deve reunir-se, discutir e transmitir as 
deliberações a um instrumento escrito, solicitando exatamente o insumo ou equipamento 
que desejam para geração de renda na comunidade. 
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Foto: MAMED, 2012. Secadores de castanha adquiridos com recursos do componente “Bolsa Floresta Renda”, visando in-
cremento da cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil para geração de renda (RDS do Juma – Novo Aripuanã – Amazonas).
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Foto: MAMED, 2012. Exemplar de galináceo adquirido com recursos do PBF para cultivo granjeiro na Comunidade Boa 
Frente – RDS do Juma – Novo Aripuanã

O componente “Bolsa Social”, por sua vez, destina-se a investimentos nas áreas de edu-
cação, saúde, comunicação e transporte. A adoção deste componente é de importância 
fundamental para as populações amazônicas, localizadas em espaços a longas distâncias 
das sedes dos municípios. A destinação de recursos para cobrir essas áreas traz benefícios 
notáveis para as comunidades, uma vez que propicia recursos materiais para a otimização 
do transporte de doentes, melhorias nas estruturas educacionais para atender às crianças 
e jovens residentes nas Unidades de Conservação e, ainda, melhora a comunicação das 
comunidades mais distantes com as sedes dos municípios e com as outras comunidades. 
Segundo material institucional da Fundação Amazonas Sustentável (FAS, 2012), até 2012 
foram entregues:

•	 85 radiocomunicadores;

•	 21 “ambulanchas” (para transporte em casos de necessidade de saúde);
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•	 11 poços artesianos;

•	 106 projetos instalados;

•	 7 barcos;

•	 35 lanchas;

•	 44 geradores de energia. 

Foto: FAS, 2012. “Ambulancha” adquirida com recursos do “Bolsa Floresta Social”. Destina-se ao transporte de enfer-
mos entre as comunidades e as sedes dos municípios. 

Devido às distâncias e ausência de malha viária, energia elétrica e meios de comunica-
ção como telefone e internet, essas comunidades dispunham de precárias condições de 
transporte e comunicação. Com o recebimento dos recursos do “Bolsa Floresta Social” foi 
possível proceder à aquisição de radiocomunicadores, geradores de energia, lanchas para 
transporte de enfermos e poços artesianos, uma vez que antes do projeto também não 
havia fácil acesso à água potável. Nos dois estudos utilizados para pesquisa (Dissertação 
de Mestrado com estudo de caso da RDS do Juma e visitas realizadas na RSD Uatumã) 
esta transformação aparece de forma sensível nas falas dos comunitários.

A “Bolsa Associação” constitui outra espécie de benefício não-monetário, sendo formado 
por um recurso destinado diretamente às Associações de Moradores das comunidades 
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das Unidades de Conservação. Diante de um montante de dinheiro destinado para este 
fim. Tendo em vista as dificuldades logísticas enfrentadas pelas comunidades no exercício 
de suas atividades, é comum que estas comunidades solicitem lanchas, botes ou motores 
de popa para atender às suas demandas.

A escolha por este tipo de insumo se justifica pelo fato de que, comumente, uma única 
Associação abarca várias comunidades dentro da Unidade de Conservação, que distam 
entre si consideráveis espaços entrecortados pelos rios, únicas estradas disponíveis para 
estas populações. Com a disponibilização de transporte, torna-se viável a comunicação 
entre as comunidades.

Segundo o discurso institucional, a disponibilização deste recurso de forma direta às Asso-
ciações trata-se de uma ação para fortalecer a organização associativa, o empoderamento 
das comunidades nas Unidades de Conservação por meio do desenvolvimento das lideran-
ças locais. Sem recursos financeiros, a atuação dessas Associações tornar-se-ia rarefeita, 
de modo que o Programa, por este motivo, prevê a destinação de recursos para estas 
entidades.
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Foto: MAMED, 2014. Motor de popa adquirido com recursos do componente “Bolsa Floresta Associação”, utilizado para 
demandas dos associados. RDS Uatumã – São Sebastião do Uatumã - Amazonas.

O componente “Bolsa Familiar”, por seu turno corresponde ao componente monetário de-
senvolvido pelo Programa. O benefício é pago individualmente (um benefício de 50 reais 
mensais por família), diretamente a um membro da família, preferencialmente às mulhe-
res. Conforme observado no discurso que permeia a instituição do Programa, o benefício 
não pretende tornar-se a única fonte de renda da família, mas visa fortalecer o ambiente 
de cooperação e credibilidade entre o pode público e os beneficiários (FONTE: FAS, 2012). 
Não obstante, deve-se salientar que há insistentes críticas (advindas dos próprios benefi-
ciários) no que se refere ao valor pago neste componente.

Os componentes do Programa encontram-se bem ilustrados no quadro abaixo, que con-
tém o valor do investimento médio anual, os beneficiários, a destinação do recurso, a for-
ma de pagamento e a contrapartida exigida:
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FONTE: FAS, 2012.

Os dados da tabela foram publicados no ano de 2012, e referem-se ao período anterior. 
Conforme é possível observar, o Programa Bolsa Floresta não trabalha com fórmulas ma-
temáticas que calculam o valor dos serviços ambientais proporcionados e, portanto, não 
tem como base as premissas da economia ambiental4 no que se refere à determinação 
das quantias. O valor recebido pelas diferentes comunidades, no geral, é bem parecido 

4 A economia ambiental parte da premissa de que a solução para o problema do meio ambiente reside 
na sua valoração monetária para estimar os valores sociais dos recursos ambientais, usando este valor como 
critério para priorização de proteção ambiental. Ronaldo Seroa da Motta explica que, segundo a economia 
ambiental, esta valoração seria necessária diante da dificuldade de estabelecer direitos de propriedade sobre 
os bens ambientais, de modo que, segundo esta lógica, torna-se necessário que sejam corrigidas essas 
“imperfeições” de mercado, a fim de tornar possível a produção e comercialização dos bens ambientais para 
aumentar o nível de eficiência no seu uso (MOTTA, 2006, p. 180).
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e foram determinados a partir dos valores disponíveis para investimento, conforme será 
melhor explicado no item específico sobre o financiamento do Programa.

Como contrapartida ao “Bolsa Renda”, é exigido somente à comunidade que se encarre-
gue da implementação dos projetos, fazendo uso efetivo dos recursos destinados. No que 
se refere ao “Bolsa Social”, toca à comunidade a utilização racional dos recursos disponi-
bilizados, colaborando para a conservação e devida utilização dos insumos. Por sua vez, 
como contrapartida ao repasse de recursos para a Associação de Moradores por meio 
do “Bolsa Associação”, exige-se a participação ativa dos comunitários nas atividades das 
associações. Por sua vez, no que tange ao “Bolsa Familiar”, a exigência pode ser resumida 
na participação dos beneficiários nas oficinas e no compromisso de desmatamento zero a 
ser assumido por eles.

Portanto, vê-se que a divisão dos benefícios em recursos monetário e não-monetários, 
recebidos individual ou coletivamente possui um papel fundamental no contexto amazô-
nico tendo em vista que proporciona um ambiente de cooperação entre as comunidades. 
Há que se ressaltar que no Estado do Amazonas a distância entre as comunidades torna 
imperativo que boa parte das comunidades em situação de quase “isolamento geográfico” 
cooperem no sentido de promover ações que melhorem a qualidade no espaço comum. 
Inclusive, este engajamento comunitário é fundamental para que sejam observados resul-
tados efetivos na aplicação dos recursos não-monetários. Como não há uma destinação 
individual dos recursos, cabe aos comunitários buscarem formas de gestão comunitária 
destes, tornando-os acessíveis a todos os seus membros.

