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A demanda humana pelos serviços ecossistêmicos (água, alimentos, fibras, energia, 

biodiversidade, regulação do clima e outros) vem crescendo rapidamente, ultrapassando, 

em muitos casos, a capacidade dos ecossistemas de fornecê-los (MEA, 2005). Dessa forma, as 

pressões antrópicas, principalmente a dinâmica de uso e cobertura da terra, têm exercido 

grandes impactos sobre os serviços ecossistêmicos (ROUNSEVELL et al., 2010).

Os serviços ecossistêmicos são definidos como os serviços e benefícios que os 

ecossistemas prestam ao homem e podem ser classificados como serviços de regulação 

(como regulação climática, controle de erosão, purificação e regulação do fluxo de água, 

regulação de doenças humanas e pragas na agricultura, polinização e mitigação de 

danos naturais); serviços de provisão (que incluem os produtos obtidos diretamente dos 

ecossistemas naturais ou pela agropecuária, como alimentos e fibras, madeira para 

combustível e outros materiais que servem como fonte de energia, recursos genéticos, 

produtos bioquímicos, medicinais e farmacêuticos, recursos ornamentais e água); 

serviços de suporte (produção primária, a produção de oxigênio atmosférico, a formação 

e retenção de solo, a ciclagem de nutrientes, a ciclagem da água e a provisão de habitat) e 

serviços culturais, que incluem a diversidade cultural, valores religiosos e espirituais, 

geração de conhecimento, valores educacionais e estéticos, dentre outros (MEA, 2005). 

Alguns autores consideram os termos serviços ecossistêmicos e serviços 

ambientais como sinônimos, mas outros preferem diferenciá-los. Para Muradian et al. 

(2010), os serviços ambientais podem ser entendidos como “os benefícios ambientais 

resultantes de intervenções intencionais da sociedade na dinâmica dos ecossistemas”. 

Portanto, são aqueles serviços advindos de ações antrópicas, com foco na conservação 

ambiental, assegurando a provisão dos serviços ecossistêmicos, sendo que no meio rural 

há muitas oportunidades e formas de realizá-las (PRADO et al., 2014).

Projeções indicam que as perdas no provimento de serviços ecossistêmicos e 

ambientais afetarão certos grupos mais do que outros, com impactos negativos 

principalmente para as populações mais pobres. Logo, a decisão de proteger os 

ecossistemas e garantir o provimento de serviços ecossistêmicos e ambientais é também 

uma escolha ética e de justiça social (GUEDES; SEEHUSEN, 2011). Também WWF (2010) 

aborda os reflexos dos PSA para a redução da pobreza.

Muitos são os sinais de degradação ambiental ao longo das últimas décadas, 

como, por exemplo, o desmatamento de extensas áreas, a poluição e o assoreamento dos 

corpos hídricos, a ocupação de terras inaptas, a explotação excessiva dos recursos 
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naturais, como matéria-prima, e a extinção de diversas espécies, dentre outros. Muitos 

dos impactos negativos advêm das alterações no uso e cobertura da terra ou manejo 

inadequado na agropecuária (FERREIRA et al., 2014; LAPOLA et al., 2014). 

Nesse sentido, conciliar produção agropecuária com sustentabilidade ambiental 

parece ser a chave para o desenvolvimento rural. E parece justo que produtores que adotem 

práticas conservacionistas em suas propriedades possam ser recompensados por aqueles 

que usufruem dos benefícios gerados (STALLMAN, 2011; FERREIRA et al., 2012).

Dessa forma, surge a demanda por instrumentos de compensação, seja financeira 

ou outra forma (isenção de impostos, linhas de crédito com foco na conservação 

ambiental, investimento em infraestrutura, acesso a novas tecnologias, capacitação 

técnica, certificação de produtos, agregação de valor e outros). Dentre eles, destacam-se, 

no Brasil, os programas e projetos de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). 

O PSA é um instrumento econômico designado a outorgar incentivos aos 

usuários das terras por adotarem melhores práticas de manejo do solo que possam 

resultar em prestação de serviços contínuos e de melhor qualidade, em benefício de um 

usuário específico ou da sociedade como um todo (FAO, 2007). 

