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RESUMO

As Zonas de Amortecimento de Unidades de Conservação (ZAs de UCs) são áreas privadas
que sofrem com impactos ambientais decorrentes da expansão agropecuária, incêndios
florestais e adensamento urbano, dentre outros. São áreas potenciais para a implementação de
Pagamentos por Serviços Ambientais Hídricos (PSA-H), onde toda a estrutura e experiências
de PSA-H podem ser adotados e aplicados, a partir de adequações metodológicas e dados locais.
Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar iniciativas de PSA-H no Sudeste
do Brasil, visando subsidiar o componente de valoração para a zona de amortecimento do
Parque Estadual da Lapa Grande (ZA do PELG), em Montes Claros-MG. Para isto, foi
construída uma base de dados para a coleta e sistematização de informações de iniciativas de
PSA-H no Sudeste do Brasil. As iniciativas foram analisadas segundo categorias e atributos,
fornecendo subsídios para proposição metodológica de valoração para PSA-H na ZA do PELG.
Para a valoração econômico-ambiental na ZA do PELG, selecionou-se e calculou-se o valor
pelo serviço ambiental produção e armazenamento de água. Verificou-se que apesar das
iniciativas de PSA-H estarem na mesma região, Sudeste do Brasil, e terem objetivos
semelhantes, os métodos de valoração são diferentes, variando conforme os tipos de intervenção
adotados. Também observou-se com os métodos de valoração propostos, que os valores para o
pagamento pelo serviço ambiental para a ZA do PELG são diferentes, para os diversos tipos de
intervenção propostos. Conclui-se que a base de dados forneceu informações essenciais para a
proposição metodológica de valoração do serviço ambiental produção e armazenamento de
água na ZA do PELG, tais como: precipitação, métodos e variáveis de valoração, os quais
dependem dos tipos de intervenção que podem ser realizados na área de estudo. A valoração
variou de 0,19 a 60,00 reais/ha/ano para tipo de intervenção III, de conservação de
remanescentes de vegetação nativa e, de 35,24 a 140,96 reais/nascente/ano, para o tipo de
intervenção II, de restauração ou conservação de áreas legais relacionadas a cursos hídricos.
Por fim, finaliza-se com sugestões para futuros trabalhos, como a valoração a partir da
modalidade I de conservação do solo para a ZA do PELG.
Palavras-chave: PSA-hídrico; valoração econômico-ambiental; serviços ecossistêmicos.

ABSTRACT

Conservation Area Cushion Zones are private areas that suffer from environmental impacts
resulting from agricultural expansion, forest fires and urban densification, among others. These
are potential areas for the implementation of Payments for Water Environmental Services
(Water PES), where all the structure and experiences of PSA-H can be adopted and applied,
based on methodological adjustments and local data. In this context, the present study aims to
analyze PSA-H initiatives in the Southeast of Brazil, aiming to subsidize the valuation
component for the buffer zone of the Lapa Grande State Park (PELG ZA), in Montes ClarosMG. For this, a database was built for the collection and systematization of information on
Water PES initiatives in Southeast Brazil. The initiatives were analyzed according to categories
and attributes, providing subsidies for the methodological assessment of PSA-H in the PELG
ZA. For the economic-environmental valuation in the PELG ZA, the value for the
environmental service production and storage of water was selected and calculated. It was
verified that although the PSA-H initiatives are in the same region, Southeast of Brazil, and
have similar objectives, the valuation methods are different, varying according to the types of
intervention adopted. It was also observed with the proposed valuation methods that the values
for the environmental service payment for the PELG ZA are different for the different types of
intervention proposed. It is concluded that the database provided essential information for the
methodological proposition of valuation of the environmental service production and storage
of water in the PELG ZA, such as precipitation, methods and valuation variables, which depend
on the types of intervention that can be carried out in the study area. The valuation ranged from
0.19 to 60.00 reais / ha / year for intervention type III, conservation of remnants of native
vegetation, and from 35.24 to 140.96 reais / spring / year, for the type of intervention II,
restoration or conservation of legal areas related to water courses. Finally, it concludes with
suggestions for future work, such as the assessment of soil conservation modality I for the
PELG ZA.
Keywords: Water PES; economic-environmental valuation; ecosystem services.
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1.

INTRODUÇÃO

As grandes pressões antrópicas, tais como: o aumento populacional, o desmatamento,
a expansão agropecuária e as práticas agrícolas inadequadas, dentre outras, contribuem para os
processos erosivos e a poluição das águas, afetando a capacidade dos ecossistemas em continuar
provendo serviços ecossistêmicos à humanidade.
As atividades agrícolas podem causar danos negativos ao meio ambiente, e
principalmente aos recursos hídricos. No entanto, a agricultura com práticas conservacionistas
e adequadas, pode conservar os recursos naturais e garantir a integridade dos ecossistemas.
Conforme Antoniazzi (2008) ao se utilizar sistemas de produção sustentáveis, a agricultura
pode produzir, além de alimentos, fibras e energia, uma série de amenidades, que também
podem ser chamadas Serviços Ecossistêmicos e Ambientais.
Segundo o Projeto de Avaliação Ecossistêmica do Milênio os Serviços Ecossistêmicos
são: os benefícios que o ser humano obtém dos ecossistemas (MILLENNIUM ECOSYSTEM
ASSESSMENT – MEA, 2003). Por outro lado, os Serviços Ambientais são os benefícios
gerados por ações de manejo do homem nos sistemas naturais ou agroecossistemas, servindose para manter a oferta de serviços ecossistêmicos pela natureza (TÔSTO et al., 2012).
Partindo-se de um cenário de degradação dos recursos naturais, uma forma de
incentivar produtores rurais diretamente relacionados com a provisão de serviços
ecossistêmicos, a restaurar e mantê-los, é com a aplicação de instrumentos econômicos. Para
isto, a valoração econômico-ambiental é fundamental.
Um dos instrumentos econômicos que tem se destacado mundialmente é o Pagamento
por Serviços Ambientais (PSA). As atuais iniciativas de PSA focam na água, no carbono e na
biodiversidade e se relacionam, principalmente, a interesses públicos em abordar um problema
ambiental por meio de incentivos positivos para os responsáveis pela gestão das terras
(AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA, 2015).
O foco da compensação por serviços ambientais, para Veiga Neto (2008) consiste no
reconhecimento de que aqueles que proveem o serviço, por exemplo, os detentores de
remanescentes florestais, devem ser recompensados por isto, e aqueles que se beneficiam do
serviço devem pagar por ele, nesse caso a sociedade local, regional ou global. Destaca-se ainda
que este instrumento permite a participação de vários atores sociais interessados na gestão
ambiental, permitindo a participação democrática, por meio de incentivos financeiros,
favorecendo a implementação e efetivação dos ideais buscados pelo Princípio do ProtetorRecebedor (PPR). Segundo Tolffo (2015) o instrumento econômico PSA utiliza instrumentos
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que remetem ao PPR, segundo o qual aqueles que promovem ações e práticas para a
conservação, devem ser ressarcidos por essas atividades . O PPR recompensa economicamente
quem protege uma área, abdicando dos recursos utilizados na área, estimulando assim, a
preservação.
Iniciativas com base no Princípio do Protetor Recebedor são crescentes no mundo. Em
2011 havia cerca de 205 iniciativas de PSA em funcionamento em todo o mundo,
correspondendo a uma área de 117 milhões de hectares, aproximadamente (BENNETT et al.
(2013). Na América Latina há um modelo de instrumento financeiro e de governança que tem
se destacado, o Fundo de Água. Este modelo foi implementado no ano 2000 em Quito, Equador,
onde recursos públicos e privados foram investidos em projetos de conservação e restauração
de ecossistemas, sob uma robusta base científica (SCHULER et al., 2017).
Os Pagamentos por Serviços Ambientais Hídricos (PSA-H) iniciaram no Brasil, a
partir de 2005, com a criação do Programa Produtor de Água - PPA, da Agência Nacional de
Águas (ANA). Foi primeiramente implementado no Município de Extrema/MG. O PPA atua
principalmente com foco no controle da poluição rural em áreas prioritárias de bacias
hidrográficas de relevância estratégica para o país. Se baseia no compromisso voluntário dos
participantes, objetivando a melhoria da qualidade e quantidade de água, para a regularização
da vazão fluvial e ampliação da oferta hídrica (ANA, 2012; SCHULER et al., 2017).
No ano de 2011, foram identificadas 42 iniciativas de PSA-H no Brasil e em 2014 o
número de iniciativas saltou para 52, sendo que 29 estão implementadas. A maior parte das
iniciativas estão relacionadas ao Programa Produtor de Água. Algumas delas emergiram de
forma independente, com o uso de recursos privados ou de fontes municipais e estaduais, como
o Projeto Oásis/SP e ProdutorES de Água/ES (SCHULER et al., 2017).
Turetta et al. (2010) apontaram que mecanismos de caracterização, quantificação e
valoração de serviços ecossistêmicos, enquanto bens gerados pelos ecossistemas, ainda são
pouco desenvolvidos no Brasil, em função de múltiplas dificuldades de ordem metodológica e
prática. No caso do PSA, há diversas iniciativas de PSA-H, com aplicação de diferentes
métodos para o pagamento. Diversos aspectos poderiam ser levados em conta no cálculo do
pagamento ao beneficiário, tais como: socioeconômicos, ambientais, locais e institucionais.
Poucos estudos têm sido realizados especificamente sobre a valoração de serviços
ecossistêmicos para subsidiar PSA em Unidades de Conservação (UCs), além da pouca ousadia
na construção de cenários de análise nestas áreas, como relatado por Camphora e May (2006).
E existe uma polêmica envolvida se a sociedade deve pagar ou não a órgãos públicos para ações
de conservação da natureza. Entretanto, as zonas de amortecimento de UCs são áreas privadas,

16

onde todo o arcabouço e experiências em PSA do Sudeste do Brasil poderiam ser aplicados, a
partir de adequações nos métodos considerando-se as peculiaridades locais.
Neste contexto, o presente trabalho se insere, fazendo a sistematização e análise da
componente valoração em iniciativas de PSA-H do Sudeste do Brasil para subsidiar a valoração
para o pagamento no âmbito de um PSA na ZA de Amortecimento (ZA) do Parque Estadual da
Lapa Grande (PELG), Montes Claros, Norte de Minas Gerais. O Sudeste do Brasil foi
selecionado por ser uma região onde: i) se concentram os maiores centros econômicos,
industriais e demográficos do Brasil, ii) há diversas iniciativas de PSA-H em curso, iii) devido
à forte pressão antrópica sobre as UCs e áreas de amortecimento (desmatamento, especulação
imobiliária, expansão agropecuária, queimadas e incêndios criminosos, entre outros) e, iv)
devido à crise da água, que se instalou na região.
A região onde se insere o PELG trata-se de uma região de relevante localização
geográfica que se tornou um centro comercial, industrial, educacional, político-administrativo,
de referência em saúde e de prestação de serviços, além da atividade agropecuária, as quais
demandam fortemente boa quantidade e qualidade dos recursos hídricos.
Cerca de 40% da água produzida pelo PELG abastece o município de Montes Claros
e adjacências. A localidade se enquadra nos requisitos para apoio do Programa Produtor de
Água (ANA, 2012), quanto a: ser uma área de manancial de abastecimento público, problemas
relacionados à baixa qualidade de água, vazões e regimes de rios sensivelmente alterados e
ocorrência de eventos hidrológicos críticos. Ademais, as queimadas são recorrentes no PELG,
as últimas ocorreram em 2015 e 2017 (ODA, 2015a; ODA, 2015b; PEIXOTO, 2017; VELOSO,
2016) e reforçadas pela alta a extrema suscetibilidade à ocorrência de incêndios (SANTOS
JÚNIOR et al., 2016), o que podem afetar os serviços ecossistêmicos providos pela zona de
amortecimento da UC à sociedade.

1.1

HIPÓTESE

As diversas iniciativas de pagamento por serviços ambientais hídricos vigentes, com
as respectivas peculiaridades e modelos de valoração, são adequados e suficientes para
subsidiar um método de valoração para PSA-H na zona de amortecimento do Parque Estadual
da Lapa Grande, Montes Claros-MG.
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1.2

OBJETIVOS


Geral

Analisar iniciativas de pagamento por serviços ambientais hídricos no Sudeste do
Brasil para proposição de método de valoração para a zona de amortecimento do Parque
Estadual da Lapa Grande, em Montes Claros-MG.


1.

Objetivos específicos

Sistematizar em base de dados informações relativas às iniciativas de Pagamento
por Serviços Ambientais Hídricos no Sudeste do Brasil;

2.

Analisar comparativamente as iniciativas de pagamento por serviços ambientais
hídricos com foco nos métodos de valoração;

3.

Analisar o potencial da base de dados e aspectos metodológicos da valoração
dos PSA-H do Sudeste para subsidiar a proposição de um método para o
pagamento por serviços ambientais hídricos na Zona de Amortecimento do
Parque Estadual da Lapa Grande em Montes Claros-MG;

4.