7. beneFIcIÁRIOS

Os beneficiários elegíveis para participação no Programa Bolsa Floresta constituem espé-
cie de comunidade tradicional. Para a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha (2008) os 
povos tradicionais caracterizam-se pela aderência de tecnologias e práticas semelhantes 
às que vigoravam tradicionalmente e que não são lesivas ao meio ambiente. Para a au-
tora, os direitos que hoje se reconhecem a esses povos são, em geral, fundamentados 
pelos serviços ambientais por eles proporcionados, ou seja, pela manutenção das funções 
ecossistêmicas que é possível graças à relação não destrutiva destes povos com o meio 
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em que vivem. Há, portanto, uma vinculação entre comunidades tradicionais e serviços 
ambientais.

No caso em questão, é notável que os beneficiários constituem-se comunidades tradicio-
nais, pois suas práticas econômicas possuem baixo impacto ao meio ambiente e não uti-
lizam a tecnologia de massa encontrada nas sociedades hegemônicas, além de entrarem 
na categoria de “ribeirinhos”.

Para participar do Programa, o Decreto que o regulamenta estabelece as seguintes exigên-
cias, consoante ao art. 2º: 

a) Ser morador de Unidade de Conservação Estadual a pelo menos dois anos; 

b) Possuir Registro Geral; 

c) Se houver filhos em idade escolar, mantê-los matriculados e frequentando escola (exce-
to se não houver disponibilidade na região); 

d) Participar da Oficina de Formação sobre o Programa.

Para manter os benefícios concedidos, o artigo 4º estabelece as seguintes condições: 

a) Cumprir as regras contidas no Plano de uso ou Plano de Gestão da UC; 

b) Estar associado e adimplente com a Associação de Moradores da UC e 

c) Manter suas roças com tamanho não superior àquele do ano da implementação da UC, 
cultivando apenas em capoeiras abertas ou em descanso, sem avançar na mata primária.

No entanto, há dois pontos interessantes no que tange ao campo dessas exigências: o 
Decreto prevê algumas exceções, a fim de não comprometer o modo de vida tradicional 
das comunidades.

A primeira exceção refere-se à impossibilidade do beneficiário de fazer parte de uma Asso-
ciação de Comunidade juridicamente constituída. As distâncias na Amazônia, nesse senti-
do, podem inviabilizar a constituição destas, de modo que o Decreto estabelece que não 
fazendo parte de Associação da Comunidade específica, o beneficiário deve participar, ao 
menos, de alguma Associação vinculada à Unidade de Conservação, o que, em alguns ca-
sos, é muito mais viável do que a constituição de uma Associação para cada comunidade. 
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No caso da comunidade visitada durante a realização desta pesquisa (RSD do Uatumã), 
como será possível observar, há uma única Associação de Moradores para toda a RDS, não 
obstante haja uma considerável distância física entre as comunidades. 

A outra exceção encontrada chama a atenção pela sensibilidade em relação à manutenção 
do modo de vida tradicional e consiste na possibilidade de avançar em mata primária no 
caso de desmembramento da família, quando os filhos passam a constituir nova família 
em casa separada dos pais. Ou seja, caso não houvesse esta previsão, não haveria espaço 
físico destinado ao desmembramento de famílias, de modo que, ao constituir nova família 
ou moradia, o comunitário seria obrigado a abandonar a RDS, pois não obteria autorização 
legal para prover espaço onde pudesse se estabelecer, devido à proibição legal de corte de 
mata primária. Portanto, vê-se que o Programa, nesse sentido, também busca o respeito 
pelo modo de vida tradicional das populações, coadunando a política ambiental a estas 
necessidades. Ademais, as áreas desmatadas pelos ribeirinhos para moradia e agricultura 
de subsistência não contribuem de maneira expressiva para a o grave quadro de desmata-
mento na Amazônia. Há várias gerações essas comunidades se reproduzem desta forma 
sem ocasionar maiores problemas. Proibi-la seria totalmente injusto e atentaria contra os 
direitos desses povos. Nesse sentido, o que deve buscar o Programa é a retribuição pelo 
modo de vida sustentável, contribuindo para o aumento da qualidade de vida desses povos 
e para que seja consolidada a visão de que a prevenção do desmatamento deve prevalecer 
em nome da qualidade do meio ambiente e da dignidade dos povos que dele dependem.

8. eScOLHA DO PÚbLIcO ALvO DO PROGRAMA eM DecORRÊncIA DA 

PReSSãO PARA DeSMAtAMentO nO eStADO DO AMAZOnAS

Inicialmente, o Programa Bolsa Floresta foi desenvolvido para beneficio dos moradores de 
Unidades de Conservação estaduais. De acordo com as entrevistas realizadas no período 
de visitas de campo, a motivação para a escolha deste público alvo está relacionada com 
a pressão para ações de desmatamento sofridas nestes espaços. Não obstante esses 
espaços já constituírem Unidades de Conservação, ainda era possível observar desma-
tamento em seus territórios, especialmente levando em consideração as dificuldades de 
fiscalização e de estrutura das Unidades de Conservação do Estado diante da extensão de 
seus territórios.
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Mesmo havendo um quadro preocupante de desmatamento na região amazônica, o Estado 
do Amazonas, segundo publicação oficial (AMAZONAS, 2012), ocupa o 5º lugar no ranking 
do desmatamento entre os Estados que compõem a Amazônia Legal, tendo, portanto, um 
dos menores índices de perda de cobertura vegetal na região. No entanto, a manutenção 
esses níveis é o maior desafio do Governo do Estado, tendo em vista a constante pressão 
sofrida pela dinâmica do desflorestamento. 

Na região, esta dinâmica encontra-se associada à extração de madeira ilegal, conversão de 
florestas em pastagens e campos agrícolas, além das questões de mineração, que seriam 
as atividades que contribuiriam em maior escala com os quadros de desmatamento. A uti-
lização de áreas florestais para cultivo e queima de floresta para agricultura familiar, apesar 
de ser realizada em menor escala, também acarreta problemas à integridade ambiental do 
bioma e das próprias comunidades, que acabam sofrendo com a poluição do ar causada 
pelas queimadas. Consequentemente, este quadro afeta a capacidade dos ecossistemas 
de fornecer serviços ambientais. Ademais, também é levantada pelo Estado do Amazonas 
a questão das deficiências do sistema de monitoramento via satélite, que nem sempre dá 
conta de cobrir todas as áreas protegidas (AMAZONAS, 2012). Além de possíveis insufici-
ências técnicas estruturais, a região amazônica é caracterizada por acentuada umidade, fa-
vorecendo a formação constante de nuvens e que, ao final, podem interferir na visibilidade 
dos espaços pela via de satélite.

Assim, visando solucionar a gravidade das ameaças à floresta amazônica por meio do des-
matamento no Estado, criou-se em 2009 o Plano Estadual de Controle do Desmatamento 
do Amazonas (PPCD-AM), destinado especificamente para combater as ações de desma-
tamento no Estado.