A ONG Forest Trends elaborou uma matriz mundial sobre investimentos em 

compensação por serviços ambientais. No Panorama Global, os investimentos são da 

ordem de US$400-500 milhões, incluindo os serviços relacionados à água, carbono e 

biodiversidade. A China já investiu US$24 milhões em PSA, com foco na água, sendo o país 

mais promissor. E ainda há previsões de investimentos em torno de US$9,5 bilhões 

mundialmente nos próximos anos em PSA hídrico. No caso da biodiversidade, a previsão 

é de US$125 milhões em investimentos (FOREST TRENDS, 2012). Em Pagiola et al. (2005) 

pode-se encontrar um panorama global sobre os PSA. Diversos autores brasileiros 

também têm discutido o potencial e limitações da utilização dos instrumentos econômicos 

para assegurar a manutenção dos serviços ecossistêmicos (MAY, 2010; ROMEIRO; MAIA, 

2011; MATTOS; HERCOWITZ, 2011; YOUNG; BAKKER, 2015; COUDEL et al., 2015).

No Brasil, podem-se citar os PSA com foco na água, ressaltando o Programa 

Produtor de Água da Agência Nacional de Água (ANA) e parceiros, iniciado em 2007. Os 

PSA com foco na conservação da água têm-se expandido no país, principalmente nos 

biomas Mata Atlântica e Cerrado, chegando, atualmente, a mais de 50 projetos 

implantados e se encontram em diversos estágios de atuação (COSTA et al., 2014). É 

voluntário e seu propósito principal é o controle da poluição difusa rural, sendo dirigido 

prioritariamente a bacias hidrográficas de importância estratégica para o país em relação 

à demanda hídrica (SANTOS et al., 2010, PAGIOLA et al., 2013). 
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Guedes; Seehusen (2011) apresentam panorama mais detalhado dos PSA no 

bioma Mata Atlântica e Pagiola et al. (2013) para todo o Brasil. Contudo, muitas 

publicações sobre o tema têm surgido com diferentes enfoques no âmbito local, regional 

ou nacional.

Alguns dos grandes gargalos identificados têm sido a definição de critérios para a 

seleção de áreas para intervenção, de uma linha de base em relação ao estado ou situação 

de degradação dos serviços ambientais e posterior implantação de um monitoramento 

capaz de medir os impactos das intervenções de restauração e conservação realizadas, 

bem como a organização e disseminação da informação.

Assim sendo, em 2011, pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa) aprovaram um projeto intitulado: “Fortalecimento do 

conhecimento, organização da informação e elaboração de instrumentos de apoio aos 

Programas de Pagamentos por Serviços Ambientais Hídricos no meio rural (MP5-PSA-

Hídrico)”. Além de parceiros de várias unidades da Embrapa, participam do projeto, 

parceiros externos, como a Agência Nacional de Águas (ANA) e a ONG The Nature 

Conservancy (TNC). O projeto, com duração prevista de três anos, iniciou-se em 2012 e 

encontra-se em fase de finalização. Estão previstos e em andamento resultados como: 

catálogo de projetos da Embrapa e parceiros atuando no tema em questão; nivelamento 

conceitual e troca de experiências entre pesquisadores no tema em questão; organização 

da informação e elaboração de base de dados; descrição e mapeamento dos PSA Hídricos 

no Brasil; ranqueamento de indicadores socioeconômicos e ambientais; consolidação de 

metodologias para apoiar a implantação e monitoramento dos PSA Hídricos e 

elaboração de instrumentos para a transferência dos resultados para os tomadores de 

decisão (PRADO et al., 2013). 

A partir da interação e troca de experiências desse grupo com outros grupos 

atuando no tema nos biomas brasileiros, de Norte a Sul do país, em 2014, foi criada uma 

rede de projetos intitulada Serviços Ambientais na Paisagem Rural. São mais de 60 

projetos em andamento e planejados para atuação nos próximos 10 anos. O objetivo da 

Rede é desenvolver conhecimento e ferramentas para subsidiar ações e políticas de 

restauração, manutenção e ampliação dos serviços ambientais e fortalecer sistemas de 

produção com base sustentável em paisagens rurais (PRADO et al., 2015, no prelo).

O presente capítulo pretende apresentar a importância dessas ferramentas, o seu 

potencial e limitações para apoiar os PSA no Brasil e para assegurar a manutenção dos 

serviços ecossistêmicos e ambientais e, por conseguinte, o bem-estar humano. 
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Aspectos relacionados à organização 
da informação, elaboração e 
disponibilização de base de dados 

Segundo o Relatório-Síntese da Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MEA, 2005), 

as informações disponíveis para avaliar as consequências das alterações de diversas 

naturezas nos serviços ecossistêmicos e o seu reflexo no bem-estar humano são 

relativamente restritas. Muitos serviços dos ecossistemas não foram ainda avaliados. No 

Brasil, essa situação não é diferente - há escassez de informação relacionada aos serviços 

ambientais nos diferentes biomas organizada em bases de dados e disponibilizadas.