Propor um método de valoração para o pagamento de serviços ambientais
hídricos na Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Lapa Grande, em
Montes Claros-MG.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E AMBIENTAIS

Diante do elevado crescimento populacional e a necessidade da alta produção de
alimentos, fibras, madeira e energia, essa conjuntura tem causado impactos cada vez maiores
nos ecossistemas, afetando diretamente a capacidade destes em fornecer diferentes serviços
fundamentais à manutenção da vida. Portanto, um dos maiores desafios da humanidade é
garantir a disponibilidade de recursos naturais, em quantidade e qualidade suficientes para
atender à demanda global de forma sustentável e, concomitantemente, garantir a integridade
dos ecossistemas (TURETTA et al., 2010).
Os ecossistemas, segundo a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB),
constituem um complexo dinâmico de comunidades animais, vegetais, micro-organismos e o
meio inorgânico interagindo em uma unidade funcional (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE – MMA, 2000).
As principais causas e consequências da perda dos serviços ecossistêmicos estão
relacionadas aos modos de como as atividades antrópicas são efetuadas, as quais implicam em
alterações ou destruição de ambientes naturais, gerando prejuízos às funções e benefícios
oriundos dos ecossistemas – os denominados serviços ecossistêmicos (SOUZA, 2015).
Os serviços ecossistêmicos (SEs) compreendem os bens, produtos e serviços oriundos
dos ecossistemas e que contribuem para o bem-estar das populações humanas. A Organização
das Nações Unidas (ONU) define os SEs como um conjunto de benefícios que os seres humanos
obtêm dos ecossistemas (MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT - MEA, 2005). Outra
definição bastante disseminada sobre o tema é a de Daily (1997), em que os SEs são os serviços
prestados pelos ecossistemas naturais e as espécies que os compõem, na sustentação e
preenchimento das condições para a permanência da vida humana na Terra.
Segundo Veiga Neto (2008) e Veiga Neto e May (2010) são estes serviços que mantém
a biodiversidade e os produtos advindos dos ecossistemas mais conhecidos, a citar: madeira,
fibras, alimentos, diversos produtos industriais, farmacêuticos, entre outros. No entanto, o que
este conceito aborda de novo é a relevância que assumem os serviços que efetivamente
fornecem sustentação à vida no planeta; considerados mais importantes (porque é de maior
dificuldade para a reposição) sendo gerados pelos ecossistemas.
Alguns destes serviços, são citados por Costanza et al., 1997; Daily, 1997; De Groot
et al., 2002; Veiga Neto, 2008, a saber: 1) a purificação da água e do ar; 2) a polinização das
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culturas e da vegetação natural; 3) a desintoxicação e a decomposição dos dejetos; 4) a geração
e a renovação do solo e de sua fertilidade; 5) a mitigação das enchentes e da seca; 6) o controle
da maioria das potenciais pragas agrícolas; 7) a dispersão das sementes e a translocação dos
nutrientes; 8) a manutenção da biodiversidade, que a humanidade necessita para se alimentar,
medicar e para o desenvolvimento industrial; 9) a proteção aos raios ultravioleta; 10) a
participação na estabilização do clima; 11) o suporte para as diversas culturas da civilização
humana e 12) o estímulo estético e intelectual para o espírito humano.
De acordo com a MEA (2005), os serviços ecossistêmicos podem ser classificados em
4 (quatro) categorias, conforme observa-se na Tabela 1.

Tabela 1. Classificação dos serviços ecossistêmicos segundo MEA (2005)
Serviços de provisão
São
referentes
à
capacidade do ambiente
em
prover
serviços
ambientais: Alimentos;
Matéria prima; Fibras;
Recursos
químicos;
Recursos
energéticos;
Água Doce.
Fonte: MEA (2005).

Serviços reguladores
São aqueles oriundos das
interações, ou seja, dos
processos
naturais:
Regulação do Controle de
Pragas
e
doenças;
Manutenção do ciclo
hidrológico; Controle de
enchentes.

Serviços culturais
São os valores culturais
ou
altruísticos:
Recreacionais,
Educacionais, Espirituais
e
religiosos;
Paisagísticos, Estéticos e
Lazer;
Patrimônio
Cultural Inspiradores.

Serviços de suporte
Ciclagem de Nutrientes;
Formação
do
solo;
Produção primária.

O conceito de serviços ambientais é frequentemente considerado sinônimo de serviços
ecossistêmicos. Alguns autores considerado os termos de forma diferenciada (TURETTA et al.,
2010). Neste estudo foi adotado o termo serviços ambientais como sinônimo de serviços
ecossistêmicos. Pois, segundo Prado (2014) o termo tem sido muito utilizado no Brasil,
sobretudo por tomadores de decisão no âmbito dos PSA-H, foco deste estudo.
Entende-se por serviços ambientais os benefícios gerados por ações de manejo do
homem nos sistemas naturais ou agroecossistemas, servindo-se para manter a oferta de serviços
ecossistêmicos pela natureza (TÔSTO et al., 2012). Para Kfouri e Favero (2011) são iniciativas
individuais ou coletivas que podem favorecer a manutenção, a recuperação ou o melhoramento
dos serviços ecossistêmicos. Veiga Neto e May (2010) destacaram que os serviços ambientais
são os responsáveis pela infraestrutura necessária para a sobrevivência da humanidade. Para
Instituto Socioambiental – ISA (2007) o conceito de serviços ambientais está relacionado ao
reconhecimento de que o meio ambiente disponibiliza gratuitamente diversos bens e serviços,
dando suporte ao bem-estar e sobrevivência do homem.
A manutenção dos serviços ambientais, ou melhor, a manutenção da capacidade dos
ecossistemas em manter as condições ambientais apropriadas, dependem da atuação e práticas
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humanas, reduzindo os impactos negativos do crescimento econômico e populacional nesses
ecossistemas. Por esse motivo, o termo serviços ambientais são mais utilizados que serviços
ecossistêmicos quando se referem aos Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA), por se
relacionarem diretamente com práticas e ações humanas. A natureza oferta o serviço
ecossistêmico, mas é o ser humano que trabalha na manutenção desses serviços, prestando,
assim um serviço ambiental. Este conceito reconhece a importância das práticas de conservação
do homem no campo, sendo responsáveis pela manutenção e provisão dos serviços
ecossistêmicos (JARDIM, 2010).

2.2 SERVIÇOS AMBIENTAIS HÍDRICOS

Brauman et al. (2007) partindo dos conceitos de Serviços Ambientais (SAs) definiram
serviços hidrológicos terrestres como os benefícios recebidos pelos seres humanos que são
produzidos pela ação dos ecossistemas sobre as águas de corpos hídricos continentais e não
oceânicas, isto é, sobre a água doce. Neste contexto, os ecossistemas em ambientes marinhos
são considerados como interface com as águas continentais (SCHULER et al., 2017). Os
serviços ambientais hídricos estão apresentados na Tabela 2, segundo Brauman et al. (2007) e
Schuler et al. (2017):

Tabela 2. Serviços ambientais hídricos terrestres
Suprimento de água
para usos extrativos
diversos

Suprimento
água in situ

de

Refere-se à água
destinada
ao
abastecimento
público, agricultura,
indústria, comércio,
termoelétrica

Relaciona-se
à
produção de água
no corpo hídrico
propriamente, que
possibilita
serviços
como
produção
de
energia
hidrelétrica,
recreação,
transporte, pesca e
outros produtos do
ambiente aquático
em que não há
consumo de água,
em oposição à
categoria anterior.

Mitigação
de
danos
relacionados
à
água
Refere-se
à
redução de danos,
como
cheias,
salinas,
assoreamento de
corpos
hídricos
(rios,
lagos,
lagoas,
reservatórios)
e
eutrofização
de
sistemas
aquáticos.

Fonte: Brauman et al (2007) e Schuler et al. (2017).

Serviços
culturais
relacionados
à
água
Relaciona-se
a
valores estéticos,
espirituais,
históricos,
educacionais
e
turísticos.

Serviços hidrológicos
de
suporte
ao
ecossistema
Possibilitam a geração
de serviços das outras
categorias,
e
compreendem, por ex.: a
provisão de água e de
nutrientes
essenciais
para o crescimento da
vegetação e a formação
de habitat de organismos
aquáticos. Entre os tipos
de habitat, destacam-se
as regiões estuarinas,
como áreas de transição
entre um rio e as águas
oceânicas,
caracterizadas
por
intensa troca entre os
sistemas
e
alta
biodiversidade
e
produtividade.
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Para Schuler et al. (2017) os serviços ambientais hídricos compreendem uma
modalidade de serviços do ecossistema ligados aos processos hidrológicos, em que a provisão
pode ser garantida, mantida ou ainda recuperada por intervenções humanas de conservação ou
proteção desses processos, através de práticas de gestão adequadas nas diversas atividades
produtivas que se beneficiam dos recursos hídricos.
Segundo Smith et al. (2008) os serviços ambientais hídricos são essenciais a
humanidade, por garantirem a segurança hídrica, por meio de florestas e áreas úmidas presentes
em bacias hidrográficas. Estes ecossistemas têm sido reconhecidos como os mantenedores da
segurança hídrica. Tal reconhecimento tem impulsionado e elevado os esforços para a valoração
dos serviços ambientais relacionados à água (CAMELO, 2011; SAAD, 2015; SCHULER et al.,
2017).

2.3 VALOR ECONÔMICO DOS SERVIÇOS AMBIENTAIS

A valoração de serviços ambientais consiste em conferir valores econômicos aos
diversos serviços gerados pelos ecossistemas à humanidade e tem sido alvo de críticas quanto
à simplificação e até a subestimação do valor da natureza a valores monetários. No entanto,
visando a tomada de decisão por gestores, a identificação dos valores de serviços ambientais é
de extrema importância quando se trata da proteção e manejo dos recursos naturais, baseandose em valores da sociedade (VEIGA NETO e MAY, 2010). Outros valores de ordem não
monetária também devem ser identificados, tais como os valores antropológicos e culturais,
bem como diferentes atributos ecológicos e biológicos, em que a abordagem é ainda parcial,
tornando-se complexo o real dimensionamento destes (SCHULER et al., 2017).
Costanza et al. (1997) em uma estimativa do valor dos serviços ecossistêmicos globais,
referente ao ano de 1995, encontram o montante médio anual de U$ 33 trilhões/ano. Em 2011
a estimativa foi novamente realizada, encontrando-se o U$ 125 trilhões/ano o valor dos serviços
ecossistêmicos do mundo. Estes valores podem ser considerados conservadores, pois, se os
serviços ecossistêmicos fossem considerados de forma integrada, assumiriam um valor infinito,
diante da impossibilidade de haver vida sem tais serviços (VEIGA NETO, 2008).
Cabe destacar que, segundo Costanza et al. (2014) a valoração não significa
privatização ou “comodificação” dos SEs, uma vez que são tratados como bens públicos ou
comuns. Os SEs não são geridos por mercados convencionais, sendo importante a valoração
para, por exemplo, nortear agências ou outros entes públicos responsáveis pela conservação dos
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SEs quanto à prioridade de investimentos em ações de preservação, conservação, recuperação
e manutenção.
Brant (2011) afirma que, na literatura, existem diversos métodos de valoração capazes
de fazer a ligação entre a provisão dos recursos naturais e a estimativa econômica dos benefícios
decorrentes destes recursos.
Sabe-se que as características ambientais, tais como qualidade da água ou do ar,
interferem na produtividade da terram e influenciam no preço de algumas propriedades. Assim,
é possível imaginar o valor de cada recurso ambiental (água ou ar, por exemplo) como uma
função dos próprios atributos (qualidade do recurso ambiental). Os fluxos de bens e serviços
ambientais gerados pelo consumo definem os atributos relacionados ao seu valor de uso, os
atributos relacionados à própria existência do recurso, sem qualquer relação com o uso presente
ou futuro, constituem o valor de não uso, ou valor de existência do recurso ambiental. Por outro
lado, os valores de uso, podem ainda ser classificados em valor de uso direto, valor de uso
indireto e valor de opção (MAIA et al., 2004). O Valor Econômico dos Recursos Ambientais
(VERA) é decomposto em valor de uso (VU) e valor de não uso (VNU), conforme apresentado
na Figura 1.

Figura 1. Decomposição do valor econômico de um recurso ambiental.
Fonte: Maia et al. (2004).
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Motta (2006) cita que após a verificação destes usos e não usos, pode-se proceder a
valoração.

2.4 MÉTODOS DE VALORAÇÃO AMBIENTAL

Os métodos de cálculo dos valores ambientais diferenciam-se entre as diferentes
abordagens dos economistas, sobretudo pelo grau de dificuldade em captar todos os bens e
serviços produzidos. Como a maioria desses bens e serviços ambientais não é comercializada
no mundo, se torna complexo estabelecer algum valor diretamente por meio dos preços de
mercado (JARDIM, 2010).
Maia et al. (2004) classificam os métodos de valoração em diretos e indiretos. Os
métodos diretos focam na captação de preferências pessoais, criando-se mercados hipotéticos
(MAC) ou de mercados de bens complementares para obter a disposição a pagar (DAP) dos
indivíduos pelo bem ou serviço ambiental. Os métodos indiretos visam à obtenção do valor do
recurso por meio de uma função de produção, ligando o impacto de mudanças ambientais a
produtos com preços de mercado. A Figura 2 apresenta um esquema dos principais grupos e os
respectivos subgrupos de métodos de valoração ambiental.

Figura 2. Métodos de valoração ambiental.
Fonte: Maia et al. (2004).
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Para Motta (2006) o exercício de valorar economicamente um recurso ambiental
consiste em determinar quanto melhor ou pior estará o bem-estar pessoal em função de
alterações na quantidade de bens e serviços ambientais. Neste sentido, os métodos de valoração
ambiental relacionam a este propósito à medida que forem capazes de captar essas diferentes
parcelas de valor econômico do recurso ambiental. Cada método apresenta limitações na
estimativa de valores, as quais estão relacionadas ao grau de sofisticação da base de dados e da
metodologia.
É impossível comprovar a eficiência de um método com relação ao outro, uma vez que
não há como obter o real valor de um recurso ambiental. A Tabela 3 apresenta os tipos de
valores captados pelos métodos de valoração.

Tabela 3. Tipos de valores captados pelos métodos de valoração (*)

Fonte: Maia et al. (2004) adaptado.
(*) VU= valor de uso; VUD= valor de uso direto; VUI= valor de uso indireto; VO= valor de opção; VE= valor de
existência.