Além de outras áreas, o PPCD-AM também realiza o controle do desmatamento nas Uni-
dades de Conservação do Estado. Há que se ressaltar que, segundo o Centro Estadual de 
Unidades de Conservação (CEUC), vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (SDS), há atualmente no Estado, 41 Unidades de Conser-
vação (estaduais e federais) que, juntas, compõem uma área de 19 milhões de hectares, 
um número bastante significativo, que torna necessária a busca por ações que visem sua 
proteção contra processos depredatórios, como o desmatamento.
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No quadro abaixo é possível visualizar as Unidades de Conservação Estaduais e Federais 
no Amazonas, sendo somente as UC’s estaduais atendidas pelo Programa Bolsa Floresta:

 
Fonte: SDS/AM, 2009.

Assim, o Programa é desenvolvido nas Unidades de Conservação Estaduais (em verde, no 
mapa acima). Das 33 UC’s Estaduais existentes, 15 são atendidas atualmente pelo Progra-
ma Bolsa Floresta. Segundo o depoimento das autoridades, um dos maiores desafio do 
Programa é a expansão para outras Unidades de Conservação.

São atendidas pelo Programa Bolsa Floresta as seguintes UCs:

•	 RDS Mamirauá;

•	 RDS Amanã;

•	 RESEX Catuá-ipixuna;
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•	 Floresta Maués;

•	 RDS Canumã;

•	 RDS Piagaçu-Purus;

•	 APA Rio Negro;

•	 RDS Rio Negro;

•	 RDS Uatumã;

•	 RDS Cujubim;

•	 RDS Uacari;

•	 RESEX Rio Gregório;

•	 RDS Juma;

•	 RDS Rio Amapá;

•	 RDS Rio Madeira.
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No quadro abaixo, segue o número de beneficiários por Unidade de Conservação Estadual 
atendida pelo Programa:

Portanto, mostra-se um número expressivo de comunidades e de pessoas que estão sen-
do atendidos pelo Programa Bolsa Floresta nas Unidades de Conservação.

Segundo a Fundação Amazonas Sustentável, os resultados do Programa nesses espaços 
podem ser exemplificados pela redução do desmatamento nas Unidades de Conservação 
onde o Programa foi implementado em relação às UCs onde ainda não houve implementa-
ção, conforme os números abaixo:
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•	 Desmatamento em UCs com o PBF: 0,011%;

•	 Desmatamento em UCs sem o PBF: 0,036% (FAS, 2011, p. 5). 

Portanto, a escolha das Unidades de Conservação para a implementação do Programa 
Bolsa Floresta, justifica-se pela necessidade urgente de contensão do desmatamento que 
ameaça o bioma amazônico e todos os serviços ambientais por ele gerados, considerando, 
ainda, a importância da extensão do território que as Unidades representam. A simples 
instituição de espaços protegidos pode não ter os mesmos resultados que podem ser ob-
servados quando há outras políticas públicas integradas, que estejam destinadas a apoiar a 
implementação dos objetivos das Unidades de Conservação. É necessário refletir a respei-
to das condições de vida dos povos habitantes desses espaços antes de instituir políticas 
públicas que os afetem diretamente, considerando suas necessidades de vida.

Durante as entrevistas foi possível observar uma sensível melhora da qualidade ambiental 
para os moradores da RDS visitada. Segundo relatos durante as entrevistas apresentadas 
(conteúdo literal protegido), houve relatos de que antes do Programa, havia constante re-
alização de queimadas que fugiam ao controle dos moradores, especialmente em épocas 
de verão, quando a diminuição do volume e freqüência das chuvas favorece a formação de 
grandes extensões de fumaça, que afetavam a vida e saúde dos moradores pela poluição 
atmosférica, bem como afetava negativamente as condições sustentadoras da rica biodi-
versidade existente no local. Segundo os moradores, suas práticas tradicionais não eram a 
maior causa dos problemas ambientais da região. No entanto, a racionalidade trazida pelo 
Programa teria contribuído para uma maior cautela no uso do fogo para preparar suas roças 
e, assim, evitar a disseminação indiscriminada de fogo e fumaça.

O Estado do Amazonas, atualmente, é o Estado com maior preservação da cobertura ve-
getal nativa da floresta amazônica, sendo as Unidades de Conservação fundamentais para 
a manutenção deste quadro. Não obstante, sabe-se que os problemas sociais vinculados à 
questão ambiental, especialmente a privação de necessidades materiais, são fatores que 
comprometem a preservação do meio ambiente: as comunidades tradicionais, se neces-
sitarem explorar os recursos naturais de forma mais agressiva irão fazê-lo se isto resolver 
seu problema imediato de privação. Ainda que esta ingerência ao meio ambiente seja mui-
to inferior às atividades extrativistas que ameaçam a região (como atividades madeireiras e 
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de mineração), este aspecto também deve ser considerado, pois se trata do atendimento 
de necessidades de sobrevivência.

Assim, sendo o Poder Público o responsável, junto com a coletividade, pela preservação 
do meio ambiente, conforme determina o artigo 225 da Constituição Federal brasileira e, 
sendo o Estado o principal provedor do atendimento dos requisitos necessários à obser-
vância da dignidade da pessoa humana, mostra-se coerente a criação de propostas que 
visem atender a esta dupla finalidade: a preservação ambiental aliada às necessidades de 
vida das pessoas que permitem a manutenção dos ecossistemas.

9. LOGíStIcA PRevIStA PARA cADAStRAMentO e PARA O RecebIMentO 

DOS RecURSOS:

Um dos questionamentos que se levantam sobre os aspectos práticos do Programa refe-
rem-se à forma de cadastramento dos beneficiários e recebimento dos recursos, devido 
à difícil logística no Estado. O art. 3º do Decreto que regulamenta o Programa define que 
os cadastros serão realizados em seu domicílio por equipes que serão enviadas aos locais.

Para o recebimento dos recursos, no entanto, tem-se que nos componentes “Bolsa Ren-
da” e “Bolsa Social”, os recursos são recebidos diretamente pela comunidade em forma 
de insumos como maquinário para a produção de farinha, beneficiamento de castanha ou 
mudas de árvores frutíferas, por exemplo. O recurso desses dois componentes deve ser 
gerido por toda a comunidade, coletivamente.

O componente “Bolsa Associação”, por sua vez, implica na disponibilização de recursos 
passados diretamente à Associação de Moradores em forma de insumos. Na experiência 
prática, observa-se a aquisição de lanchas pela Associação para melhorar a comunicação e 
atendimento de necessidades das comunidades, conforme já demonstrado.

Para o componente “Bolsa Familiar”, por sua vez, o dinheiro é depositado mensalmente 
de forma direta na conta bancária das famílias através de cartão bancário, específico do 
Programa, preferencialmente em nome da mulher.
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No que se refere a este ponto específico, levantaram-se vários questionamentos a respei-
to dos problemas de logística enfrentados por algumas comunidades no Amazonas. Há 
núcleos populacionais de considerável distância em relação à sede do Município. Como o 
benefício é depositado em conta-corrente, o beneficiário precisa se deslocar da comunida-
de todos os meses, indo até as sedes dos municípios (onde há rede bancária) para retira-
da dos respectivos benefícios. Tais problemas, no entanto, não podem ser generalizados, 
uma vez que possuem diferentes graus de dificuldades e soluções, dependendo da região. 
Contrapondo-se os resultados do estudo de caso às pesquisas anteriores, em outra Unida-
de de Conservação no Estado é possível notar as seguintes situações:

•	 RDS UATUMÃ: A prefeitura de Itapiranga (AM) disponibiliza uma embarcação, uma vez 
ao mês para que os comunitários possam deslocar-se à cidade para diligências, com-
pras, consultas médicas e etc. Os comunitários no geral aproveitam este transporte 
para ir retirar o benefício sem ônus financeiro.