Entretanto, apesar de o tema Serviços Ecossistêmicos ou Ambientais ser ainda 

recente no Brasil, a avaliação, o monitoramento, o mapeamento e a modelagem dos 

serviços ecossistêmicos e ambientais vêm ocorrendo há muitos anos no Brasil, seja por 

cientistas de universidades e instituições de pesquisa ou por instituições 

governamentais e não governamentais, federais e estaduais. Entende-se que os estudos e 

a obtenção de informações sobre os fluxos e ciclos presentes nos ecossistemas, 

envolvendo os elementos água, solo, fauna, flora, minerais e ar, bem como sobre a 

influência das ações antrópicas, são a base para o entendimento das funções e serviços 

do ecossistema, assim como para sua valoração. 

Assim, muitas informações sobre os serviços ecossistêmicos e 

ambientais, prestados pelos diferentes biomas brasileiros e temas correlatos, porém, 

foram coletadas e analisadas aplicando-se metodologias e escalas espaciais e temporais 

diferentes, sendo armazenadas em instituições muitas vezes desconectadas. O Quadro 1 

sintetiza alguns tipos de informações relacionadas aos recursos naturais, organizadas e 

disponibilizadas no âmbito nacional, sendo bons exemplos institucionais. Em Prado 

(2012), pode-se obter o estado da arte das pesquisas e iniciativas relacionadas à avaliação 

e manutenção dos serviços ambientais no Brasil.

A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que versa sobre o acesso à 

informação pública, também vem a contribuir nesse sentido. 

existem 
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Quadro 1. Exemplos de informações organizadas, atualizadas e disponibilizadas por 

instituições públicas sobre os recursos naturais brasileiros.

Alguns programas e projetos de âmbito nacional ou com enfoques regionais têm 

oferecido grande contribuição para avaliar e quantificar os serviços ecossistêmicos e 

ambientais brasileiros, organizando e disponibilizando as informações para a sociedade. 

Destaca-se o Programa Biota, criado em 1999 com apoio da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), tendo por objetivo desenvolver pesquisas em 

caracterização, conservação e uso sustentável da biodiversidade do Estado de São Paulo, 

organizando e disponibilizando as informações levantadas. 

 
 

 

 

Tipo de informação  Instituição que disponibiliza  Acesso às informações  

Informações quantitativas e 
qualitativas relativas ao 
monitoramento de diversas 
bacias hidrográficas

 

Agência Nacional de Águas 
(ANA)

 

Sistema Nacional de Informações 
sobre Recursos Hídricos (SNIRH) 
http://www.ana.gov.br/portalsnirh/D
efault.aspx

 
Distribuição e caracterização 
da biodiversidade, situação 
dos biomas brasileiros, 
Unidades de Conservação e 
indicadores ambientais

 

Ministério do Meio Ambiente 
(MMA)

 

http://www.mma.gov.br/

 

Resultados do 
monitoramento do uso e 
cobertura da terra nos 
diferentes biomas brasileiros 

 

Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais (IBAMA) e 
Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE)

 

Sistema Nacional de Informações 
Florestais (SNIF) 
(http://www.florestal.gov.br/snif/rec
ursos-florestais/perda-da-cobertura-
florestal

 Informações censitárias e 
outras, sobre o contigente 
populacional e diversos 
aspectos sociais e 
agropecuários

 

Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE)

 

http://www.ibge.gov.br/

 
Informações sobre a 
agropecuária brasileira, 
como safra e custo de 
produção, dentre outros

 

Companhia Nacional de 
Abastecimento (CONAB)

 

http://www.conab.gov.br/

 
Informações obtidas na maior 
rede de estações 
meteorológicas da América 
do Sul

 

Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET)

 

Disponibilização dos dados é feita 
por meio de solicitação específica ao 
INMET, não havendo ainda uma base 
de dados disponibilizada 
eletronicamente 

 

Informações básicas sobre 
agrometeorologia que 
orientam o zoneamento 
agrícola brasileiro

Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa)

Sistema de Monitoramento 
Agrometeorológico da Região Sul 
(AGRITEMPO) 

http://www.agritempo.gov.br/
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O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) também tem contribuído 

significativamente para o aumento do conhecimento científico acerca dos serviços 

ecossistêmicos e ambientais da Amazônia, por mais de 15 anos, através de programas e 

projetos com parcerias governamentais e não governamentais, privadas e com outras 

entidades da sociedade civil, nacionais e internacionais. Uma iniciativa com forte participação 

do IPAM que merece destaque é o Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera da 

Amazônia (LBA), com 156 projetos de pesquisa desenvolvidos por 281 instituições nacionais e 

estrangeiras. Em 2007, o LBA tornou-se um programa de governo, renovando a agenda de 

pesquisas iniciada em 1998, antes mantido por cooperação internacional.