A escolha correta do método deve considerar: o objetivo da valoração, a eficiência do
método para o caso específico e as informações disponíveis para o estudo, dentre outros,
girando em torno de restrições orçamentárias e técnicos especializados (MAIA et al., 2004). Os
autores recomendam que as limitações metodológicas devem estar claras, bem como as
conclusões restritas quanto aos dados disponíveis.

2.4.1 Métodos indiretos de valoração

2.4.1.1 Produtividade marginal

Atribui-se um valor ao uso da biodiversidade ligando a qualidade ou quantidade, de
um recurso ambiental diretamente à produção de outro produto com preço definido no mercado
(MAIA et al., 2004). Para Mota et al. (2010) o método visa relacionar uma alteração no
provimento de um recurso natural e a variação na produção de um bem ou serviço no mercado.
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Exemplo: os custos e os níveis de produção de alguns produtos agrícolas podem ser afetados
pela redução da qualidade do solo, como propriedades físicas e químicas, alteradas pelo
aumento da poluição atmosférica (MOTA et al., 2010).

2.4.1.2 Mercado de bens substitutos

Fundamenta-se no princípio de que a perda de qualidade ou escassez do bem ou serviço
ambiental irá aumentar a procura por substitutos na tentativa de manter o mesmo nível de bemestar da população (MAIA et al., 2004). Os bens substitutos surgem quando ocorre o aumento
no preço de um bem, gerando um aumento na demanda de outro bem, caracterizado como
substituto. Representa, em muitos casos, a noção atual da avaliação econômica realizada pela
sociedade para o recurso natural (GOMES da SILVA, 2015; MOTA et al., 2010).
Como desvantagem, as estimativas são geralmente subdimensionadas, uma vez que
consideram somente os valores de uso indireto e direto dos recursos ambientais. Existem quatro
técnicas derivadas do mercado de bens substitutos, bastante conhecidas e de fácil aplicação, a
citar: a) custos evitados, b) custos de controle, c) custos de reposição e, d) custos de
oportunidade (MAIA et al., 2004; MOTA et al., 2010; GOMES da SILVA, 2015),
caracterizados a seguir:
a) Custos evitados: o método estima o valor de um recurso ambiental por meio dos
gastos com atividades substitutas ou complementares, podem ser consideradas
como uma aproximação monetária das mudanças desses atributos ambientais. É
útil na estimativa de gastos provenientes de bens substitutos para não alterar a
quantidade consumida ou a qualidade do recurso natural analisado (MOTA et al.,
2010; GOMES da SILVA, 2015).
b) Custo de controle: é o custo de investimento cujo objetivo é a melhoria da
capacidade de respostas dos recursos naturais oriundos dos efeitos da degradação
refletindo o investimento que deve ser feito no presente visando a garantia do bemestar às futuras gerações (GOMES da SILVA, 2015; MOTA et al., 2010).
c) Custos de reposição: é comumente aplicado como uma medida de dano causado,
sendo frequente a estimativa do custo de restauração do recurso natural danificado
após a ocorrência de um prejuízo (PEARCE, 1993 apud MAIA et al., 2004). Maia
et al. (2004) cita como exemplo, o reflorestamento em áreas desmatadas e a
fertilização para manutenção da produtividade agrícola em áreas onde o solo foi
degradado. A vantagem do método é a fácil aplicação, pois exige poucos dados e
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recursos financeiros por não envolver pesquisa de campo (MOTA et al., 2010). As
desvantagens são: por maiores que sejam os gastos envolvidos na reposição, nem
todas as complexas propriedades de um atributo ambiental serão repostas pela
simples substituição do recurso. Os reflorestamentos não recuperam toda a
diversidade biológica existente em uma floresta nativa, tão menos a adubação
química irá repor totalmente a fertilidade do solo, o qual levou milhões de anos
para se constituir. Como nem todas as propriedades do bem ambiental podem ser
completamente repostas, as estimativas tendem a ser subestimadas, entretanto nos
fornecem uma estimativa dos prejuízos econômicos provenientes da alteração na
provisão do recurso natural (MAIA et al., 2004).
d) Custo de Oportunidade: o método não valora diretamente o recurso natural. Nele
é estimado o custo de preservá-lo pela não realização de uma atividade econômica
concorrente. Em outras palavras é o custo de oportunidade da renda sacrificada
para a preservação de um recurso ambiental. Como exemplo, o custo de
oportunidade de uma reserva florestal seria o valor da extração de madeira e da
criação de gado naquela área, atividades que não serão desenvolvidas para que a
reserva seja preservada (MOTA, 2006). Por outro lado, Maia et al. (2004)
apontaram que os benefícios ecológicos da preservação podem ser expressos pela
renda gerada em atividades sustentáveis tais como: a exploração de ervas
medicinais e o ecoturismo.

2.4.2 Métodos diretos de valoração

Os métodos diretos de valoração são aqueles que procuram obter o valor dos recursos
naturais diretamente, através da declaração de preferências dos indivíduos, utilizando mercados
hipotéticos ou bens complementares na obtenção da disposição a pagar (DAP) dos indivíduos
(GOMES da SILVA, 2015; MOTA et al., 2010).
Os métodos denominados diretos podem ser divididos em dois subgrupos, o primeiro
é representado pelo Método de Avaliação Contingente (MVC), cujo método simula um
mercado hipotético para captar diretamente a DAP dos indivíduos pela conservação de um
recurso natural. O segundo subgrupo é representado pelo Método de Preço Hedônico (MPH) e
pelo Método de Custo de Viagem (MCV), os quais visam obter a DAP dos indivíduos de forma
indireta, através de bens complementares (GOMES da SILVA, 2015).
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Os métodos diretos partem do pressuposto de que a variação da quantidade ou da
qualidade de um recurso afetará o bem-estar de uma população e que, proveniente da variação
do bem-estar, pode-se estimar a DAP de uma população para conservar determinados recursos
ou para aceitar alterações no meio ambiental, o que influi no bem-estar social (GOMES da
SILVA, 2015; MAIA et al., 2004).

2.4.2.1 Método de Valoração Contingente (MVC)

Segundo Maia et al. (2004), esse método utiliza consultas estatísticas à população para
captar diretamente os valores individuais de uso ou não dos recursos naturais. A valoração
contingente busca a mensuração monetária do impacto no nível de bem-estar percebido pelas
pessoas decorrente de uma variação quantitativa ou qualitativa dos bens ambientais (ANA,
2015). Este método possui dois indicadores de valor: disposição a pagar (DAP), ou seja, quanto
os indivíduos estariam dispostos a pagar para ter uma melhoria de bem-estar; e disposição a
aceitar (DAA): quanto os indivíduos estariam dispostos a receber como compensação para uma
perda de bem-estar (MAIA et al, 2004).
Para a valoração ambiental, Fernandes (2009) descreveu que o indivíduo é indagado a
avaliar situações hipotéticas em que há alterações na qualidade e quantidade de um determinado
recurso ambiental. Criam-se mercados hipotéticos do recurso ambiental – ou cenários
envolvendo mudanças no recurso – e os indivíduos expressam suas preferências através da DAP
para evitar mudanças na quantidade ou qualidade do recurso ambiental.
O método de disposição a pagar é bastante aplicado a estudos de valoração com foco
a unidades de conservação. Camphora e May (2006) declararam a existência de lacunas em
estudos de valoração ambiental no contexto de unidades de conservação, além da pouca ousadia
na construção de cenários de análise e a tendência pelo método DAP, como alternativa
metodológica.

2.4.2.2 Método de Preços Hedônicos (MPH)

O método de preços hedônicos pertence ao subgrupo dos métodos diretos de valoração
ambiental, os quais obtém a DAP de forma indireta, através de mercados de bens
complementares. Para Ferreira (2009) estimar um preço implícito por atributos ambientais
característicos de bens comercializados em mercado, através da observação desses mercados
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reais, nos quais os bens são efetivamente comercializados. Os dois principais mercados
hedônicos são o mercado imobiliário e o mercado de trabalho.
Para Maia et al. (2004) este método prevê uma relação entre os preços de mercado e
os atributos de um produto, podendo ser aplicado a qualquer tipo de mercadoria, no entanto é
mais aplicado a preços de propriedades, tal como imóveis.

2.4.2.3 Método Custo de Viagem (MCV)

Esse método é aplicado na valoração de patrimônios naturais de visitação pública. O
valor do recurso ambiental é obtido através dos gastos dos visitantes, incorridos para se deslocar
ao local, por exemplo um parque, incluindo-se transporte, tempo de viagem, alimentação, taxa
de entrada e outros gastos complementares (MAIA et al., 2004; MOTA et al., 2010). A principal
crítica quanto ao método é com relação a fraca complementariedade, pois a utilidade marginal
do recurso será nula, caso o número de vistas seja zero ou se a DAP dos visitantes entrevistados
seja zero (MAIA et al., 2004).

2.5 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA)

No intuito de incentivar ações conservacionistas que impliquem na provisão de SAs
fornecidos pela natureza, destaca-que o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Para
Caetano et al. (2016) e ISA (2007) estas iniciativas estão sendo bastante disseminadas tanto
internacionalmente como no âmbito nacional.
Um dos conceitos mais utilizados para definir PSA na literatura é o de Wunder (2005).
Para ele, PSA é uma transação voluntária, na qual um serviço ambiental bem definido, ou um
uso da terra que possa garantir tal serviço, é comprado por, pelo menos, um comprador, por no
mínimo, um provedor, tendo a condicionalidade de que o provedor garanta a provisão deste
serviço.
Os beneficiários de um serviço ambiental são todos os agentes, privados ou públicos,
que são favorecidos pelos serviços ambientais provenientes de práticas que conservam a
natureza, como exemplo: empresas farmacêuticas com vistas à bioprospecção em áreas
protegidas, empresas hidrelétricas e fábrica de bebidas beneficiadas pela proteção hídrica
fornecida por agricultores sustentáveis, e indivíduos ou empresas de ecoturismo que pagam por
atividades de lazer e turismo ecológico dentro de uma unidade de conservação (GELUDA e
YOUNG, 2005; GELUDA, 2010).
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Os fornecedores dos serviços podem ser divididos em dois grupos, o primeiro são as
áreas naturais protegidas e o segundo são as áreas privadas. As áreas naturais protegidas são as
áreas onde o meio ambiente se encontra conservado (legalmente ou não), que por serem
destinadas a conservar o meio ambiente, são as principais fontes de serviços ecossistêmicos. O
segundo grupo, as áreas privadas, composto por áreas onde o uso do solo por parte de
proprietários (como agricultores), em grande parte, enfraquecem a geração dos serviços, mas
onde mudanças nas práticas correntes podem alterar tal situação e fortalecer a oferta desses
serviços (GELUDA e YOUNG, 2005).
O Pagamento por Serviços Ambientais surge como uma maneira de conferir valor
monetário aos serviços gerados, tornando a oferta de serviços ambientais parte da decisão
estratégica dos agentes, uma vez que os usuários receberão um incentivo direto ao tornar suas
práticas mais sustentáveis (PAGIOLA et al., 2002).
Veiga Neto (2008) descreveu o PSA como um mecanismo inovador, voluntário e
negociado, o qual se diferencia das medidas de comando e controle, ou seja, dos instrumentos
de gestão ambiental que aplicam penalizações como uma forma de mudar o comportamento do
agente econômico, gerador de impacto ambiental.
Os pagamentos podem ser vistos como uma fonte adicional de renda, sendo uma forma
de ressarcir os custos decorrentes das práticas de conservação, possibilitando o fornecimento
dos serviços ambientais. Esse modelo se alia e complementa o princípio do “usuário-pagador”;
e focalizando no fornecimento do serviço, que é o princípio do “provedor-recebedor”, no qual
o usuário paga e o conservador recebe (ANA, 2015).
As iniciativas de PSA envolvem diferentes tipos de serviços, seja com foco em um
benefício, serviço específico ou em serviços múltiplos (SCHULER et al., 2017). Destas
tipificações de serviços ambientais os mais frequentes em PSA são (SCHULER et al., 2017;
TITO, 2013; VEIGA NETO, 2008): i) Sequestro de carbono relacionado com a mudança
climática; ii) Os serviços associados à manutenção, preservação e conservação da
biodiversidade; iii) Beleza cênica associados a preservação da paisagem natural para o turismo
e apreciação da natureza e lazer e; iv) Os serviços associados à qualidade e quantidade de água,
mediante práticas para reduzir a erosão e poluição hídrica.

2.5.1 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS HÍDRICOS (PSA-H)

Apesar da dimensão planetária da água, as iniciativas e abordagens relacionadas a ela
são locais, no âmbito dos serviços ambientais (FERNANDES, 2009; JARDIM e BURSZTYN,

30

2015; TURETTA et al., 2010; VEIGA NETO, 2008). Os Pagamentos por Serviços Ambientais
destinados à conservação de água ou hídricos (PSA-H) são inseridos no contexto da escassez
hídrica ou elevada demanda por este recurso, em locais onde há a combinação do aumento
populacional e degradação ambiental, o que compromete os recursos hídricos utilizados para
abastecimento público em grandes centros (NUSDEO, 2013).
Nas iniciativas de PSA-H os produtores rurais são remunerados pela proteção e
restauração de ecossistemas naturais em áreas estratégicas, como nascentes, matas ciliares e
áreas de captação, para a produção de água (VEIGA e GAVALDÃO, 2011). Isso acontece
quando os usuários de água passam a reconhecer a importância que essas atividades têm no
provimento do serviço ambiental, ou seja, na garantia de proteção da qualidade e quantidade da
água. Dessa forma, os usuários geram um incentivo econômico para os produtores rurais,
estimulando a execução de atividades que garantem a provisão dos serviços ambientais em
questão (ANA, 2015), como representado pela Figura 3.