•	 RDS JUMA (Novo Aripuanã): Não há transporte para os comunitários. Há queixas a 
respeito dos recursos que devem ser despendidos para conseguir retirar o benefício 
(gastos com gasolina, óleo diesel e outros superam o valor do benefício em alguns ca-
sos).  Diante dessa situação, os comunitários optam por deixar acumular os valores na 
conta depositada ou espera-se ter outro assunto a resolver na cidade (MAMED, 2012).

Portanto, no Estado do Amazonas, devido às enormes distâncias, há que se observar as 
dificuldades logísticas para o acesso aos recursos previstos no Programa. Para efeito des-
se estudo, foram utilizadas apenas duas Unidades de Conservação como referência: RDS 
do Uatumã (pesquisa de campo realizada em junho de 2013 para este trabalho) e a RDS 
do Juma, tomando como referência os resultados de pesquisas realizadas anteriormente 
(MAMED, 2012). No entanto, seria interessante verificar em pesquisas futuras junto a ou-
tras RDS, analisando como tem contornado este problema.

10.  MOnItORAMentO

O monitoramento do Programa Bolsa Floresta constitui um ponto polêmico da Política. 
Não há previsão de monitoramento in locu para verificação do cumprimento dos termos 
ajustados para participação do Programa. 
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Em termos de monitoramento geral do Estado, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável possui um “Programa de Monitoramento do Desmata-
mento nas Unidades de Conservação (PDUC)”, através do qual é realizado o monitoramen-
to de todo o Estado, independente da presença ou não de Unidades de Conservação ou 
de áreas atendidas pelo Programa Bolsa Floresta. 

De acordo com material institucional e depoimentos das autoridades há algumas previsões 
sobre o monitoramento, que se utiliza da participação das comunidades através do envol-
vimento dos alunos das escolas nas Unidades de Conservação que recebem treinamento 
para realizá-lo. Também é utilizada para este fim a ferramenta “ODK/Android”, de navegação 
por meio de GPS, leitura de mapas e ferramentas de geoprocessamento (FONTE: FAS, 
2012).

Há que se ressaltar, que fora do Programa Bolsa Floresta, também há outras formas de 
monitoramento de Unidades de Conservação desenvolvidas pelo Estado, como por exem-
plo, o Programa de Monitoramento da Biodiversidade e do Uso de Recursos Naturais em 
Unidades de Conservação Estaduais do Amazonas (PROBUC), que prevê o pagamento 
de recompensas em dinheiro aos moradores de Unidades de Conservação que se dispo-
nibilizem a realizar monitoramento de fauna, trânsito de embarcações e recenseamento 
nas comunidades dentro das UCs. No entanto, este Programa não está vinculado à fisca-
lização do Programa Bolsa Floresta e sim, visa atender às necessidades específicas de 
preservação dos recursos naturais no âmbito das Unidades de Conservação, sendo gerido 
pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável. Uma solução proposta por esta pesquisa é que esta Secretaria possa 
trabalhar conjuntamente com a Fundação Amazonas Sustentável, que gere o Programa, a 
fim de que esta última possa aproveitar as visitas in locu feitas pela SDS para acompanhar 
mais de perto as atividades dos comunitários.
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11.  PARtIcIPAçãO DO GOveRnO DO eStADO DO AMAZOnAS (SecRetARIA 

De MeIO AMbIente e DeSenvOLvIMentO SUStentÁveL) nO PROceSSO 

De eLAbORAçãO e IMPLeMentAçãO DA POLítIcA

O Governo do Estado do Amazonas é responsável legal pela gestão das Unidades de Con-
servação Estaduais por meio do Centro Estadual de Unidades de Conservação (CEUC). 
No entanto, para a gestão do Programa Bolsa Floresta, firmou com a Fundação Amazonas 
Sustentável um termo de cooperação para a implementação do Programa. Além disso, a 
Fundação firmou um segundo termo de cooperação com o Estado para a co-gestão de 
duas das UCs (Juma e Rio Negro). 

Pela análise dos materiais institucionais postos à disposição do público em geral para en-
tendimento das atividades da Fundação e do Estado do Amazonas no que se refere ao 
Programa Bolsa Floresta, percebe-se que há uma transferência quase que total das com-
petências relacionadas à gestão do Programa, tendo sido observado pouco contato entre 
as duas esferas (Fundação Amazonas Sustentável e Governo do Estado do Amazonas), 
inclusive no que se refere ao sistema de prestação de contas, ponto que será abordado 
mais adiante.

Não obstante a existência de termos de Cooperação entre a FAS e várias Secretarias de 
Estado, na prática, não há divulgação de como exatamente se dão estas parcerias. Con-
forme abordado no item anterior, isto poderia ser levado a cabo por meio do acompanha-
mento físico das comunidades por funcionários da FAS, aproveitando-se as viagens de 
outros programas da SDS. Esta solução ajudaria na mitigação das dificuldades de logística 
da região, pois diminuiria consideravelmente os custos das visitas e tornaria o Programa 
Bolsa Floresta mais presente nas comunidades.

12.  FUnDAçãO AMAZOnAS SUStentÁveL (FAS) 

A Fundação Amazonas Sustentável constitui uma entidade civil, com personalidade jurídica 
de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, econômica e finan-
ceira e foi criada pelo Governo do Estado do Amazonas para gerir o Programa Bolsa Flo-
resta. Assim, a Fundação é responsável pela captação dos recursos de empresas privadas, 
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Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento, Organizações Não Governamentais, e insti-
tuições Internacionais para financiamento do Programa em todos os seus componentes.

Ressalte-se que apesar de deter o direito de gestão do Programa idealizado pelo Estado, 
segundo a própria Fundação, não lhes foram repassados os direitos sobre os serviços am-
bientais do Estado (FAS). 

É neste ponto que reside uma das maiores preocupações e críticas em torno da configu-
ração do Programa Bolsa Floresta: A gestão de bens ambientais de interesse público por 
um ente privado gera ceticismo e desconfiança dos opositores ao Projeto. Aqueles que 
o defendem, argumentam em torno da incapacidade do poder público de captar recursos 
do âmbito privado e afirmam a excessiva burocracia para repasse dos recursos, razão pela 
qual se legitimaria a utilização de uma instituição privada neste caso. Trata-se de um regime 
sui generis, pois também esta configuração também não está situada no âmbito das par-
cerias público-privadas, de acordo com entrevista realizada ao Vice-Coordenador do Centro 
Estadual de Unidades de Conservação da SDS.

Portanto, a Fundação Amazonas Sustentável tem concentrado os papéis no que se refere 
à implementação e funcionamento do Programa, residindo neste ponto a necessidade de 
alguma reflexão. Apesar de que os órgãos argumentem em torno da necessidade dessa 
configuração para o funcionamento com sucesso do Programa, é necessário ponderar que 
tanto a proteção ambiental quanto à satisfação das necessidades sociais e econômicas 
dos povos da Amazônia são questões de interesse predominantemente público.