Alguns projetos da Embrapa vêm atuando, ou estão sendo propostos nos últimos 

anos, relacionados diretamente à temática dos serviços ecossistêmicos e ambientais, em 

diferentes regiões do país, com foco na sustentabilidade no meio rural, apontando para 

uma tendência na evolução do tema na empresa, juntamente com seus parceiros 

nacionais e internacionais.  Muitos desses projetos têm tido iniciativas de nivelamento 

dos conceitos, troca de experiências e capacitação no tema Serviços Ambientais e 

Ecossistêmicos nos últimos anos. Destaca-se, nesse contexto, o projeto intitulado 

“Fortalecimento do conhecimento, organização da informação e elaboração de 

instrumentos de apoio aos Programas de Pagamentos por Serviços Ambientais Hídricos 

no meio rural (Projeto PSA Hídrico”), cujo objetivo foi de fortalecer o conhecimento, 

organizar as informações e elaborar instrumentos de suporte aos programas de 

remuneração pela geração de serviços ambientais, com foco na conservação dos 

recursos hídricos no meio rural (PRADO et al., 2013).

Por meio da integração dos diferentes grupos de pesquisa da Embrapa e 

parceiros em torno do tema em questão, surgiu, em 2014, a Rede de projetos intitulada: 

“Arranjo Serviços Ambientais na Paisagem Rural – Arranjo SA”, cujo objetivo é desenvolver 

conhecimento e ferramentas para subsidiar ações e políticas de restauração, 

manutenção e ampliação dos serviços ambientais e fortalecer sistemas de produção com 

base sustentável em paisagens rurais (PRADO et al., no prelo). O Arranjo SA possui três 

grandes eixos de atuação e diversas linhas de ação de pesquisa (PRADO et al., no prelo).

No âmbito do projecto PSA Hídrico, um dos instrumentos em elaboração é uma 

base de dados contendo publicações relativas a diversas iniciativas em Serviços 

Ambientais e Pagamentos por Serviços Ambientais no Brasil e internacionalmente. Essa 

base conta, atualmente, com mais de 300 registros organizados no programa End Note, 

com acesso inicialmente aos membros do projeto, visto que está em elaboração. Está em 

elaboração uma base de dados em ambiente on line que permitirá a disponibilização da 

informação para a sociedade em geral (DATIVO et al., 2014). 
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Aspectos relacionados à descrição 
e mapeamento dos PSA Hídricos 

No site da Agência Nacional de Águas (ANA) encontra-se disponível material 

norteador em relação ao Programa Produtor de Água e o registro dos principais projetos 

em andamento (http://produtordeagua.ana.gov.br//). Também podem ser citado, 

quanto ao estado da arte dos PSA no Brasil, Guedes; Seehusen (2011) e Pagiola et al. 

(2013), que relatam os principais êxitos e dificuldades.  

No âmbito do projeto PSA Hídrico, foi realizado levantamento em 2014 de todos 

os PSA Hídricos em diferentes estágios de implantação no Brasil, por meio de 

informações disponibilizadas no website da ANA, da Fundação Boticário, pela ONG The 

Nature Conservancy (TNC), pela literatura disponível e entrando-se em contato direto 

com os responsáveis pelos projetos de PSA por e-mail e por telefone. O resultado 

permitiu comparar a evolução dos PSA Hídricos de 2011 (Guedes; Seehusen, 2011) para 

2014. Obteve-se que, em 2011, havia 41 projetos de PSA Hídrico em andamento e, em 

2014, esse número subiu para 52, sendo que alguns foram interrompidos por diversas 

razões e outros foram finalizados (COSTA et al., 2014). No entanto, o número de projetos, 

na atualidade, provavelmente aumentou ainda mais, em função dos editais abertos pela 

ANA e pelos Comitês de Bacias Hidrográficas em todo o país. 