Figura 3. PSA para a proteção de recursos hídricos.
Fonte: Veiga e Gavaldão (2011).

Os serviços ambientais prestados por florestas, envolvem a manutenção ou melhorias
na: i) qualidade de água; ii) regulação de vazão; iii) fornecimento de água e; iv) produtividade
de água, dentre outros. Para o estabelecimento de um PSA-H é de extrema importância
identificar quais seriam os serviços gerados e quem seriam os beneficiários destes, entre os
quais podem ser incluídos atores diversos como empresas de abastecimento de água,
hidrelétricas e praticantes de pesca esportiva. Um passo seguinte e primordial é avaliar o custo
que representaria a ausência das ações de conservação e/ou restauração florestal em cada uma
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das atividades econômicas que sofreram impacto. A ausência de tais ações resultaria na: a
adição de custos no tratamento de água, perda da capacidade de geração de energia elétrica, a
perda da produção na pesca comercial e a redução de receitas provenientes de atividades
recreativas, como o ecoturismo (VEIGA NETO e MAY, 2010).
Uma série de programas e projetos de PSA-H tem surgido em diversas partes do
mundo, em função da importância da água (JARDIM, 2010; VEIGA NETO, 2008; VEIGA
NETO e MAY, 2010).
Schuler et al. (2017) discorreram quanto aos programas e projetos de PSA-H, como
diferentes iniciativas para o mesmo objetivo. Entende-se como Programas de PSA-H as amplas
iniciativas nas escalas espacial e temporal, as quais envolvem vários projetos de pagamento por
serviços ambiental. São voltados a um ou vários conjuntos de bacias ou regiões hidrográficas,
com vistas aos objetivos estabelecidos. Como exemplo tem-se o Programa Produtor de Água
da ANA. Os Projetos de PSA-H são geralmente específicos a uma determinada região ou bacia,
podendo estar relacionados a um programa estadual ou nacional. Há projetos ligados a
programas apoiados por órgãos públicos, como programas estaduais e projetos vinculado a
iniciativas privadas.
Neste trabalho foi aplicado o termo iniciativas de PSA-H, entendendo-se como o
conjunto de projetos e programas de PSA-H, os quais foram alvos de análise e fundamentaram
o presente estudo.

2.5.1.1 Panorama internacional de PSA-H

Diversas experiências de PSA-H foram implementadas em todo o mundo, gerando
mais de US$ 373.655.115,00 no período de janeiro de 1995 a abril de 2005, através de 149
transações, englobando ações preservação e restauração de 350.513 hectares (VEIGA NETO,
2008; JARDIM, 2010).
Em um estudo realizado por Bennett et al. (2013), de 2008 a 2011 os investimentos
em bacias hidrográficas elevaram-se consideravelmente, as transações chegaram a US$ 8,17
bilhões em 2011. Mundialmente, as iniciativas de PSA-H estão presentes em 29 países,
contando com 205 iniciativas, atuando na proteção e reabilitação de aproximadamente 117
milhões de hectares. Mais da metade destas estão localizadas nos Estados Unidos (67) e na
China (61).
Para Altmann et al. (2015) no contexto internacional, as iniciativas de PSA-H mais
conhecidas são a da Costa Rica e a de Nova Iorque (EUA). Entretanto, há iniciativas em outros
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países (ALTMANN et al, 2015; HERCOWITZ et al., 2011; JARDIM, 2010; SCHULER et al.,
2017; VEIGA NETO, 2008), tais como: Austrália, Colômbia, Honduras, México, Panamá,
Venezuela, República Dominicana, dentre outras, conforme apresentado na Tabela 4:
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Tabela 4. Iniciativas internacionais de PSA-H
Iniciativa
Austrália

Equador: FONAG

EUA: Programa de
Proteção de Bacias Nova Iorque.

Características
Em 1999, uma associação de 600
produtores agrícolas (MRFF) entrou em
um acordo com a empresa State Forests,
empresa pública do estado de New South
Wales (NSW) responsável pelo manejo
de florestas públicas, para apoiar o plantio
de árvores como uma estratégia custoefetiva para a redução de salinidade nas
áreas florestais pertencentes à empresa, a
montante das áreas agrícolas.
Iniciativa local para proteger o manancial
da cidade de Quito por meio de um fundo
de investimentos para projetos de
conservação de bacias formado por
usuários dos recursos hídricos - Fundo
Ambiental para Água (FONAG). A idéia
de criação de um fundo para a
conservação da água foi lançada em 1997,
inicialmente através de uma campanha
para a proteção das nascentes que
abastecem a cidade, localizadas na
Reserva Biológica do Condor.
Ao invés de investir na construção de uma
planta para tratamento de água (ETA), a
Prefeitura de Nova Iorque iniciou um
programa de conservação e recuperação
das 2 bacias de onde é retirada água para
90% da sua população. Os gastos com o
programa são da ordem de 1,5 bilhões de
dólares durante 10 anos advindos de taxas
cobradas nas contas de água, além de
títulos da prefeitura. A economia no
processo foi de mais de US$ 3 bilhões,
caso fosse seguir a opção convencional
(ETA).

Escala

Usuários

Provedores

Valor do Pagamento

O país todo.

Usina
Hidrelétrica,
Governo Federal e ONG
local.

Proprietários de terras
- 60% são pequenos e
médios
produtores
rurais.

Bacias que abrangem
o
Distrito
Metropolitano
de
Quito.

EMAAP-Q
a
companhia municipal de
água; EEQ - empresa
elétrica de Quito; uma
cervejaria local; TNC; e
Agência de Cooperação
Internacional Suíça.

Diversos projetos de
conservação
de
recursos
hídricos,
incluindo agricultores
e pecuaristas.

Proprietários rurais que
protegem suas florestas
recebem $45 dólares/ha/ano;
aqueles que administram
suas florestas de forma
sustentável recebem $70
dólares/ha/ano; e aqueles que
reflorestam
suas
terras
recebem
$116
dólares/ha/ano.
Fomento
a
práticas
produtivas sustentáveis, entre
outras ações. (valor de
pagamentos não divulgados)

Bacias que alimentam
os reservatórios de
Catskill e Dellaware

População da cidade que
consome água, por meio
da Prefeitura

Proprietários
nas bacias.

rurais

Redução de impostos, além
dos custos de reflorestamento
ou prática conservacionista

continua...
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Tabela 4 - Continuação...
EUA: Comércio
nutrientes

de

Em muitos rios dos Estados Unidos, a
crescente carga de nutrientes tem
reduzido dramaticamente a qualidade da
água. A partir daí surgiu a ideia de
negociar a redução de créditos de
nutrientes comercializáveis entre as
fontes poluidoras industriais e agrícolas.

Rios dos EUA

Fontes poluidoras com
nível de descarga maior
do que permitido.

A empresa de água mineral Perrier Vittel
optou por proteger suas nascentes de água
ao invés de construir estações de filtragem
ou mudar para novas fontes de água, visto
que a primeira opção traria maior relação
custo benefício.
Iniciativa local para proteger o manancial
da cidade, com o apoio técnico da
Agência de Cooperação Internacional
Suíça.

10.000 hectares da
região de mananciais
de onde a empresa
retira suas águas no
nordeste da França.

Empresa Perrier Vittel

Bacia do Rio Cumes.

Agricultores
relativamente pobres

México: Pago por
Servicios Ambientales
Hidrológicos (PSAH)

O PSAH coleta um valor fixo das receitas
de usuários de água e, então, redistribui
para os principais corpos de água
florestados no país.

Atualmente
o
programa paga pela
gestão de quase um
milhão de hectares

Organização
de
saneamento da cidade, a
JAPOE que cobra na
conta de água de 1.269
usuários o valor de US$
0,06 mensais.
Usuários de água do
México

Panamá

A ForestRe, uma companhia de seguros
florestais, optou pelo PSA para proteger
as bacias hidrográficas, que estavam
sofrendo com a erosão e provocando o
assoreamento do Canal do Panamá - bem
como o aumento da incerteza sobre o
fornecimento de água doce. O prejuízo
era um custo anual de cerca de US $ 60
milhões em taxas de dragagem do canal,
bem como a escassez das águas sazonais.

Área ao redor
Canal do Panamá

Utilizadores do canal
dispostos a apoiá-lo no
PSA em troca da redução
dos altos preços de
seguros cobrados para
compensarem o risco de
que a navegação fosse
interrompida se o canal
fosse
fechado
ou
bloqueado.

Agricultores
e
Comunidades Locais

França: Perrier Vittel

Honduras:
Otoro

Jesus

Fonte: Jardim (2010).

de

do

Fontes contaminantes
pontuais
cujas
descargas
são
menores ao nível
permitido; e fontes
contaminantes difusas
que reduzem seus
níveis
de
contaminação
Fazendas de vaca
leiteiras localizadas
na parte alta da bacia
e proprietários de
floresta

Produtores rurais

Pagamento de incentivo de
$5 a $10 dólares por acre.

São $230 dólares por
hectare/ano, durante 7 anos,
além de assistência técnica
gratuita e os equipamentos
necessários para a transição
das atividades
De US$ 5,5 a 16,5/ha/ano,
dependendo
do
caso
(conservação de florestas ou
práticas conservacionistas).

De US$ 30 a US$ 40 por
hectare de conservação de
floresta, dependendo do tipo
de floresta que está sendo
protegido
Pagamento direcionado aos
agricultores e comunidades
locais dispostos a reflorestar
a bacia e modificar as
práticas para evitar novos
desmatamentos e provocar
erosões e consequentemente,
o assoreamento do Canal.
(valor não divulgado)
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No âmbito da América Latina, Altmann et al. (2015) relataram que o modelo Fundos
de Água, um instrumento financeiro e de governança, tem se destacado. Foi implementado no
ano 2000 em Quito, Equador, onde recursos públicos e privados foram investidos em projetos
de conservação e restauração de ecossistemas, sob uma robusta base científica.
Para Schuler et al. (2017) o modelo alocava recursos visando a maximização da
eficiência e geração dos esperados serviços ambientais. Em 2016, 19 Fundos de Água foram
implantados em algumas das principais regiões metropolitanas latino-americanas e estima-se
que até 2020 serão 40 Fundos de Água. Estas iniciativas foram estabelecidas por: Banco
Interamericano (BID), The Nature Conservancy (TNC), Fundação FEMSA e Global
Environmental Facility (GEF) sob a coordenação da Aliança de Fundos de Água da América
Latina.

2.5.1.2 Panorama dos PSA-H no Brasil

No Brasil os PSA-H iniciaram a partir de 2005 com a criação e desenvolvimento do
Programa Produtor de Água, da ANA, e implantado pioneiramente, na área piloto no Município
de Extrema, MG. A iniciativa denominada Conservador das Águas, teve como parceira a
Prefeitura Municipal de Extrema, The Nature Conservancy (TNC) e o Instituto Estadual de
Florestas do Estado de Minas Gerais (IEF/MG) (ALTMANN et al., 2015), contou com recursos
do Comitê de Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Jundiaí e Capivari (Comitê das Bacias
do PCJ). A partir disto, outras experiências se desenvolveram no Brasil (SCHULER et al.,
2017).
O programa Produtor de Água atua principalmente com foco no controle da poluição
rural em áreas prioritárias de bacias hidrográficas de relevância estratégica para o país.
Fundamenta-se no compromisso voluntário dos participantes e promove o desenvolvimento de
iniciativas de PSA de proteção hídrica, ou seja, cujo objetivo seja a melhoria da qualidade e
quantidade de águas, a regularização da vazão fluvial e ampliação da oferta hídrica (ANA,
2012; SCHULER et al., 2017).
O número de iniciativas municipais aumentou nos últimos anos, sendo que os
municípios de Minas Gerais, Extrema e Montes Claros, foram os primeiros a iniciar e
desenvolver trabalhos sobre os PSA-H, com vistas à proteção de serviços ambientais de bacias
hidrográficas. A partir destas iniciativas, diversas outras foram implantadas e bem-sucedidas
nos país (PAGIOLA et al., 2013).
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O Programa Produtor de Água prevê o apoio financeiro e técnico para a execução das
intervenções, tais como (ALTMANN et al., 2015):


construção de terraços e de bacias de infiltração;



readequação de estradas vicinais;



proteção de nascentes;



recomposição e conservação de áreas com vegetação natural;



reflorestamento das áreas de proteção permanente e reserva legal;



agropecuária sustentável;



saneamento ambiental, entre outros.

A identificação do tipo intervenção é uma importante etapa para a estruturação de um
processo de decisão, necessitando de conhecimento prévio do problema, bem como as causas e
os objetivos traçados. As escolhas das intervenções devem ser voltadas para alcançar as
mudanças desejadas, com vista aos objetivos, devendo se adequar à realidade local,
considerando o meio biofísico e as condições culturais e socioeconômicas (GJORUP et al.,
2016; FIDALGO et al., 2017). Segundo a classificação da ANA (2012) os tipos de intervenção
se dividem em três modalidades, sendo elas:
Modalidade 1: Conservação do solo – envolve práticas de conservação do solo em área
de agricultura e/ou pastagem;
Modalidade 2: Restauração ou conservação de APP e/ou Reserva Legal – restaurar ou
conservar a vegetação da reserva legal e da APP relacionadas a nascentes, cursos d’água,
reservatórios, lagos e lagoas naturais;
Modalidade 3: Conservação de remanescentes de vegetação nativa – proteger a
vegetação da propriedade, evitando alterar a cobertura vegetal nativa.