Não se trata de discordar da estrutura proposta, mas de ponderar que seria interessante 
pensar numa participação mais efetiva do Governo do Estado nas decisões e nas presta-
ções de contas sobre a gerência dos recursos. Conforme observado nas visitas, o único 
material de prestação de contas repassado pela Fundação Amazonas Sustentável ao Go-
verno do Estado é o mesmo material disponibilizado a todo o público pela internet. Apesar 
de a instituição passar por rigorosas auditorias no tocante aos seus recursos, este fato não 
retira a importância de um acompanhamento mais direto do Poder Público.

Em suma, sugere-se que haja uma melhora na comunicação da Fundação com o Governo 
do Estado na gestão do Programa. O fluxograma demonstrado a seguir foi retirado do Rela-
tório de Gestão da FAS do ano de 2012. Nele é possível observar claramente que todos os 
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atores envolvidos devem passar pela Fundação para chegar aos beneficiários do Programa, 
inclusive o próprio Governo do Estado:

Fonte: FAS, 2012

Não obstante o Governo do Estado do Amazonas haver instituído a Fundação com o ob-
jetivo de gerir o PBF, não parece acertado que até mesmo as instituições públicas devam 
passar pela FAS no processo de implementação e gestão do Programa. Mais adequado 
seria que todos os elementos passassem pela Fundação e pelo Estado, que deveriam 
atuar de forma conjunta. Assim como o arranjo institucional foi pensado para tornar o Pro-
grama exeqüível, também há formas de formatá-lo de forma a oportunizar maior ingerência 
do Governo do Estado, o que poderia ser feito por meio de, por exemplo, uma comissão 
da SDS que acompanhasse diretamente a FAS e dialogasse com as secretarias de estado 
para cooperação efetiva no desenvolvimento do Programa.
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A submissão do Estado a uma entidade privada nas questões do Programa, portanto, é 
um ponto que merece uma revisão. A esfera pública deveria funcionar como parceira na 
gestão conjunta, evitando a centralidade total da gestão de questões de interesse público 
pela esfera privada.

13.  cAPtAçãO De RecURSOS PARA FInAncIAMentO (FAS)

A Fundação Amazonas Sustentável capta os recursos financeiros de empresas privadas, 
Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento, Organizações Não Governamentais, e insti-
tuições Internacionais. Os recursos são investidos e apenas os rendimentos são aplicados 
em forma de benefícios com a finalidade de manter o capital necessário para o desenvol-
vimento do Programa.

Na ocasião da instituição do Programa em 2007, foi criado um Fundo Estadual de Mudan-
ças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento. Porém, segundo Santos e 
Brito (2012, p. 34) o Fundo foi revogado no mesmo ano, dando lugar à Lei nº 3.184/2007, 
que autorizou que o Estado criasse uma Fundação Privada, que pudesse desenvolver e 
administrar programas e projetos ligados à lei estadual de mudança do clima. Além disso, 
essa mesma lei autorizou que o Estado transferisse a quantia de R$ 20 milhões para essa 
instituição, que se tornou a Fundação Amazonas Sustentável, iniciando suas atividades 
contando com mais um montante de R$ 20 milhões doados pelo Banco Bradesco, totali-
zando um capital inicial de R$ 40 milhões.

A partir de então, a FAS passou a exercer suas funções recebendo em 2009, a quantia de 
mais 20 milhões doada pela empresa Coca-Cola Company.

Assim, conforme se observou das entrevistas com os representantes do Estado e da Fun-
dação, esse montante vem sendo aplicado em um fundo permanente, que é administrado 
sem cobrança de taxas pelo o Bradesco Asset Management (BRAM). Os rendimentos 
deste Fundo seriam, portanto, os recursos com os quais a FAS conta para a implementa-
ção do Programa.

Outro ponto interessante a respeito da captação e utilização dos recursos é que, conforme 
demonstrado nas entrevistas e visitas realizadas, aproximadamente 75% dos recursos são 
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utilizados em atividade-fim, ou seja, apenas 25% é utilizado para a operacionalização do 
Programa (custos operacionais).

14.  MetODOLOGIA PARA DeteRMInAçãO De vALOReS

Conforme salientado anteriormente, o Programa Bolsa Floresta, ao contrário de outros 
Programas de Pagamentos por Serviços Ambientais, não parte de fórmulas matemáticas 
que visem medir numericamente o nível de preservação ambiental a ser remunerada, mas 
de valores fixos destinados às comunidades participantes de acordo com a quantidade 
de recurso a ser disponibilizada para determinados fins. Nos materiais disponíveis não há 
informação sobre a aferição desses valores, o que nos permite concluir que foi realizada 
uma distribuição homogênea, segundo os recursos de que se dispunha.

O componente “Bolsa Familiar”, por exemplo, é constituído por um valor único (50 reais) 
pago por núcleo familiar. Os demais valores (benefícios coletivos) serão determinados de 
acordo com a quantidade de benefícios familiares, tentando-se distribuir os recursos de 
forma a observar a proporção de beneficiários existentes.

15.  tRAnSPARÊncIA e ReGIMe De PReStAçãO De cOntAS

Conforme já demonstrado o Programa Bolsa Floresta foi idealizado pelo Governo do Esta-
do do Amazonas, sendo a Fundação Amazonas Sustentável criada para implementar e gerir 
o Programa, de forma vinculada aos Estado do Amazonas.

À FAS, portanto, caberia a prestação de contas de suas atividades para com o Estado do 
Amazonas. Conforme observado nas visitas às instituições, a FAS possui uma política de 
transparência, estando disponíveis em sua página web os relatórios de gestão contendo as 
informações pertinentes. É por meio deste relatório que a FAS repassa informações para o 
Governo do Estado e para a Sociedade em Geral. Ademais, a Fundação é auditada semes-
tralmente e de forma gratuita pela PricewaterhouseCoopers, o que, segundo os dirigentes 
da FAS é positivo tendo em vista a imparcialidade da empresa.



292 |  Danielle de Ouro Mamed

No que tange à informação referente à destinação dos recursos, a Fundação apresenta 
seus números em relatório anual de gestão. No ano de 2012, apresentou-se a seguinte 
tabela como parte da divulgação da gestão dos recursos:

FONTE: FAS, 2012

16.  ReLAçãO DA POLítIcA eStADUAL De PSA cOM OUtRAS nORMAS 

eStADUAIS

As normas estaduais que se interrelacionam entre si são basicamente:

•	 Lei Complementar nº 53/2007, que cria o Sistema Estadual de Unidades de Conservação 
do Amazonas;

•	 Lei Estadual nº 3.135/2007, que institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas;
•	 Lei Estadual nº 3.184/2007, que altera a Lei estadual nº 3.135/2007 e dá outras 

providências;
•	 Decreto Estadual nº 26.958/2007, que cria o Programa Bolsa Floresta do Governo do 
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Estado do Amazonas.

A Lei Complementar nº 53/2007, que cria o Sistema Estadual de Unidades de Conservação 
do Amazonas é de fundamental importância para a Política de PSA do Estado uma vez 
que, até o momento, somente há possibilidade de inclusão do Programa, os moradores de 
algumas Unidades de Conservação selecionadas para tanto.