Aspectos relacionados às ferramentas 
de suporte à identificação de áreas 
prioritárias para intervenção 

O conceito de serviços ecossistêmicos no planejamento da paisagem ainda é 

pouco empregado, embora possa ser de grande utilidade na elaboração de políticas 

regionais que compatibilizem as necessidades e demandas sociais. E uma das razões para 

isso é a necessidade de ferramentas que possam integrar os serviços ecossistêmicos ao 

planejamento regional e processo de decisão em seu estágio inicial (Daily; Matson, 2008; 

Rannow et al., 2010; citados por Koschke et al. 2012). Como consequência, a efetiva gestão 

dos ecossistemas fica limitada, tanto pela falta de conhecimento e informação sobre os 

diferentes aspectos dos ecossistemas, como pela incapacidade de usar adequadamente 

as informações já existentes para subsidiar as decisões gerenciais (MEA, 2005).
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Especificamente nos programas de PSA Hídricos, é preciso reunir informações 

para subsidiar a escolha dos locais mais favoráveis para a organização de arranjos, 

visando à criação de um fundo de água e, ainda, definir as prioridades para o investimento 

dos recursos. Para tal, devem ser identificadas áreas prioritárias para receber os 

investimentos, considerando o objetivo do projeto. Por exemplo, se o propósito é reduzir 

a quantidade de sedimentos que chegam até os corpos d'água, é preciso evitar os 

processos erosivos à montante e seu carreamento até o curso d'água. Medidas como 

revegetação de parte da área e adoção de práticas conservacionistas em parcelas de 

produção agropecuária podem ser propostas.

O desafio, nesses casos, é o desenvolvimento de abordagens técnicas adequadas 

para a identificação dos locais onde os recursos devem ser alocados e como os seus 

investimentos devem ser direcionados para assegurar que os objetivos sejam atendidos 

da forma mais eficiente possível. O Projeto Capital Natural, em parceria com os Fundos de 

Água da América Latina, The Nature Conservancy (TNC), Fundação FEMSA, Inter-

American Development Bank (IDB) e Global Environment Facility (GEF), lançou  

documento orientador e estratégico para investimentos no âmbito dos Fundos de Água. 

As duas questões centrais a serem respondidas são: onde desenvolver novos fundos de 

água e onde e como cada fundo deve empregar seus recursos? As orientações são 

estruturadas em sete passos, que iniciam com a escolha dos objetivos e, a depender da 

realidade em que se inserem, seguem os demais passos na sequência que melhor se 

ajuste àquela realidade. Os passos seguintes são: diagnóstico, escolha das atividades, 

alocação de recursos, estimativa do retorno dos projetos e delineamento de um plano de 

monitoramento. Em cada um desses passos, abre-se uma série de opções que permitem 

caracterizá-lo melhor. 

Para se tomar decisões mais acertadas, é importante considerar as ações e áreas 

prioritárias para a intervenção em Programas de PSA Hídricos, que vão depender 

fortemente da realidade local. Nesse contexto, são comumente utilizados métodos de 

apoio à decisão ou métodos de suporte à decisão (SSD).

Os métodos de apoio à decisão podem envolver múltiplos objetivos, os quais 

podem ser conflitantes, como exemplo, o melhor benefício social ou ambiental pode 

conflitar com o melhor benefício econômico. Nesses casos, é importante conhecer as 

alternativas e definir critérios para analisar os impactos que elas podem gerar, 

considerando os vários objetivos. E quando os objetivos envolvem aspectos espaciais, 

como a escolha das áreas mais apropriadas para ações de PSA hídricos, é necessário o uso 

de ferramentas que considerem esse aspecto, como os sistemas de suporte à decisão 

espacial (SSDE).
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O crescimento de novos arranjos visando ao desenvolvimento dos programas e 

projetos de PSA Hídricos tem gerado a demanda pelo desenvolvimento e adaptação de 

ferramentas de suporte à decisão, especialmente aquelas que incluem os aspectos 

espaciais, para subsidiar a seleção de áreas prioritárias para a intervenção. Algumas 

ferramentas para apoiar essa demanda estão sendo disponibilizadas, como é o caso do 

programa RIOS (Natural Capital Project, 2015). Ele é um programa que combina dados 

biofísicos, sociais e econômicos visando identificar os melhores locais para atividades de 

proteção e restauro, de forma a maximizar investimentos.

Constatamos que existem poucos relatos de experiências de aplicação de 

procedimentos para a seleção de áreas prioritárias à intervenção. É importante motivar os 

programas a relatar suas experiências de priorização de áreas para intervenção (GJORUP 

et al., 2015). Podemos afirmar, contudo, que o tema demanda mais estudos e 

desenvolvimento de métodos.