Segundo Schuler et al. (2017) no ano de 2011, foram identificadas 42 iniciativas de
PSA-H no Brasil, sendo 10 delas em fase inicial. Em 2014 o número de iniciativas saltou para
52, sendo que 29 estão implementados, conforme apresentado na Figura 4. Apesar da maior
parte das iniciativas estarem relacionadas ao Programa Produtor de Água, algumas delas
emergiram de forma independente, com o uso de recursos privados ou de fontes municipais e
estaduais.
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Figura 4. Localização de iniciativas de PSA-H nas fases de articulação, desenvolvimento e implementação
no Brasil.
Fonte: Schuler et al. (2017).

As iniciativas de PSA-H têm enfrentado diversos desafios, passando por um processo
de aprendizado, troca de experiências e evolução nos últimos anos. Desta forma, tem sido
categorizada de acordo com a etapa (fases) do desenvolvimento em que se encontra (SCHULER
et al., 2017; VEIGA e GAVALDÃO, 2011):
a) articulação: fase inicial, de estabelecimento das parcerias;
b) desenvolvimento: fase intermediária, de planejamento e desenho de ações e
intervenções preliminares; e
c) implementação: fase efetiva do projeto em andamento, após assinatura de contrato
e com realização de pagamentos ao produtor.
Pode-se incluir nesta categorização, a fase Finalizada de desenvolvimento de uma
iniciativa de PSA-H, como é o caso da iniciativa Oásis no município de São Paulo, que teve
fim em 2014, após o fim dos contratos com os produtores rurais (FUNDAÇÃO GRUPO
BOTICÁRIO, 2015).
Os procedimentos de cada etapa podem ser comuns às iniciativas de PSA-H em geral,
ou relacionados às características ou demandas locais das bacias e municípios onde se
encontram (SCHULER et al., 2017).
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As iniciativas de PSA-H, que estão em ascensão no Brasil, foram desenvolvidas em
áreas de manancial de abastecimento público de água, neste sentido, as Unidades de
Conservação são áreas potencial para a aplicação de PSA-H, mas há uma polêmica quanto ao
pagamento a órgãos públicos. No entanto, as Zonas de Amortecimento de Unidades de
Conservação são áreas privadas, com alto potencial para aplicação de PSA-H. O PSA-H pode
ser uma ferramenta redutora de impactos ambientais, engajando o produtor rural na preservação
florestal e na perpetuação dos serviços ecossistêmicos gerados nas Zonas de Amortecimento.

2.6 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

No Brasil, o termo Unidade de Conservação (UC) é empregado para definir áreas
instituídas pelo Poder Público para a proteção da fauna, flora, corpos hídricos, microrganismos,
solo, paisagens, clima, bem como os processos ecológicos pertinentes aos ecossistemas
naturais. No âmbito internacional, é utilizado o termo Área Protegida (OLIVATO e GALLO
JÚNIOR, 2008; GOMES da SILVA, 2015).
A Lei nº 9.958/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC), define UC como:
“Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com
objetivos de conservação e limites definidos sob regime especial de administração, ao
qual se aplicam garantias adequadas de proteção” (BRASIL, 2000).

Devido à imensa diversidade de situações existentes no Brasil no contexto de áreas
protegidas, o SNUC classificou as UCs em dois grandes grupos, UC de Proteção Integral (PI)
e UC de Uso Sustentável (US) (BRASIL, 2000; CUNHA, 2014; OLIVATO e GALLO
JÚNIOR, 2008).
As Unidades de Conservação de proteção integral objetivam preservar a natureza em
áreas com pouca ou nenhuma ação humana, onde não se permite a utilização direta de recursos
naturais. As UCs de uso sustentável associam a conservação da natureza à utilização controlada
dos recursos naturais (OLIVATO e GALLO JÚNIOR, 2008).
A Tabela 5 apresenta a quantidade de UC distribuídas pelo Brasil, conforme o Cadastro
Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), o qual foi criado para disponibilizar um banco
de dados com informações oficiais do SNUC.
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Tabela 5. Unidades de conservação por categoria (PI e US) no Brasil
Categorias

Esferas
Total por categoria
Federal
Estadual
Municipal
PI
146
356
148
650
US
815
508
98
1421
Total por esferas
961
864
246
2071
Fonte: CNUC/MMA - www.mma.gov.br/cadastro_uc. Atualizada em 07 fev. 2017.
Acesso em: 29 ago. (2017).

Há no Brasil cerca de 2.071 UCs, nas duas categorias PI e US, nas três esferas, federal,
estadual e municipal, incluindo-se as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) com
base na última atualização realizada em 07 de fevereiro de 2017. Segundo Gomes da Silva
(2015) eram 1.940 UCs em fevereiro de 2015. Houve um aumento de 131 UCs (6,75%), no
intervalo de 2 anos. A Tabela 6 apresenta os grupos e categorias de Unidades de Conservação
no Brasil.
Tabela 6. Categorias de Unidades de Conservação no Brasil
Grupos
Unidades de Proteção Integral;

Unidades de Uso Sustentável.

Categorias
Estação Ecológica
Reserva Biológica
Parque Nacional
Monumento Natural
Refúgio de Vida Silvestre.
Área de Proteção Ambiental
Área de Relevante Interesse Ecológico;
Floresta Nacional
Reserva Extrativista
Reserva de Fauna
Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Reserva Particular do Patrimônio Natural.

Fonte: Brasil (2000).

Na Tabela 7 é apresentado o percentual de áreas protegidas por UCs nos biomas
brasileiros.

Tabela 7. Percentual de áreas protegidas por UCs nos biomas brasileiros
Bioma
% do bioma protegido por UCs
Amazônia
27,3
Caatinga
7,6
Cerrado
8,3
Mata Atlântica
9,2
Pampa
2,7
Pantanal
4,6
Continental
17,6
Marinho
1,5
Fonte: CNUC/MMA - www.mma.gov.br/cadastro_uc. Atualizada em 07 fev. 2017.
Acesso em: 29 ago. (2017).
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As Unidades de Conservação, como foi avaliado por Gomes da Silva (2015), não estão
distribuídas de forma igualitária nos biomas brasileiros, cabe relatar que os biomas Mata
Atlântica e Cerrado são considerados hotspots mundiais de diversidade biológica, conforme a
Conservation Internacional. Hotspot é um bioma que conjuga alto índice de espécies endêmicas
com alto grau de ameaça pela atividade humana (GANEM, 2010).
Sabendo-se que as UCs têm o objetivo de preservar o patrimônio natural, cultural e as
belezas cênicas e fornecer diversos serviços ambientais às pessoas (CUNHA, 2014), a qualidade
e continuidade destes serviços dependem da integridade do ambiente que, por sua vez, está
relacionado aos esforços empregados na proteção. Em função dos altos custos da proteção, em
maioria arcados pelo Estado, que tem o dever constitucional de exercer este papel, torna-se
altamente desejável a participação da sociedade como coadjuvante no processo
(STARZYNSKI e SIMÕES, 2015).
Para Gomes da Silva (2015) as UCs podem ser consideradas peças fundamentais na
promoção de estudo de valoração ambiental, podendo contribuir com aportes a uma percepção
social quanto a prioridade de criar medidas relacionada à conservação dos benefícios ambientais
provenientes destas áreas, bem como das zonas de amortecimento (ZAs) das UCs.

2.7 ZONAS DE AMORTECIMENTO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

No âmbito mundial, as Zonas de Amortecimento (ZAs) têm objetivos tanto de
conservação quanto de desenvolvimento, onde regiões conservadas interagem com populações
humanas praticando o uso sustentável. As políticas adotadas em diversos países são
semelhantes quanto ao estabelecimento das ZAs no entorno de áreas protegidas, mas
apresentam diferentes características geográficas, legais e de gestão. No entanto, somente a
criação da ZA não atende precisamente as necessidades das UCs, pois não consideram as
peculiaridades de cada unidade ou a implantação de ações que garantam a eficácia de uma ZA
(MARETTI, 2001; MORAES et al., 2014).
Entende-se como ZA: o entorno de uma UC, onde as atividades antrópicas estão
sujeitas a normas e restrições específicas, com o objetivo de minimizar os impactos negativos
sobre a UC. É de responsabilidade do órgão administrador da unidade, estabelecer normas
regulamentando a ocupação e o uso dos recursos naturais da ZA. Estas normas poderão ser
definidas no ato de criação da UC ou posteriormente, constituindo-se no Plano de Manejo. Com
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exceção da Área de Proteção Ambiental e da Reserva Particular do Patrimônio Natural, as
demais UCs devem possuir uma ZA (BRASIL, 2000).
O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) através da Resolução n°
428/2010, estabeleceu em 3 km a faixa correspondente à ZA, caso não haja plano de manejo
contendo a delimitação precisa desta, nos casos de empreendimentos de significativo impacto
ambiental, com fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Em casos de licenciamento ambiental de empreendimentos
não sujeitos a EIA/RIMA, a ZA a ser considerada para as UCs que ainda não possuem seus
limites estabelecidos no plano de manejo é de 2 km (BEIROZ, 2015).
Segundo Ribeiro et al. (2010), a exigência do estabelecimento das ZAs foi uma vitória
associada à elaboração do SNUC em 2000, momento a partir do qual, em termos normativos,
as áreas do entorno das UCs também estariam sujeitas a restrições com objetivo de minimizar
os impactos adversos gerados pelas pressões que se estabelecem sobre áreas protegidas.
Ademais, tão importante quanto gerir as UCs em si, é estabelecer critérios de ocupação e
monitoramento das ZAs, que servem também como uma ferramenta de redução frente ao
avanço de atividades incompatíveis com a conservação das unidades (BEIROZ, 2015).
Perello (2011) destaca que as ZAs devem atuar para garantir a integridade dos
objetivos de conservação da área protegida, complementando, ou suprindo habitats de
interesse, além do potencial que as ZAs têm no sentido de aumentar a extensão de habitats
fragmentados. Todavia, deve conceder benefícios sociais, ambientais e econômicos às
comunidades no entorno de uma UC, sendo coerente que os órgãos responsáveis pela gestão
das UCs determinem, por meio do plano de manejo das áreas protegidas, o planejamento
territorial de áreas e seus entornos, além do poder de autorizar e vetar a instalação de
empreendimentos e alterações nos padrões de usos e cobertura da terra nas ZAs, como previsto
nos artigos 25, 27 e 36 do SNUC.
Segundo Beiroz (2015) o processo de uso e cobertura da terra em ZAs deve ocorrer de
forma democrática e participativa, visando o bem-estar da população local, prezando por planos
e intervenções no sentido da compatibilização do modo de ocupação do entorno da UC, com
vistas aos objetivos da UC, sempre que possível.
Sobre a influência da área protegida no entorno de UCs, Perrello (2011) apontou a
existência de impactos provenientes da criação da área protegida, em que os reflexos são
sentidos pela vizinhança e têm sido pouco estudados. Tais impactos são relatados na literatura
como quase sempre sendo positivos, mas há impactos negativos também (GURUNG et al.,

42

2008), nos âmbitos social, econômico e ambiental, tanto pela criação quanto pela gestão das
UCs (WWF-BRASIL, 2011).
Excetuando-se as vistas sob a conservação e olhando-se pelo lado das comunidades,
as consequências negativas começam com a anunciação da criação da área protegida. As áreas
no entorno de uma UC, primeiramente, perdem valor imobiliário e a economia que se baseava
no uso indiscriminado dos recursos naturais se desorganiza. A população local leva um tempo
para se adaptar às novas regras quanto ao uso da terra e até que sejam criados programas e ações
para atendê-los, os gestores e a comunidade podem conviver em conflitos (PERELLO, 2011).

2.7.1 Caracterização de pressões e conflitos na Zona de Amortecimento do Parque Estadual da
Lapa Grande em Montes Claros-MG, como demandas para um PSA-H

O Parque Estadual da Lapa Grande representa uma área estratégica para a conservação
dos recursos naturais e dos aspectos culturais da região – sítios espeleológicos e arqueológicos
– preservando o histórico das comunidades rurais englobadas pela UC. A sociedade beneficiase diretamente e indiretamente dos serviços prestados pelo PELG por meio de visitação pública,
pesquisas científicas, educação ambiental e extensão florestal (HOFFMANN, 2013). Como
também a geração de empregos diretos pelo PELG, como a contratação de zeladores, monitores
ambientais, guarda-parque, brigadistas e dentre outros prestadores de serviços (FERREIRA,
2014).
Na Zona de Amortecimento (ZA) do PELG ocorre a transição Cerrado-Caatinga,
predominando a Floresta Estacional Decidual, cuja vegetação expressa uma condição de
sobrevivência adaptada a um clima severo e à deficiência hídrica, com baixa precipitação anual.
Salienta-se que no PELG há fragmentos preservados de floresta estacional decidual em meio a
áreas de Cerrado, mata ciliar e inúmeros afloramentos rochosos, como também na ZA, sendo
que nesta existem empresas com atividades degradantes e comunidades agrícolas
(HOFFMANN, 2013).
As principais ameaças encontradas em ZA de UCs resultam direta ou indiretamente da
necessidade das populações humanas em utilizar os recursos naturais, a fim de garantirem a
própria sobrevivência. A criação de uma UC pode ser atrativa para a ocupação humana e assim,
elevar ameaças à biodiversidade. A ocupação de terras que circundam as UCs cresce em todos
os continentes, se comparado a outras áreas rurais. Isto é decorrente da expansão e
intensificação da agricultura, do incremento do turismo e da implantação de casas de veraneio
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e outros fatores, tais como o financiamento da infraestrutura (a construção de escolas e estradas,
serviços de saúde, aumento de oportunidades de emprego e a diversificação da estrutura
econômica) (MORAES et al., 2014; PERELLO, 2011).
As pressões mais comuns encontradas nas ZAs de UCs são: atividades agropecuárias,
especulação imobiliária, adensamento urbano, as quais ocorrem também devido à ausência de
planejamento adequado do uso e cobertura da terra no entorno de uma UC. Estas pressões
podem gerar impactos diretos e indiretos às ZAs de UCs, além de elevar o risco ambiental às
populações humanas, em função de, por exemplo: da fragilização de encostas pela alteração de
características geomorfológicas (em áreas de alta declividade) e de cobertura vegetal (BEIROZ,
2015; NICOLETTI e ZIMBACK, 2013; SANTOS JÚNIOR et al., 2016).
Para a expansão agropecuária, as áreas de florestas são convertidas em pastagem. A
renovação de gramíneas para pastagem, favorece o aumento da suscetibilidade a ocorrência de
incêndios, como foi relatado por Gobbo et al. (2016) em um estudo sobre o uso de terras na
zona de amortecimento do Parque Nacional do Caparaó/ES, onde 48,03% da área é composta
por pastagem, seguida pelo cultivo de café (27,57%) e por fragmentos florestais (13,60%).
Ademais, as áreas de pastagens são mais suscetíveis aos incêndios, devido a renovação de
gramíneas para a pastagem.
Este caso se assemelha à ZA do PELG, onde 59% (222 km²) da cobertura vegetal é
composta por pastagem cultivada (SANTOS JÚNIOR et al., 2016). O restante, 41% (154,27
km²) é composta por Floresta Estacional Decidual, que tem sido degradada e fragmentada nas
últimas décadas em função da mineração e principalmente da expansão agropecuária. A Figura
5 apresenta o mapa de cobertura vegetal do PELG e ZA.
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Figura 5. Mapa de uso e cobertura da terra no Parque Estadual da Lapa Grande.
Fonte: Santos Júnior et al. (2017), no prelo.