É fato que segundo esse sistema, há deveres diretos de observância de atividades não 
nocivas ao meio ambiente, como a proibição do corte raso em mata primária. Esta questão 
tem levado a alguns argumentos no sentido de desqualificar o Programa Bolsa Floresta, 
alegando que o mesmo consistiria em um benefício financeiro fundado na simples obser-
vância da lei (proibição do desmatamento em Unidades de Conservação). No entanto, já 
restou demonstrado que a atuação do Estado na instituição de programas dessa natureza 
consiste em viabilizar a observância da lei ambiental em face das necessidades humanas 
dos povos tradicionais. Não há, portanto, como pensar o meio ambiente e a gestão das 
Unidades de Conservação, sem que se pense no atendimento das necessidades mate-
riais de seus habitantes, necessárias para a observância da própria dignidade da pessoa 
humana.

A segunda lei elencada (Lei Estadual nº 3.135/2007, que institui a Política Estadual de Mu-
danças Climáticas) remete ao pontapé inicial do Estado no sentido de criar e implementar 
Programas concretos de atuação estatal (Políticas Públicas) voltadas à mitigação e adap-
tação ambiental diante da mudança do clima. Entre os Programas criados, encontra-se o 
Programa Bolsa Floresta. A lei estadual, no entanto, foi alterada no mesmo ano pela Lei 
Estadual nº 3.184/2007, que tratou de autorizar o Estado e regulamentar sua participação 
em uma instituição privada (Fundação), constituída para esses fins, autorizando, ainda, a 
doação do valor de 20 milhões de reais para a instituição.

Por fim, também em 2007, o Programa teve sua implementação regulamentada pelo De-
creto Estadual nº 26.958/2007, que cria o Programa Bolsa Floresta do Governo do Estado 
do Amazonas, estabelecendo os requisitos para participação, contrapartidas e outras de-
terminações.
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17.   PROjetOS De LeI QUe vISAM MODIFIcAR A POLítIcA eStADUAL De 

PSA

Atualmente não há projetos de lei que visem alterar as estruturas do sistema de Pagamen-
tos por Serviços Ambientais no Programa Bolsa Floresta, instituído pela Lei Estadual nº 
3.135/2007. Esta lei foi alterada pela última vez, em 2007 pela Lei Estadual nº 3.184/2007. 

No entanto, ainda está em discussão no âmbito legislativo do Estado a construção de uma 
Lei Estadual de Serviços Ambientais, que envolveria a criação de novas estratégias volta-
das a Programas de REDD (Redução de Emissões por Desmatamento e Desflorestação). 
O Projeto, no entanto, ainda não apresenta minuta tramitando nas casas legislativas5, es-
tando somente em fase de discussão.

18.   DeScRIçãO e AvALIAçãO DOS ReSULtADOS DA entRevIStA

A fim de expor na presente pesquisa as visões das comunidades beneficiárias sobre o 
Programa Bolsa Floresta, realizou-se pesquisa de campo na Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável – Uatumã, contemplada pelo Programa. A Reserva está categorizada como 
Unidade de Conservação de Uso Sustentável, tendo sido criada pelo Decreto nº 24.295.

Segundo o artigo 20 da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), a 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga populações tra-
dicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos 
naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais, 
desempenhando um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da di-
versidade biológica. A lei também indica que essas áreas deverão ser geridas através de 
plano de manejo, que deverá definir áreas de proteção integral (com proibição de desma-
tamento) e áreas onde será permitido o uso sustentável dos recursos naturais, inclusive 
com substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis (art. 20, § 5º, IV). Na prática 
do Estado do Amazonas, esses espaços que se podem cultivar correspondem às zonas de 
capoeira, com vegetação de pequeno porte.

5  Notícia divulgada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
Disponível em: http://www.sds.am.gov.br/2011-09-27-04-55-44/noticias/conservacao-e-biodiversidade/74-
radipisicing-elit-sed-do. Acesso em 13 de agosto de 2013.
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O modelo de Reserva de Desenvolvimento sustentável, segundo Queiroz, fundamenta-se 
na participação das populações locais na formação e manutenção das bases científicas e 
ideológicas que serão utilizadas no manejo e ações para conservação da biodiversidade 
(2005, p. 189). A participação dos atores, para o autor, se traduz pelo seguinte:

Estes dois suportes da proposição, quando atuam concomitantemente, 
criam as condições necessárias para a consolidação de normas de ma-
nejo política e socialmente aceitas, baseadas nas premissas de conser-
vação da biodiversidade. Isso se concretiza na elaboração e aprovação de 
normas de uso dos recursos naturais e de um sistema de zoneamento, 
apreciados e votados pela população e seus representantes, e oficializa-
dos num plano de manejo. (QUEIROZ, 2005, p. 189)

Assim, para a instituição das RDS há a necessidade de que as políticas ambientais sejam 
socialmente aceitas. Ainda que a urgência em preservar os bens ambientais seja laten-
te, políticas que visem atingir a este objetivo não podem negligenciar as necessidades 
sociais da população residente nas áreas. No caso da instituição das RDSs, nota-se uma 
preocupação em permitir o necessário arranjo entre as instituições governamentais e as 
reivindicações dos moradores das áreas, fato que pode acarretar na diminuição da pressão 
existente sobre os recursos naturais em tais áreas. Esses critérios sobre a Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável mostraram-se contemplados na análise realizada.

A RDS em estudo abrange os municípios de São Sebastião do Uatumã e Itapiranga, cons-
tituindo uma área de 424.430,00 ha., sendo o interflúvio formado pelos rios Negro e Nha-
mundá. Estão registradas na reserva 20 comunidades.



296 |  Danielle de Ouro Mamed

Localização da RDS Uatumã no Estado do Amazonas em relação às outras Unidades de 
Conservação:

Fonte: SDS/AM, 2012
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Localização da RDS Uatumã em relação aos municípios e em relação à bacia hidrográfica:

FONTE: SDS/AM, 2012.

Para chegar aos resultados demonstrado ao longo desta pesquisa, o Instituto “O Direito 
por um Planeta Verde” formulou algumas perguntas-padrão a serem aplicadas para os 
entrevistados. Participaram das entrevistas comunitários residentes na RDS do Uatumã e 
autoridades da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
além de autoridades vinculadas à Fundação Amazonas sustentável, pessoas que contribu-
íram de forma valiosa para as conclusões aqui registradas.

Diante das entrevistas levadas a cabo, devem-se ressaltar os pontos positivos referentes 
ao Programa Bolsa Floresta a partir do ponto de vista, primeiramente, de seus beneficiá-
rios:

•	 Nota-se um bom nível de implementação: Na maioria das comunidades nota-se o cor-
reto recebimento dos recursos de todos os componentes do Programa;
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•	 Todos os entrevistados assentiram a participação democrática da comunidade no pro-
cesso de decisão sobre a destinação de recursos;

•	 Há um bom nível de satisfação dos beneficiários: a maioria se considera satisfeito com 
o Programa;

•	 Demonstra-se um bom nível de consciência dos comunitários sobre a questão ambien-
tal. Muitos citam a importância do programa para a proteção das florestas do Amazo-
nas;

•	 Inclusão de atores sociais antes excluídos das políticas ambientais.

Portanto, de modo geral, vê-se que o nível de satisfação com a Política entre os comuni-
tários é alto, uma vez que se nota um sentimento valorização das comunidades benefi-
ciárias, quase nunca incluídas em programas sociais e ambientais. Por outro lado, alguns 
dos comunitários afirmaram que se sentiam “abandonados” pelo Estado em virtude falta 
de presença física nas comunidades dado às longas distâncias e da dificuldade de acesso. 