Aspectos relacionados à seleção 
e ranqueamento de indicadores 
socioeconômicos e ambientais 

Quando se fala em metodologias de avaliação ecossistêmica, geralmente são 

utilizados indicadores para se realizar a avaliação ou o monitoramento dos serviços 

ecossistêmicos ou ambientais. Os indicadores começaram a ganhar importância 

mundialmente a partir de 1947, quando o Produto Interno Bruto (PIB) tornou-se 

conhecido como indicador de progresso econômico. Já os indicadores de políticas 

públicas mais utilizados até a década de 1980 foram os sociais e os econômicos. A busca 

de indicadores para a avaliação do nível de sustentabilidade de políticas públicas e ações 

ambientais começou a ser enfatizada a partir dos anos 90, principalmente devido à Rio 92 

(MAGALHÃES JÚNIOR, 2007).

Em Marzall e Almeida (2000) pode-se encontrar o estado da arte, limites e 

potencialidades dos indicadores de sustentabilidade para os agroecossistemas. Esses 

autores mencionam que as propostas de indicadores de sustentabilidade devem ser 

testadas, corrigidas e adaptadas a diferentes realidades. Paralelamente, há necessidade 

de estudos buscando entender as interações que ocorrem nos diferentes sistemas, com e 

sem a intervenção humana, determinando também os aspectos relevantes para a 

avaliação e monitoramento da sustentabilidade, permitindo a construção de conjuntos 

eficazes de indicadores. 
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Sobretudo, a utilização de indicadores com o objetivo de avaliar a 

sustentabilidade de um sistema, por meio do monitoramento, poderá permitir que se 

avance de forma efetiva na identificação das reais alterações agrossocioambientais que 

vêm ocorrendo, subsidiando a proposição de soluções para os diversos problemas 

ambientais e sociais levantados. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), os indicadores são informações 

quantificadas, de cunho científico e de fácil compreensão, utilizadas nos processos de 

decisão em todos os níveis da sociedade, úteis como ferramentas de avaliação de 

determinados fenômenos, apresentando suas tendências e progressos, que se alteram ao 

longo do tempo. Indicadores ambientais são estatísticas selecionadas que representam 

ou resumem alguns aspectos do estado do meio ambiente, dos recursos naturais e de 

atividades humanas relacionadas. 

Apesar da reconhecida importância dos indicadores para a avaliação e 

monitoramento dos impactos dos PSA nos serviços ecossistêmicos e para fornecer 

respostas e subsídios aos tomadores de decisão, muitos são os desafios relativos à 

aplicação de indicadores socioeconômicos e ambientais. Um deles se refere à seleção 

desses indicadores. Primeiramente, é preciso que se estabeleçam alguns critérios a serem 

atendidos. TCU (2013); Royuela (2013); Segnestam (2013); Federation of Canadian 

Municipalities (2013) e OECD (2013) apresentam alguns critérios de seleção de 

indicadores. A OECD (2013) observa que as características dos indicadores qualificam um 

indicador ideal e nem sempre representará de forma mais específica o que ocorre na 

prática. Para uma abordagem específica, há que se definir o conjunto mais apropriado de 

critérios que sejam adequados ao tema em estudo, à escala de análise e às necessidades 

do público-alvo.

Ainda em relação à seleção e aplicação de indicadores, é preciso estar atento aos 

seguintes aspectos: definir previamente a escala de aplicação dos indicadores; classificar 

os indicadores em relação à resposta, se de curta, média ou longa duração e os 

indicadores deverão ser preferencialmente mensuráveis. E ainda, esses indicadores 

devem ser capazes de avaliar diversos componentes relacionados aos PSA, como a 

estrutura que sofrerá as intervenções dos PSA e as respostas nas funções ecossistêmicas, 

bem como os reflexos no bem-estar humano da população envolvida, ou seja, 

benefícios/impactos socioeconômicos, conforme propõe Haines-Young e Potschin 

(2010) e Martín-López et al. (2014).

Segundo Lima et al. (2013), em relação aos indicadores utilizados nas 

metodologias encontradas no Brasil de monitoramento de PSA Hídrico, pode-se dizer 
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que os conjuntos de indicadores, quando comparados, revelam algumas coincidências e 

muitas discrepâncias. De fato, estabelecer indicadores mínimos para monitorar áreas de 

prestação de serviços ecossistêmicos se torna essencial, pois significa estabelecer os 

critérios relevantes para análise e avaliação. Nesse sentido, a troca de experiências entre 

os projetos é uma demanda atual, com potencial altamente construtivo, na direção da 

consolidação de metodologias e indicadores para monitoramento dessas áreas.