Um fator que tem chamado atenção para as ZAs de UCs, são os incêndios florestais,
os quais estão fortemente ligados à ação antrópica, na medida em que as ocupações irregulares
avançam sobre a ZA de uma UC, elevando-se o número de incêndios na área (BRANDÃO e
MIRANDA, 2012).
Na Zona de Amortecimento do PELG é comum a incidência de queimadas sobretudo
em época de seca. Os focos de incêndios iniciam-se em áreas de pastagem e cerrado,
alcançando-se a floresta estacional decidual, gerando grande ameaça a esses fragmentos
florestais, especialmente naqueles que apresentam tais formações vegetais (MILES et al.,
2006).
Fatores climáticos e geográficos podem potencializar a ocorrência de incêndios em
UC e entorno. Como exemplo: as orientações de encostas voltadas ao Norte, recebem maior
radiação solar, apresentam menor umidade e cobertura vegetal mais seca, podendo aumentar a
suscetibilidade a ocorrência de incêndios nessas áreas. Outro fator que pode elevar a ocorrência
de incêndios em ZA de UC, é a presença de vias de acesso como: rodovias e estradas vicinais.
Estas vias permitem acesso humano a estas áreas, elevando a suscetibilidade a ocorrência de
incêndios, dado por exemplo, pelo lançamento de guimba acesa de cigarro às margens de
rodovias (SANTOS JÚNIOR et al., 2016; TORRES et al., 2014).
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Santos Júnior et al. (2017) realizaram modelagem geoecológica de suscetibilidades à
ocorrência de incêndios no PELG e ZA (Figura 6) e identificaram que mais de 50% da ZA e do
PELG estão sob alta a extrema suscetibilidade a incêndios.

Figura 6. Modelagem geoecológica de suscetibilidades à ocorrência de incêndios, a) com peso, b) sem peso.
Fonte: Santos Júnior et al. (2017), no prelo.

Na criação de UC o efeito de borda deve ser amenizado pela formação da ZA, a qual
tem seu uso regido por lei que determina que as atividades humanas estejam sujeitas a normas
e restrições específicas, visando de reduzir os impactos negativos sobre a UC. Na Floresta
estacional decidual, Vieira et al. (2006) apontou que, apesar da pressão antrópica sobre tipo de
formação florestal, ela tem alta capacidade de rebrota, as mudas das espécies mais comuns
apresentam elevado potencial de sobrevivência e de crescendo quando inseridas em florestas
exploradas.
Outros impactos negativos verificados na região dizem respeito à alteração de uso do
solo em APP, sobretudo por plantios às margens do Rio do Cedro. Os desmatamentos ilegais
expõem do solo, geram lixiviamento e, o consequente empobrecimento do solo e a redução do
volume dos cursos hídricos, provocados pela erosão. Aponta-se também o aumento do
chacreamento de terras que vem sendo identificado na região, e a constante pressão de
movimentos sociais como dos “Sem Terras”, o que também pode representar uma pressão
antrópica na ZA do PELG (COUTINHO JÚNIOR et al., 2016; FERREIRA, 2014).
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Estas pressões são intensificadas, sob cenário de sucessão de políticas públicas, que
geralmente, os gestores públicos tratam a conservação ambiental em segundo plano, e de
sucessão histórica de usos e interesses de atores locais e regionais que influenciam e tem papel
fundamental no quadro de ocupação, socioeconômico e ambiental em ZA de UCs (BEIROZ,
2015).
Sabendo-se que o PELG foi instituído em 2006 em uma região próxima à malha urbana
do município de Montes Claros e adjacências tem sofrido pressões que aumentam
gradativamente. Com isto, a regulamentação de atividades na ZA do PELG, devem ser práticas
adotadas pela UC, devendo atuar com ações de manejo para manutenção da qualidade ambiental
(HOFFMANN, 2013), com intuito de reduzir impactos e prevenir alterações que pode afetar a
provisão de serviços ambientais gerados pela ZA do PELG.
Em função destes impactos e pressões exercidos sobre as ZAs de UCs, os PSA-H
podem ser uma ferramenta importante, na qual atores locais poderiam conciliar o
desenvolvimento socioeconômico atrelado à conservação ambiental no entorno de uma UC,
com aumento do retorno econômico, da mobilização, da consciência ambiental e bem-estar para
as comunidades.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 ÁREA DE ESTUDO

A zona de amortecimento do Parque Estadual da Lapa Grande (ZA do PELG), área de
estudo, está localizada no município de Montes Claros, Norte de Minas Gerais (Figura 7).

Figura 7. Localização da área de estudo.

O município de Montes Claros situado na região Norte de Minas Gerais, tem
localização geográfica importante e estratégica, o que permitiu ao município se destacar e ter
um intenso processo de transformação econômico frente a outras cidades da região. Montes
Claros se tornou um centro comercial, industrial (civil, fármacos, têxteis, minerais, dentre
outros), educacional, político-administrativo, de referência em saúde e de prestação de serviços
(FRANÇA et al., 2009; FRANÇA e SOARES, 2007; MIRANDA et al., 2011).
Outra importante atividade econômica existente no município de Montes Claros é a
agropecuária, sendo pela criação de gado de corte e leite ou por plantações tais como de feijão,
milho, mandioca, banana, arroz irrigado, dentre outros (MONTES CLAROS, 2009; SOUSA,
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2013). Devido ao crescimento de tais atividades, dos processos de urbanização e do crescimento
populacional, tem-se elevado a demanda pelos recursos hídricos no munícipio de Montes Claros
e adjacências.
O município de Montes Claros tem aproximadamente 361.915 habitantes
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, 2017). O clima é o
Aw (tropical semiúmido) segundo Köppen, com temperatura média anual de 24ºC, índice
pluviométrico médio de 1.074mm, com período chuvoso entre os meses de outubro a março, e
o período seco entre os meses de abril e setembro (MOREIRA et al., 2013; OLIVEIRA et al.,
2015; VELOSO e NERY, 2011).
O Parque Estadual da Lapa Grande (PELG) situa-se entre as coordenadas geográficas
16º40’19,6” e 16º46’34,0” S e 43º54’07,4” 44º00’15,3” W (OLIVEIRA et al., 2015), e está
totalmente inserido na zona Oeste do município de Montes Claros, na sub-bacia hidrográfica
do Rio Verde Grande, no Alto Médio São Francisco. O bioma predominante é o Cerrado
apresentando-se fragmentos de Floresta Estacional Decidual (Mata Seca) (FERREIRA, 2014;
PEREIRA et al., 2016; VELOSO e NERY, 2011).
O PELG é uma unidade de conservação de proteção integral, criada pelo Decreto
Estadual 44.204 em 10 de janeiro de 2006. Tem como principal objetivo proteger e conservar
a fauna, flora e o complexo de grutas e abrigos de “Lapa Grande”, onde se concentram as
principais nascentes e mananciais para o abastecimento de água a cerca de 40% da população
de Montes Claros e municípios adjacentes (FERREIRA, 2014; MINAS GERAIS, 2006;
MOREIRA et al., 2013; PEREIRA et al., 2016; VELOSO e NERY, 2011).
Em função da relevância dos recursos hídricos do PELG para o município de Montes
Claros e adjacências, a Unidade é gerida pelo Instituto Estadual de Floresta do Estado de Minas
Gerais (IEF/MG) e pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) (VELOSO e
NERY, 2011; FERREIRA, 2014).
É importante destacar que o PELG no ano de 2014, através do Decreto Estadual
46.692, teve sua área ampliada de 7 para 15 mil hectares, englobando a proteção de 6
importantes nascentes de córregos, afluentes do Rio do Cedro, o principal manancial de
abastecimento público de água de Montes Claros. Previu-se que com a ampliação do parque, o
rio Cedro aumentaria sua contribuição para o abastecimento hídrico de 35 para 45%
(FERREIRA, 2014).
Silva e Queiroz (2015) afirmaram que a área da ZA e do PELG que foram ampliados,
sofreram ao longo dos anos uma forte pressão oriunda do crescimento imobiliário. Além disto,
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há na região a agricultura de subsistência, o que em alguns casos, com o uso de práticas
inadequadas, pode causar: alteração do ambiente natural, interferências na paisagem ecológica
e aumento da vulnerabilidade dos recursos naturais presentes. Santos Júnior et al. (2016)
apontaram que 60% do PELG e entorno são compostos por pastagem cultivada.
A Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Lapa Grande também é composta
por Floresta Estacional Decidual e afloramentos rochosos em meio a áreas de Cerrado com
transição para o bioma Caatinga. A altitude varia de 625 a 1.037 m, sob um relevo cárstico
caracterizado por maciços calcários, dolinas, arcos, pontes, torres e outros. A hidrografia, por
sofrer influências do relevo cárstico, apresenta sumidouros e ressurgências (FERREIRA, 2014;
SANTOS JÚNIOR et al., 2016).
Segundo Ferreira (2014) a aptidão agrícola da área do PELG e entorno, está inserida
em duas zonas: restrita e regular. A zona restrita é caracterizada pelo relevo ondulado e
montanhoso, o que representa certa limitação agrícola, além da baixa fertilidade do solo,
restrição de drenagem e excesso de alumínio. A zona regular apresenta relevo plano a
suave/ondulado, e também possui limitação agrícola em função da baixa disponibilidade de
nutrientes, excesso de alumínio, como também a baixa fertilidade do solo.

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo foi desenvolvido em quatro etapas, conforme apresenta o
fluxograma da Figura 8.

Figura 8. Fluxograma metodológico.
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3.2.1 Sistematização de uma base de dados sobre iniciativas de Pagamento por Serviços
Ambientais Hídricos (PSA-H) no Sudeste do Brasil (Etapa 1)
Inicialmente foram selecionadas as iniciativas mais avançadas de PSA com foco em
água, no recorte espacial Sudeste brasileiro, com base em alguns critérios. Os critérios de
seleção das iniciativas de PSA-H foram: i) estar nas fases de implementação (execução), em
desenvolvimento ou finalizado, ii) contém metodologia definida de valoração para pagamento
e, iii) pagamentos propriamente calculados.
A partir da seleção dos PSA-H foi elaborada uma base de dados contendo as principais
características das iniciativas. Sabendo-se que o PSA é um instrumento econômico utilizado no
estímulo a atividades de proteção, manejo e uso sustentável de recursos naturais, estas
iniciativas devem-se balizar nos três eixos do desenvolvimento sustentável: social, ambiental e
econômico (GUEDES e SEEHUSEN, 2011; SOUSA, 2013), e fazer uso de atributos
(características) nestas esferas (PRADO, 2014). E segundo a ANA (2015) para a valoração
deve-se considerar os atributos: ambientais, culturais, econômicos e sociais da localidade.
Desta forma, foram definidas as seguintes categorias para a coleta de informações
sobre os atributos dos PSA-H selecionados: gerais, geoambientais, socioeconômicas e
legais/institucionais. Após a coleta de informações das iniciativas de PSA-H, utilizando-se as
categorias apresentadas, foram identificados também os métodos de valoração utilizados em
cada uma das iniciativas de PSA-H, para a composição de uma base de dados em planilha
eletrônica.
Foram utilizados dados secundários provenientes de artigos, livros, contratos,
legislações, slides da instituição responsável pela iniciativa de PSA-H e diversas publicações
online, quanto a maior disponibilidade de informações mais recentes sobre os atributos das
iniciativas de PSA-H. Esse processo de seleção também foi realizado por Bernardo (2016) e
Bernardo e Ranieri (2014).
Coletou-se informações referentes à ZA do PELG, considerando-a como uma área
demandante de PSA-H, com intuito de obter e identificar os atributos locais, geoambientais,
socioeconômicas e legais/institucionais da área de estudo, incrementando a base de dados e
contribuindo para a valoração ambiental de um PSA-H para a referida área.
A Tabela 8 apresenta as categorias com os respectivos atributos utilizados para compor
a base de dados sobre as iniciativas de PSA-H selecionados.
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Tabela 8. Categorias e indicadores que compuseram a base de dados
Categorias
Geral

Geoambiental

Atributos
Nome da Iniciativa e código de PSA-H;
Objetivo da Iniciativa;
Estado da federação;
Município sede;
Início da Iniciativa de PSA-H;
Escala da Iniciativa;
Status da Iniciativa;
Tipos de intervenção;
Área de implementação;
Comitê de bacia hidrográfica.
Bacia hidrográfica;
Microbacia hidrográfica;
Rios;
Contribuição a rios e represas;
Proximidades a áreas de conservação;
Bioma;
Clima (Köppen);
Precipitação;
Temperatura (ºC);
Cobertura vegetal (%).