Porém, esta queixa ainda se encontra presente no sentido de que boa parte das pessoas 
entrevistadas comentaram a respeito da falta de fiscalização na Unidade de Conservação 
em relação à conduta de pessoas “de fora” da reserva. No mais, alguns se ressentem de 
que após a assinatura dos termos de compromisso, não há um acompanhamento por par-
te do Estado, o que os faz retomar o sentimento de “abandono”. Assim, foram destacados 
os seguintes pontos negativos:

•	 Baixo nível de acompanhamento físico das comunidades: comunitários sentem-se 
abandonados;

•	 Baixo nível de fiscalização in locu: a maioria dos entrevistados alegou que não recebe 
visitas de fiscalização, fato confirmado pelas autoridades, uma vez que o monitoramen-
to é feito via satélite. Aqueles que afirmaram receber visitas, na realidade, referiam-se 
às visitas dos órgãos relacionados à terra (INCRA e ITEAM) e não fiscalização do PBF.

•	 Baixo nível de satisfação com o valor pago pelo componente “Bolsa Floresta Familiar”, 
cujo valor atual é R$50,00 mensais;

•	 Necessidade de melhorar a capacitação técnica para utilização dos recursos pelos co-
munitários. Neste ponto, agregue-se, ainda, a necessidade de capacitação técnica para 
a própria escolha dos insumos a serem enviados para a comunidade. Há relatos de 
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escolhas que não deram resultados do ponto de vista de geração de renda devido às 
dificuldades técnicas envolvidas.

•	 Necessidade de conscientização dos comunitários sobre a importância do trabalho co-
letivo para sucesso no uso dos componentes coletivos do Programa (Renda, Associa-
ção e Social). Neste ponto, há relatos de que algumas iniciativas não deram certo em 
virtude da falta de articulação e senso de coletividade de algumas comunidades.

•	 Necessidade de melhorar as formas de logística para escoamento de produção das co-
munidades, tendo em vista as longas distâncias a serem superadas. Essa necessidade 
advém das dificuldades de fazer a produção chegar ao mercado.

19.   AvALIAçãO DA POLítIcA eStADUAL De PSA

Há que se esclarecer, inicialmente, que não há no Estado do Amazonas uma Política Es-
tadual de Pagamentos por Serviços Ambientais. Há uma Política Estadual de Mudanças 
Climáticas, que prevê como um de seus eixos centrais o Programa Bolsa Floresta, que 
constitui um mecanismo de Pagamentos por Serviços Ambientais.

Portanto, primeiramente, há que se avaliar a implementação da Política de Mudanças Cli-
máticas (concepção macro). Nesse sentido, deve-se citar um estudo publicado após os 5 
anos de implementação da Lei em questão. Segundo seus autores (CENAMO, ALBUJA e 
SOARES, 2013), o nível de implementação desta política é baixo devido a vários fatores, 
entre eles a falta de atribuição à UGMUC (Unidade Gestora de Mudanças Climáticas e 
Unidades de Conservação) como implementador da política e, ainda, a diminuição gradual 
dos recursos financeiros ao longo dos anos destinados ao desenvolvimento dos Progra-
mas, agregando-se, ainda a precariedade de recursos humanos destinados aos Programas 
(CENAMO, ALBUJA e SOARES, 2013, p. 50).

Segundo a Lei de Mudanças Climáticas do Estado, conforme abordado na caracteriza-
ção da política, os programas voltados à mudança climática não consistem somente no 
Programa Bolsa Floresta, mas também nos programas: Programa Estadual de Educação 
sobre Mudanças Climáticas, Programa Estadual de Monitoramento Ambiental; Programa 
Estadual de Proteção Ambiental; Programa Estadual de Intercâmbio de Tecnologias Lim-
pas e Ambientalmente Responsáveis; Programa Estadual de Capacitação de Organismos 
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Públicos e Instituições Privadas e Programa Estadual de Incentivo à Utilização de Energias 
Alternativas Limpas e Redutoras da Emissão de Gases de Efeito Estufa. 

A crítica realizada pelo estudo citado considera que entre todos os Programas previstos 
inicialmente na lei de mudanças climáticas, apenas o Programa Bolsa Floresta foi satisfa-
toriamente implementado.

Assim, tendo em vista que o Programa é voltado diretamente para Pagamentos por Servi-
ços Ambientais no Estado do Amazonas, deve-se salientar que possuiu uma implementa-
ção satisfatória, o que não deve invizibilizar a necessidade de alguns ajustes no Programa. 
Por outro lado, a necessidade de ajustes não deve retirar o mérito do mesmo, uma vez que 
são apenas cinco anos de efetiva implementação, cabendo, portanto, os ajustes necessá-
rios para tornar o Programa o mais adequado possível à sua proposta.

Entre esses ajustes necessários parece ser um dos pontos mais urgente a necessidade de 
melhoria das comunicações entre o Governo do Estado e a Fundação Amazonas Susten-
tável. Trata-se de que grande parte do poder decisório a respeito da gestão foi repassado a 
esta instituição que, apesar de realizar uma gestão satisfatória do ponto de vista dos resul-
tados e apesar de demonstrar ações que visam a devida transparência de suas atividades, 
não pode prescindir da participação da esfera pública no que for pertinente, uma vez que 
os temas relacionados aos serviços ambientais possuem caráter predominantemente de 
interesse público e, portanto, necessitam de maior ingerência do Estado. 

Apesar de haver auditorias periódicas por uma instituição externa e imparcial, é necessária 
uma prestação de contas para o Estado de forma mais contundente e contando com maior 
participação do poder público.

Quanto aos beneficiários, deve-se ressaltar sua satisfação com a política implementada 
em suas comunidades, exceto no ponto relativo ao componente “Bolsa Familiar”. Para 
os beneficiários, o valor é muito baixo e poderia ser reajustado, para melhor atender aos 
anseios e necessidades das comunidades. No entanto, também é possível encontrar opi-
niões de moradores que concordam com a natureza simbólica do benefício e que este não 
deve se pretender a principal fonte de renda dos comunitários. Assim, defendem alguns, 
que as comunidades devem fazer bom uso dos benefícios não-monetários destinados à 
comunidade para que possam gerar renda que a beneficie.
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Também foi possível constatar, conforme se demonstrou no resumo das entrevistas, que 
o senso de coletividade é fundamental para que a utilização dos insumos destinados às 
comunidades traga resultados satisfatórios na geração de renda e na melhoria da qualida-
de de vida da população beneficiada. Ademais, sente-se a falta de um acompanhamento 
no local para os beneficiários, ainda que pesem as dificuldades de logística para chegar às 
comunidades. É necessária a destinação de recursos para este fim, viabilizando uma fisca-
lização mais preocupada em verificar a situação das comunidades e não apenas realizar a 
vigilância do desmatamento por meio de mecanismos de imagens de satélite. Isto poderia 
ocorrer com a efetiva realização de parcerias entre as secretarias do Governo do Estado e a 
Fundação Amazonas Sustentável, para que sejam aproveitados de melhor forma os deslo-
camentos já realizados no âmbito do Estado para outras finalidades. Estes deslocamentos 
poderiam ser compartilhados pelas entidades e, assim, diminuir consideravelmente os 
custos para a logística na região.

No geral, o Programa Bolsa Floresta traz uma proposta inovadora, que tem ajudado a 
modificar a realidade social e econômica das populações das Unidades de Conservação 
no Estado do Amazonas. No entanto, espera-se que a realização de estudos como este 
auxiliem na identificação de pontos a serem ainda melhor trabalhados.