No âmbito do projeto PSA Hídrico, foi realizado extenso trabalho de 

levantamento de indicadores utilizados nos principais PSA Hídricos do Brasil e da 

América Latina (CARDOSO et al. 2012). Para a organização, seleção e ranqueamento dos 

indicadores obtidos foi aplicado um método adaptado de Haies-Young (POTSCHIN, 2010 

e MARTÍN-LÓPEZ et al., 2014), classificando-os em indicadores de estrutura, de função 

ecossistêmica e de benefícios (socioeconômicos). Esse levantamento e classificação dos 

indicadores foi consolidado em uma oficina técnica realizada em junho de 2013, na 

Embrapa Solos, que teve a participação de aproximadamente 40 especialistas de diversas 

instituições públicas e privadas, de pesquisa e de ensino, governamentais e não 

governamentais. O ranqueamento dos indicadores foi baseado em alguns critérios, como 

relevância, viabilidade, clareza e sensibilidade para os serviços ecossistêmicos de 

regulação e suprimento hídrico, qualidade do solo, produção de alimentos, manutenção 

de habitats e cultural/reacreação. Os resultados da oficina podem ser encontrados em 

Turetta et al. (2013). Esses indicadores estão sendo implantados em metodologia a ser 

proposta pelo projeto para o monitoramento dos PSA Hídricos no Brasil e será 

disseminada por meio de um Manual Técnico também em elaboração.

Aspectos relacionados ao 
monitoramento dos impactos 
dos PSA Hídricos

Apesar do aumento crescente dos PSA Hídricos na América Latina e, mais 

recentemente, no Brasil, um questionamento de especialistas internacionais e nacionais 

no assunto é em relação à sua efetividade em relação aos reais impactos nos serviços 

ambientais e no bem-estar da sociedade envolvida, uma vez que, na maioria das vezes, os 

programas e projetos não contemplam o monitoramento integrado que permita a 

avaliação global dos resultados. Para os projetos de PSA Hídrico, os dois principais focos 

para o monitoramento devem ser: o monitoramento das ações contratadas entre os 
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provedores e os compradores dos serviços ambientais, bem como o monitoramento para 

avaliar a qualidade e a quantidade da água em relação ao PSA Hídrico, dentre outros 

serviços ambientais, além de acompanhar o bem-estar humano. 

Dessa forma, é preciso estabelecer uma linha de base em relação à situação em 

que se encontram os serviços ambientais para que possa ser comparada no tempo, 

mesmo que os resultados das intervenções dos PSA sejam perceptíveis apenas em longo 

prazo. Em relação às iniciativas em andamento, o que se observa no Brasil é que existem 

processos de monitoramento em curso, mas, de maneira geral, ainda insipientes, e nem 

sempre cobrindo de forma significativa a área relativa à implantação dos projetos. O 

monitoramento ideal deveria envolver a comunidade local, bem como pesquisadores, 

para que possam definir e validar os protocolos de monitoramento, contemplando em 

seus estudos o monitoramento em longo prazo, reduzindo custos e somando esforços. 

Sendo assim, a ANA, em conjunto com a TNC, vem estabelecendo parcerias com diversas 

instituições de pesquisa e universidades do país para dar subsídios ao monitoramento do 

Programa Produtor de Água, visto que se trata de grande desafio. 

O projeto MP5-PSA-Hídrico se propõe a levantar experiências dos diferentes PSA 

Hídricos em relação às metodologias de monitoramento que estão sendo utilizadas e, a 

partir da seleção e ranqueamento de indicadores, promover discussões com 

especialistas, adaptação e validação com os tomadores de decisão em campo, propor 

uma metodologia para o monitoramento dos impactos dos PSA Hídricos nos serviços 

ambientais e no bem-estar da população.

Santos et al. (2011) e Lima et al. (2013) fizeram um levantamento do estado da arte 

do monitoramento dos PSA Hídricos no Brasil e alguns aspectos merecem destaque. 

Quanto ao monitoramento, há lacunas visíveis. Entre os projetos analisados, poucos 

dispõem de metodologia consolidada para monitorar e avaliar seus processos e 

resultados. A dificuldade financeira é relatada como fator limitante da política de PSA, o 

que pode afetar a realização do monitoramento. Atrelado a isso, há falta de dados 

anteriores à aplicação do projeto, o que impossibilita a comparação entre as 

características hidrológicas anteriores e posteriores à sua implantação. Deve-se notar, 

ainda, que a divulgação dos dados é praticamente inexistente. Os projetos analisados, em 

sua maioria, relatam outras experiências, como a de Extrema e de Nova Iorque, que 

serviram de base para orientar suas metodologias (LIMA et al., 2013). É observada, ainda, 

nos relatos sobre o monitoramento, a escassez de informações e dados de cunho social. 