Socioeconômica

Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM 2010);
Produto Interno Bruto PIB per capita
(IBGE/2013);
População estimada do município 2015
(IBGE); Custo de oportunidade da terra
(R$/ha/ano); Método valoração ambiental;
Método de valoração da iniciativa de PSAHídrico;
Variáveis dos métodos de valoração do
PSA-Hídrico;
Valor do PSA-H (R$/ha/ano);
Fontes dos recursos para pagamento;
Salário Mínimo Estadual (R$);
Módulo Fiscal Municipal (ha);
Zona Típica de Módulo (ZTM) IS 50/97.

Legal/institucional

Lei específica de PSA-H;
Instituições responsáveis;
Beneficiários;
Parceiros (agente envolvidos);
Ações dos parceiros;
Número de produtores contratados;
Contato dos coordenadores das Iniciativas
de PSA-H.

Fontes
BERNARDO (2016);
ESPÍRITO SANTO (2008);
FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO
(2015);
GUEDES e SEEHUSEN (2011);
KFOURI e FAVERO (2011);
MONTES CLAROS (2006);
NUNES et al. (2013);
SILVA et al. (2013).
CASTELLO BRANCO (2015);
CLIMATE-DATA (2016);
COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO VERDE GRANDE (2016);
EMBRAPA (2016);
GONÇALVES (2015);
GUEDES e SEEHUSEN (2011);
FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS
PCJ (2013);
IBGE (2016);
IEMA (2016);
LEITE et al. (2010);
MOTA (2006);
ROSA (2013);
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3.2.2 Análise comparativa dos PSA-H do Sudeste do Brasil, com foco nos métodos de
valoração (Etapa 2)

Nesta etapa foram confrontados os diferentes atributos presentes na base de dados
(APÊNDICE), quanto às categorias: geral, geoambiental, socioeconômico e legal/institucional
dos PSA-H selecionados no Sudeste brasileiro, possibilitando identificar similaridades,
disparidades e particularidades das iniciativas de PSA-H
Foi analisado também o componente de valoração das iniciativas de PSA-H analisadas
no Sudeste do Brasil, bem como da ZA do PELG. Verificou-se na base de dados os atributos
que influenciam nos valores do pagamento e métodos de valoração econômico-ambiental das
iniciativas de PSA-H, sendo apresentados de forma descritiva-analítica e na forma de gráficos
e tabelas.

3.2.3 Análise do potencial da base de dados e aspectos metodológicos da valoração de PSA-H
no Sudeste do Brasil, para proposição de valoração de PSA-H na Zona de Amortecimento no
PELG, em Montes Claros-MG (Etapa 3)

Consistiu na análise da base de dados elaborada na etapa 1, visando identificar lacunas,
gargalos, potencial e os aspectos metodológicos de valoração das iniciativas de PSA-H
analisadas, que pudesse subsidiar a proposição de um método de valoração a ser aplicado na
ZA do PELG para pagamento de um PSA-H.

3.2.4 Proposição de método de valoração para pagamento de serviços ambientais hídricos
gerados na Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Lapa Grande (PELG), Montes
Claros-MG (Etapa 4)

Nesta etapa, foi realizada a valoração para estimar o pagamento por serviços
ambientais hídricos gerados na ZA do PELG, fundamentando-se nos conceitos identificados na
literatura sobre economia ambiental, nos métodos de valoração aplicados nas iniciativas de
PSA-H selecionadas (Etapa 2) e na análise do potencial da base de dados (Etapa 3).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 SISTEMATIZAÇÃO DE UMA BASE DE DADOS SOBRE INICIATIVAS DE
PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA-HÍDRICO) NO SUDESTE DO
BRASIL (ETAPA 1)
Com base nos três critérios para a seleção de iniciativas de PSA-H no Sudeste do
Brasil, que considerou a situação da iniciativa (as fases: implementação, desenvolvimento ou
finalizado), a metodologia de valoração e o cálculo do pagamento, foram selecionadas seis
iniciativas de PSA-H. Sendo elas: ProdutorES de Água (PESA-ES), Conservador das águas
(CAEXT-MG), Produtores de Água e Floresta (PAF-RJ), Mina d’água (MdA-SP), Oásis (OASSP), Produtor de Água no PCJ (PdA-PCJ-SP), conforme apresentada pela Figura 9.

Figura 9. Localização das iniciativas de PSA-hídricos selecionadas no Sudeste do Brasil.

Todas as iniciativas de PSA-H apresentam metodologia de valoração definida e o
cálculo do próprio pagamento. Quanto a situação das iniciativas, quatro delas (CAEXT-MG,
PdA-PCJ-SP, PESA-ES e PAF-RJ) encontram-se na fase implementação, a iniciativa OAS-SP
encontra-se finalizado e por fim, a iniciativa MdA-SP está em fase de desenvolvimento.
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Com as categorias empregadas neste trabalho, foi possível a coleta sistemática dos
atributos para a composição da base de dados sobre PSA-H no Sudeste do Brasil. A base de
dados encontra-se no Apêndice deste trabalho em forma de tabelas. A coleta dos dados
possibilitou compreender e analisar como as iniciativas de PSA-H vem ocorrendo, bem como
os dados utilizados para compor o método de valoração econômico-ambiental.
Percebeu-se nesta etapa, que as informações para compor a base de dados encontramse dispersos em diversas fontes (artigos, manuais, contratos, publicações online, entre outros).
Tal fato também foi observado por Gjorup (2017). A autora relatou a dispersão, lacunas e a
dificuldade para a obtenção de dados no âmbito dos serviços ambientais hídricos, em um estudo
de caso no Estado do Rio de Janeiro.

4.2 ANÁLISE COMPARATIVA DOS PSA-H DO SUDESTE DO BRASIL COM FOCO NOS
MÉTODOS DE VALORAÇÃO (ETAPA 2)

Com a base de dados, presente no apêndice de trabalho, foi possível analisar os
atributos dos seis PSA-H selecionados, tendo-se em vista os métodos de valoração. O resultado
desta análise está descrito a seguir:

4.2.1 Categoria geral

A categoria geral apresentou os aspectos das seis iniciativas de PSA-H analisadas no
Sudeste do Brasil, os quais se encontram no apêndice.
As iniciativas de PSA-H estão dispersas no Sudeste brasileiro, uma no Estado do
Espírito Santo (ProdutorES de Água – PESA-ES), no município de Alfredo Chaves; uma em
Minas Gerais (Conservador das Águas de Extrema – CAEXT-MG), nos município de Extrema,
respectivamente; uma no Rio de Janeiro (Produtor de Água e Floresta – PAF-RJ), no município
de Rio Claro; e três em São Paulo (Mina d’água – MdA-SP, Oásis – OAS-SP e Produtor de
Água no PCJ – PdA-PCJ-SP), nos município Ibiúna, São Paulo e Joanópolis/Nazaré Paulista,
respectivamente.
As iniciativas de PSA-H analisadas apresentam objetivos que se encaixaram na
classificação da ANA (2012), sendo eles de: i) Conservação do solo; ii) Restauração ou
conservação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e reserva legal; iii) Conservação de
remanescente de vegetação nativa.
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As iniciativas de PSA-H apresentaram mais de um objetivo, os quais se diferenciaram
entre elas (FIDALGO et al., 2017; GJORUP et al., 2016). Por exemplo: PdA-PCJ-SP: Inserir
no âmbito das políticas estaduais e federal de cobrança pelo uso da água e de incentivos para a
conservação das bacias hidrográficas que estão localizados na bacia dos rios PCJ nos
municípios de Nazaré Paulista e Joanópolis, SP; OAS-SP: Estimular a produção de água, a
adoção de boas práticas de conservação e uso do solo, e o incremento de renda de proprietários
de terra de diferentes regiões do país, por meio da implantação de um mecanismo de PSA e;
MdA-SP: desenvolver avaliação de metodologias, estratégias e arranjos para reaplicação
metodológica.
Para Fidalgo et al. (2017) os objetivos estão associados, muitas vezes, às metas que se
deseja alcançar, as quais são expressas em termos quantitativos em função de um tempo
determinado, como exemplo, os autores citaram: melhorar a qualidade de água reduzindo a
turbidez em 50% no prazo de dois anos. Na iniciativa PESA-ES, por exemplo, foi determinado
pelo governo duplicar (de 8% para 16%) a área de vegetação nativa até 2020 no Estado do
Espírito Santo (BERNARDO, 2016).
As intervenções variaram entre as seis iniciativas de PSA-H analisadas, considerando
as categorias do Programa Produtor de Água (ANA, 2012). Na Tabela 9 estão apresentadas as
categorias identificadas nas seis iniciativas de PSA-H analisadas, como também para a ZA do
PELG enquanto área demandante de um PSA-H.

Tabela 9. Categorias de intervenções dos PSA-H analisados
MODALIDADES
PSA-H

I

II

PESA-ES

X

CAEXT-MG

X

PAF-RJ

X

MdA-SP

X

OAS-SP

X

PdA-PCJ-SP
ZA PELG-MG

III

X
X

X

Em quatro das iniciativas analisadas, as intervenções se encaixaram na modalidade II
(CAEXT-MG, PAF-RJ, MdA-SP, OAS-SP), uma na modalidade I (PdA-PCJ-SP) e uma
modalidade III (PESA-ES). Com base na fundamentação teórica feita sobre ZA do PELG e as
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demanda da área para um PSA-H, as modalidades de intervenção II e III podem ser aplicadas à
região.
Reis (2016) na análise de algumas iniciativas de PSA-H, como CAEXT-MG, PAF-RJ
e PdA-PCJ-SP, verificou que houve um certo consenso na utilização de práticas de restauração,
conservação do solo e de florestas. Para Bennett et al. (2013) os tipos de intervenção variam
conforme o objetivo em de se manter ou melhorar os serviços ambientais, como foi observado
neste estudo.
As iniciativas de PSA-H analisadas neste estudo, utilizam diversos tipos de
intervenção para a obtenção de melhores resultados. A Figura 10 apresenta as intervenções
identificadas nas seis iniciativas de PSA-H analisadas, segundo a classificação de intervenções
de Bennett et al. (2013).

4
1. Reflorestamento, conservação ou manejo
florestal
2. Melhores práticas de manejo agrícola

Nº DE PSA-H

3

3. Proteção de áreas ecologicamente
relevantes, valiosas
4. Restauração/recuperação de áreas
5. Tecnologias para limitar descarga de
poluentes
6. Gestão operacional

2

7. Gestão de águas pluviais
1

8. Transações sobre direitos de uso da água
9. Supressão do fogo
10. Outras

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INTERVENÇÕES

Figura 10. Intervenções identificadas nos PSA-H do Sudeste do Brasil, segundo a classificação de
Bennett et al. (2013).

Os tipos de intervenções mais comuns verificados entre as iniciativas de PSA-H no
presente estudo, foram: ações de reflorestamento, conservação ou manejo florestal, em três das
iniciativas (PESA-ES, PAF-RJ e OAS-SP). Estes tipos de intervenção também foram apontados
por Bennett et al. (2013) como as mais encontradas no estudo por eles realizados. A proteção
de áreas ecologicamente relevantes e valiosas, adotadas por três iniciativas: CAEXT-MG,
MdA-SP e PAF-RJ. As iniciativas de CAEXT-MG e PAF-RJ utilizaram de tecnologias para
limitar descarga de poluentes. A iniciativa CAEXT-MG adotou melhores práticas de manejo
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agrícola. A restauração/recuperação de áreas foi o tipo de intervenção adotada pela iniciativa
PAF-RJ. Um outro tipo de intervenção que foi utilizada pela iniciativa CAEXT-MG foi a de
monitoramento da qualidade e quantidade de água.
Não foram abordadas nas iniciativas de PSA-H analisadas as intervenções: gestão
operacional, gestão de água pluviais, transações sobre direitos de uso da água e supressão do
fogo. Este fato também foi observado por Gjorup et al. (2016) em um estudo realizado sobre
iniciativas de PSA-H no Brasil e no mundo.
Intervenções relacionadas à supressão de fogo podem ser abordadas em iniciativas de
PSA-H em Unidades de Conservação, sobretudo no Cerrado, onde apresentam maior
suscetibilidade à ocorrência de incêndios, conforme verificado na ZA do PELG em estudo
realizado por Santos Júnior et al. (2016). Os riscos de incêndios em terras públicas ameaçam e
podem elevar os custos com os serviços de abastecimento de água em caso de incêndio
(BENNETT et al., 2013).
Nos PSA-H analisados neste estudo, as intervenções tiveram relação com os objetivos
das iniciativas. Em algumas delas, o tipo de intervenção influenciou no valor do pagamento,
como na iniciativa PAF-RJ, em que, se a intervenção for voltada para a conservação florestal,
o produtor rural recebe um determinado valor diferente do que pela intervenção de restauração
florestal. E seguindo as modalidades de intervenção definidas pela ANA (2012), o método de
valoração pode diferenciar, por exemplo: se as intervenções forem de conservação do solo, o
método de valoração de abatimento de erosão do solo pode ser adotado.
Na Zona de Amortecimento do PELG, algumas áreas de floresta foram convertidas
para pastagem. Caso semelhante ocorreu no município de Extrema-MG (sede da iniciativa
CAEXT-MG) onde o nível de degradação, em função de atividade agropecuária, passou a
interferir negativamente na qualidade e disponibilidade de água no próprio município e
adjacências até o Estado de São Paulo.