20.  cOnSIDeRAçÕeS FInAIS: DIAGnÓStIcO e DeSAFIOS

Tendo em vista as pesquisas teóricas relacionadas ao tema e as observações de campo, é 
possível concluir que o Programa Bolsa Floresta atinge aos objetivos para os quais foi pro-
posto. É certo que alguns ajustes estruturais são necessários: é preciso romper a barreira 
da distância, levando o Programa a outras Unidades de Conservação estaduais, bem como 
também é necessário maior conhecimento e ingerência do poder público na gestão dos 
sistemas de Pagamentos por Serviços Ambientais que tem sido desenvolvidos por meio 
do Programa em questão e geridos pela Fundação Amazonas Sustentável.

Em dimensões continentais como aquelas que caracterizam o Estado do Amazonas, nota-
damente, haverá problemas relacionados à logística de recebimento dos recursos, caben-
do uma maior articulação entre os diversos setores da sociedade para tornar possível essa 
logística em todos as UCs onde há implementação do Programa. Nos casos analisados 
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nesse sentido, viu-se que em lugares como a Reserva Juma, a retirada do benefício torna-
-se quase inviável em alguns casos. Já em lugares como a Reserva do Uatumã, nota-se 
uma parceria entre os beneficiários e a Prefeitura local, que disponibiliza para os comunitá-
rios, ao menos uma vez por mês, o transporte para a sede do município para que lá, seja 
possível a realização dos trâmites burocráticos necessários, diligências bancárias, compra 
de mantimentos e etc.

O dever de preservação ambiental é de responsabilidade não apenas do Estado, mas de 
toda a sociedade, de modo que, nada mais justo, que todos os atores sociais envolvidos 
(Estado, instituições privadas e sociedade civil) cooperem nas ações e políticas voltadas 
para a questão socioambiental. Para contornar as dificuldades observadas na implemen-
tação do Programa, há que se pensar na melhor articulação entre os setores do poder 
público, não deixando somente a cargo da Fundação Amazonas Sustentável a responsabi-
lidades por tais questões.

No mais, é necessário considerar a satisfação dos beneficiários com o Programa e sua 
valorização pela ponte que o Programa estabelece entre as comunidades beneficiárias e a 
sociedade em geral, uma vez que o Programa possui um viés de empoderamento dessas 
comunidades e proporcionamento de novas oportunidades sociais e econômicas para po-
pulações que por tanto tempo sofreram por conta do isolamento geográfico.

Destarte, deve-se ressaltar que os desafios observados não retiram o mérito do Programa 
no que se refere a sua ousadia em conseguir implementar uma política da qual participem 
atores sociais localizados em gigantescas distâncias, incluindo na preocupação quanto aos 
bens ambientais as necessidades dos povos que nela habitam.

21.  RecOMenDAçÕeS: APROveItAnDO AS LIçÕeS APRenDIDAS vISAnDO 

O FUtURO

Coincidindo com o debate atual acerca dos Serviços Ambientais no Estado do Amazonas, 
mostra-se a necessidade urgente de que se discuta publicamente e que seja instituída 
após esta discussão, a Lei de Serviços Ambientais do Estado, que ainda está pendente. A 
questão é atual e carece de cuidados no que se refere à sua formulação e, especialmen-
te, quanto à classificação dos serviços ambientais que serão utilizados pelo Estado para 
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remuneração de atores sociais, devendo-se dar maior enfoque a estes atores do que às 
pretensões do mercado em torno dos serviços ambientais, a exemplo do que ocorre com 
os chamados “mercados de carbono”, que não visam o benefício das comunidades e sim 
das grandes corporações. 

Assim, recomenda-se a prevalência de políticas que visem uma justiça “redistributiva”, 
utilizando-se dos Pagamentos por Serviços Ambientais como ferramentas para justiça so-
cioambiental, evitando-se, por outro lado, mecanismos manejados pelos mercados, alija-
dos dos verdadeiros provedores de serviços ambientais. O Programa Bolsa Floresta tem 
seguido esta linha, o que o torna um autêntico mecanismo com mais possibilidades de 
gerar resultados positivos do que aqueles mecanismos de PSA voltados unicamente para 
os mercados, onde a degradação ambiental é negociada.

Outro ponto que merece destaque remete à recomendação de maior ingerência do Go-
verno do Estado na implementação e fiscalização da política a ser instituída pela futura Lei, 
evitando seguir o modelo adotado no Programa Bolsa Floresta no que se refere ao fato de 
todas as questões relativas ao Programa passam somente pela Fundação Amazonas Sus-
tentável, uma instituição privada. Ao contrário, deve-se preconizar um modelo que torne 
possível uma maior articulação entre os setores do poder público e privado envolvidos na 
questão, o que tem falhado na política vigente. A necessidade de celeridade encontrada 
no âmbito privado não pode servir de óbice para que o poder público permaneça alheio às 
decisões tomadas, tendo em vista, novamente, o destaque que deve ser dado à questão 
pelo seu caráter de iminente interesse público.

Dos pontos de vista da inclusão das sociedades e de sua satisfação para com os resulta-
dos do Programa, considere-se a experiência do Amazonas como pioneira. A valorização 
da população do interior, especialmente em situações de isolamento geográfico constitui 
um passo significativo para a questão socioambiental. A experiência, nesse sentido, deve 
servir de inspiração para outras políticas públicas a serem instituídas, especialmente no 
que se refere às formas democráticas de decisão comunitária e empoderamento das co-
munidades através da escolha de subsídios materiais que poderão significar uma melhora 
na qualidade de vida das populações em questão. 

Finalmente, há que se salientar a necessidade de uma real observância dos resultados de 
pesquisas nesse sentido, a fim de que seja possível a consideração de seus resultados 
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para pensar novas políticas de Pagamentos por Serviços Ambientais, seja em âmbito esta-
dual ou nacional. Tomando-se por referência os pontos positivos e negativos encontrados 
na experiência do Estado do Amazonas, torna-se indispensável atentar, em futuras legisla-
ções sobre PSA para os seguintes pontos: 

a) respeito ao modo de vida tradicional pela flexibilização das normas, quando pertinente; 

b) participação democrática, livre e esclarecida das comunidades nos processos decisó-
rios, especialmente quanto à destinação de recursos; 

c) busca pela melhor forma de logística na distribuição dos recursos para as comunidades; 

d) presença do poder público nas decisões, implementação e fiscalização do Programa, 
que deve atuar em conjunto com entidades privadas, quando for o caso; 

e) melhoria no formato de fiscalização e intensificação da presença física junto aos bene-
ficiários; 

f) disponibilização de capacitação técnica adequada, que dialogue com as formas tradicio-
nais de manejo dos recursos naturais e 

g) estabelecimento de parcerias reais e práticas entre os demais setores governamentais, 
de modo que outros setores auxiliem nas questões de fiscalização, por exemplo, aprovei-
tando-se estruturas já existentes.

Por fim, reafirme-se que a experiência do Estado do Amazonas traz importantes lições para 
o panorama das políticas de Pagamentos por Serviços Ambientais no Brasil: há pontos 
negativos, a serem superados e pontos positivos que devem inspirar outras políticas na 
tentativa de coadunar as necessidades econômicas às demandas socioambientais.
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