Esse tipo de dado é de grande importância,  à medida que os mecanismos de PSA são 

considerados potencialmente relevantes para a promoção do desenvolvimento 
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econômico, mediante a geração de renda aos provedores de serviços ambientais e 

redução da pobreza rural (ZILBERMAN et al., 2006; WUNDER, 2005; PAGIOLA et al., 2005, 

citados por ANDRADE; FASIABEN, 2009). Segundo Andrade e Fasiaben (2009) e Pagiola et 

al. (2005), mesmo com poucas evidências sobre o papel do PSA na redução da pobreza 

rural, há potencial de sinergias quando o programa tem desenho adequado às condições 

locais. 

O serviço hídrico depende de outros fatores e tem potencialidade transversal, 

que é muito pouco explorada nos projetos em geral. Ainda há poucos programas de PSA 

visando a serviços ambientais múltiplos, como ocorre com a Costa Rica (LIMA et al., 2013). 

Por fim, é importante mencionar que protocolos mínimos, com base científica, são 

de extrema importância para o monitoramento dos PSA Hídricos. No entanto, há de se 

levar em conta a grande diversidade de ambientes e aspectos socioeconômicos do Brasil, 

país de extensão continental. Dessa forma, as características locais devem ser 

consideradas na decisão do método, indicadores e parâmetros a serem adotados, 

fazendo-se adaptações quando necessário, visando à obtenção de melhores resultados e 

também de acordo com a disponibilidade de recursos de cada programa ou projeto de 

PSA Hídrico. Também se torna relevante a validação dos métodos adotados com os 

tomadores de decisão, a partir de trabalho em campo onde programas ou projetos de 

PSA estejam implantados ou em fase de implantação, etapa prevista no projeto MP5-

PSA-Hídrico.

Para Cordiolli (2009), o enfoque participativo enfatiza o desenvolvimento de 

processos de transformação e de mudança, principalmente no aspecto comportamental 

dos indivíduos e, como consequência, nas suas instituições. Assim sendo, incentiva a 

maior organização e responsabilidade para desenvolver as ações de forma integrada. 

Além disso, busca potencializar a capacidade criativa das organizações para impulsioná-

las frente ao mercado inovador, ágil e competitivo. Também procura mudar as relações 

entre os diferentes níveis de poder, compartilhando responsabilidades, obtendo maior 

comprometimento dos envolvidos e potencializando o capital humano. Esse enfoque 

possui ainda o potencial de permitir que os tomadores de decisão possam apoderar-se 

dos resultados gerados por meio da ciência.
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Considerações finais

Os temas Serviços Ecossistêmicos e Pagamentos por Serviços Ambientais são 

recentes no Brasil, havendo atuação de forma ainda não sincronizada no país, gerando 

demanda de formação de Redes de Pesquisa e Fóruns de discussão específicos nesses 

temas no âmbito nacional.

Muitas informações sobre os serviços ambientais e agricultura, relativas aos 

biomas brasileiros, estão dispersas em diferentes bases de dados, não sendo 

disponibilizadas em formato adequado aos tomadores de decisão. É preciso avançar 

nesse quesito.

Há demanda por desenvolvimento e adaptação de ferramentas de suporte aos 

tomadores de decisão para colocar na prática as políticas públicas relacionadas à 

conservação ambiental no meio rural, como é o caso dos PSA Hídricos.

Ressalta-se a importância de ações conjuntas dos PSA Hídricos e outras políticas 

públicas de conservação agroambiental.

No âmbito dos PSA Hídricos, há necessidade de leis e políticas públicas que 

assegurem a continuidade das ações governamentais relacionadas ao tema, assim como 

maior aproximação da pesquisa dos tomadores de decisão, com vistas à maior 

sustentabilidade socioagroambiental.

As principais oportunidades identificadas em relação aos PSA Hídricos foram: 

passivos ambientais enfrentados pelo Brasil e necessidade de adequação ambiental ao 

Código Florestal vigente; a escassez de água no país; o incentivo financeiro da Agência 

Nacional de Águas e Comitês de Bacias Hidrográficas, dentre outros. 

Em termos de desafios, destacam-se o alto custo de restauração florestal; a 

ausência de legislação nacional para apoiar PSA; a descontinuidade nas fontes de 

pagamentos aos produtores; a necessidade de desenvolver métodos e indicadores de 

baixo custo para monitorar os impactos dos PSA na geração e manutenção dos serviços 

ecossistêmicos, bem como no bem-estar humano.
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