4.2.2 Categoria geoambiental
Os PSA-H estão localizados em relevantes bacias e microbacias hidrográficas do
Sudeste brasileiro, em relação ao abastecimento de água e contingente populacional. Com
exceção da iniciativa PESA-ES, as demais iniciativas apresentam cursos hídricos que são
afluentes de grandes rios e contribuem para grandes sistemas de abastecimento de água, tais
como: Rio São Francisco, rios Piracibaba, Capivari e Jundiaí, Sistema Cantareira, represa
Billings e Guarapiranga.
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No âmbito da proximidade às unidades de conservação, com exceção da iniciativa
PdA-PCJ-SP, as iniciativas de PSA-H estão próximas a alguma unidade de conservação. Este
é um importante indicador considerado em métodos de valoração de PSA-H. Como é na
iniciativa PAF-RJ, que confere maior valor ao pagamento pela conservação de remanescentes
florestais de Mata Atlântica, caso a propriedade rural esteja no entorno de uma unidade de
conservação. Este fato pode ser observado na Tabela 10.

Tabela 10. Referência para cálculo de PSA por ação implementada
Conservação

% de restauração (classe de adesão)
25-50
51-75
76-100

Sem contexto de proximidade ou inclusão em UC
APPs + áreas interceptoras (vegetação estágio
30
40
50
médio/avançado)
APPs + áreas interceptoras (vegetação estágio inicial)
20
30
40
Outras áreas com floresta estágio médio/avançado
20
30
40
Outras áreas com floresta estágio inicial
10
20
30
Entorno UCs + ZVS APAs + RPPN
APPs + áreas interceptoras (vegetação estágio
36
48
60
médio/avançado)
APPs + áreas interceptoras (vegetação estágio inicial)
24
36
48
Outras áreas com floresta estágio médio/avançado
24
36
48
Outras áreas com floresta estágio inicial
12
24
36
Fonte: Pereira et al. (2013).
Notas: UC: Unidade de Conservação; ZVS APA: Zona de Vida Silvestre de Área de Proteção Ambiental; RPPN:
Reversas Particulares do Patrimônio Natural.

Observa-se na Figura 10 que para a conservação de APPs + áreas interceptoras
(vegetação em estágio médio/avançado), na classe de adesão 25-50%, o valor será maior, 36
reais/ha/ano, se a propriedade rural estiver próxima a uma UC. Por outro lado, caso a
propriedade não estiver próxima a uma UC, e para a mesma classe de adesão, 25-50%, o valor
será menor, 30 reais/ha/ano.
O atributo geoambiental Precipitação é um importante fator, o qual influencia na
valoração e consequentemente no valor de uma PSA-H. Como é o caso da iniciativa OAS-SP
que utiliza tal atributo para o cálculo do valor de referência e como um fator de priorização de
áreas. Na priorização de microbacias para intervenção, tem-se como Prioridade 1: microbacias
com precipitação média anual > 1700,00 mm e; Prioridade 2: microbacias com precipitação
média anual < 1700,00 mm e > 1400,00 mm. Trata-se de um atributo relacionado ao potencial
de produção hídrica (armazenamento de água de bacias hidrográficas) (NUNES et al., 2013).
As precipitações médias nos municípios sede das seis iniciativas de PSA-H e da ZA
de PELG podem ser visualizadas na Figura 11.
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Figura 11. Precipitações médias dos municípios sede das iniciativas de PSA-H analisadas e da ZA do PELG.

As precipitações médias nas cidades sede das iniciativas de PSA-H variam entre
1029,00 e 1504,00 mm, sendo a menor precipitação encontrada na região do município de
Montes Claros-MG (ZA do PELG) e a maior, no município de Ibiúna-SP (MdA-SP). É
importante destacar que a iniciativa PdA-PCJ-SP está presente em dois municípios, Joanópolis
e Nazaré Paulista/SP.
A Figura 12 apresenta as taxas de cobertura vegetal nativa presentes nos municípios
sede, ressaltando-se que na iniciativa PdA-PCJ-SP estão presentes em dois municípios,
Joanópolis e Nazaré Paulista/SP. Foi incluído também o percentual de cobertura vegetal do
município de Montes Claros, onde se localiza a ZA do PELG.
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Figura 12. Percentual de cobertura vegetal nos municípios sede das iniciativas de PSA-H do Sudeste do Brasil e
da ZA do PELG em destaque.

Os municípios sede com os maiores percentuais de cobertura vegetal nativa foram em
Ibiúna (MdA-SP), com 56,9% e Alfredo Chaves (PESA-ES), com 56%. O menor percentual
foi para o Município de São Paulo. Na iniciativa OAS-SP foi apontado que quanto maior o
índice de cobertura vegetal, maior a proteção contra a erosão hídrica, elevando o índice de
infiltração de água no solo. No OAS-SP foram definidos os seguintes critérios de priorização
de áreas para intervenção: Prioridade 1 – porcentagem de cobertura vegetal natural > 40% da
área total; Prioridade 2 – porcentagem de cobertura vegetal natural 25% da área total. Este
critério poderia ser utilizado para a priorização de áreas para intervenção na ZA do PELG.

4.2.3 Categoria Socioeconômica
A população atendida pelos seis PSA-H analisados está apresentada na Figura 13. Em
referência à área de estudo, foi adotada toda a população de Montes Claros, como beneficiária
de um PSA-H na ZA do PELG.
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Figura 13. População atendida pelos PSA-H analisados no Sudeste brasileiro e da ZA do PELG.

É grande a população atendida pelos seis PSA-H analisados, uma vez que as iniciativas
estão implementadas em áreas de abastecimento público, ou seja, em áreas de extrema
importância estratégica no Brasil (SCHULER et al., 2017). Inclui-se neste contexto a ZA do
PELG, que abriga diversos cursos hídricos que abastecem cerca de 40% da população montesclarense.
Quanto as fontes de recursos para o pagamento das seis iniciativas de PSA-H
analisadas, verificou-se que nas iniciativas PESA-ES e CAEXT-MG os recursos são oriundos
fonte de pública, privada e também de organizações não-governamentais. No caso de PdA-PCJSP e PAF-RJ os recursos são oriundos da cobrança pelo uso da água. No OAS-SP os recursos
são provenientes da iniciativa privada e, por fim, o MdA-SP os recursos são do governo estadual
alocados no Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (FECOP). Portanto, as fontes
de financiamento das seis iniciativas de PSA-H analisadas são diversificadas, conforme
apontado pela The Nature Conservancy (TNC). Para o pagamento de PSA-H destinado a ZA
do PELG, algumas organizações poderiam fornecer recursos para tal, tais como: Prefeitura
Municipal de Montes, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e indústrias
instaladas no município, as quais se beneficiam da água proveniente da ZA do PELG.
No Brasil, de um modo geral, segundo a TNC (2013) as fontes de pagamento de PSA
hídricos podem ser divididas em quatro categorias: no primeiro caso os Comitês de Bacias
Hidrográficas destinam recursos que vêm da cobrança pelo uso da água. No segundo caso os
Estados e municípios criam uma legislação que permite a destinação de recursos financeiros ao
PSA. O terceiro caso é quando o setor privado se convence da importância da água para sua
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produção, como é o caso das indústrias de bebidas, e resolvem destinar recursos ao PSA. E o
último caso é quando empresas de abastecimento de água, que também acreditam que as boas
práticas ambientais nas propriedades rurais melhoram a qualidade da água, reduzindo os seus
custos de tratamento.

4.2.3.1 Métodos de valoração econômico-ambiental das seis iniciativas de PSA-H analisadas
Quanto aos métodos de valoração econômico-ambiental, o custo de oportunidade da
terra foi identificado em cinco das iniciativas, com exceção do OAS-SP, que utilizou o custo
de reposição.
Bernardo e Ranieri (2014) em um estudo sobre iniciativas de PSA-H no bioma Mata
Atlântica, verificou-se a não utilização dos métodos de disposição a pagar (DAP) dos
beneficiários pelo serviço ambiental e tão menos a disposição dos provedores (disposição a
receber - DAR) a aceitar mudanças na forma de produção. Este fato é diferente em iniciativas
internacionais, segundo Whittington e Pagiola (2012) internacionalmente são aplicados o
método de valoração contingente para estimar a disposição a pagar dos compradores pelo
serviço, bem como a disposição a aceitar dos provedores do serviço. Tanto a DAP e DAR são
métodos diretos de valoração (MAIA et al., 2004).
O método direto de valoração DAR pode ser aplicado para captar os valores
individuais de produtores rurais de iniciativas de PSA-H sobre o uso ou não dos recursos
naturais. No entanto, há algumas restrições quanto ao uso deste método, por exemplo: no caso
de preservação de APPs de um importante manancial para abastecimento de água de uma região
metropolitana, os produtores rurais ao serem indagados sobre a DAR pela proteção das APPs,
eles poderiam conferir valores discrepantes para a proteção de tais áreas, ou seja, causar valores
superestimados ao recurso natural. E a DAP de indivíduos para a preservação de APPs também
pode variar, em função de alguns aspectos, como: idade e nível de escolaridade. Segundo Maia
et al. (2004) é importante adotar cuidados especiais no planejamento e execução da pesquisa
para que as análises das estimativas não sejam comprometidas.
O método custo de oportunidade é bem visto pelo lado ambiental, mas a preservação
gera custo econômico e social que deve ser compartido entre os diversos agentes que disfrutam
dos benefícios da conservação. Conforme Maia et al. (2004) toda conservação traz consigo um
custo de oportunidade de atividades econômicas que poderiam estar sendo desenvolvidas em
uma área de proteção, representando, assim, as perdas econômicas da população em função de
restrições no uso dos recursos ambientais.
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Segundo Motta (2006) o método do custo de oportunidade da terra não valora
diretamente o serviço ambiental, mas sim, estima o custo de preservação de um recurso natural
pela abdicação de uma atividade econômica. Em ambos os casos, são métodos indiretos de
valoração, os quais são menos onerosos e mais simples de se aplicar se comparados aos métodos
diretos de valoração (MAIA et al., 2004).
O custo de oportunidade da terra, dado em reais/hectare/ano, variou nas seis iniciativas
de PSA-H analisadas, de 22,39 (PAF-RJ) a 246,34 R$/ha/ano (PESA-ES). Não foi identificado
na literatura o custo de oportunidade da terra no município de Montes Claros/MG. Bernardo e
Ranieri (2014) mencionaram que o uso do custo de oportunidade é comumente utilizado, diante
da dificuldade de aplicação de métodos de valoração econômico-ambiental dos recursos
naturais, tornando-se uma compensação relacionada à realização de práticas conservacionistas.
Na Tabela 11 estão apresentados os métodos, variáveis e valores relacionados aos
métodos de valoração ambiental dos PSA-H analisados.
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Tabela 11. Métodos de valoração, variáveis e valor do PSA-H no Sudeste brasileiro
Iniciativa PSA-H
PESA-ES

Métodos de valoração das
iniciativas de PSA-H
Vsrh = 200 VRTE x (1-Z) x
Kt

CAEXT-MG

VPES = (100 * UFEX *
ATUPA)
Relação custo benefício e
custo de oportunidade

PAF-RJ

Os valores variam entre R$
10 e R$ 60/ha/ano. As
variáveis
levadas
em
consideração para o cálculo
dos pagamentos são:
1. áreas a serem restauradas
(APPs
e
áreas
interceptadoras de água, em
dois estados: bem cuidada
ou
medianamente
cuidadas); e
2. áreas de conservação
(zonas de entorno de UCs;
estagio sucessional; nível de
engajamento dos produtores
na
restauração;
e
enquadramento nas áreas
prioritárias para o serviço
água).
O custo de oportunidade
local serviu como base para
a determinação dos valores,
ponderado pelos fatores
acima.

Variáveis dos métodos de
valoração do PSA-H
Vsrh = é o valor dos serviços
ambientais de conservação e
incremento da qualidade e da
disponibilidade hídrica em R$/ha
ano;
200 VRTE = é o custo de
oportunidade para o serviço
ambiental, acrescido de adequações
orçamentárias;
Z = é o coeficiente de potencial
erosivo referente ao estágio de
desenvolvimento da floresta;
Kt = é o coeficiente de ajuste
topográfico.
VPES = Valor de Pagamentos
Ambientais (R$/ano);
UFEX = Unidade Fiscal de
Extrema (R$/ha/ano) e
ATUPA = Área Total da Unidade
de Produção Agrícola (ha)
Valor do PSA = 100 UFEX*Área
total da propriedade (ha)
A valoração do serviço ambiental
prestado é baseada na área
contratada e na porcentagem de
restauração em área prioritária
(classe de adesão), cujo cálculo
utiliza como valor de referência o
custo de oportunidade local
(R$/ha/ano,
fixado
para
o
município de Rio Claro durante a
fase de elaboração do projeto com
base nos principais usos e índices
de produção acompanhados pela
EMATER), associado a quatro
parâmetros, quais sejam: áreas em
conservação e restauração (em ha),
nível de prioridade para a produção
de água na bacia piloto (APPs e
áreas interceptoras de água),
estágio
de
sucessão
dos
remanescentes em conservação
(inicial, médio ou avançado) e
contexto
geográfico
de
proximidade ou inclusão em
Unidades de Conservação (UCs).

Valor do PSA-H
(R$/ha/ano)
80,00 a 340,00

235,00

10,00 a 60,00

continua...
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Tabela 11 - Continuação...
OAS-SP

Valor do Pagamento = VRP
x IVM x área natural
conservada

A valoração é feita pela soma dos
gastos necessários para garantir os
serviços
de
produção
e
armazenamento de água, controle
de erosão e manutenção da
qualidade da água.
VRP: valor de referência para
pagamento (370,00 R$/ha/ano)
dado pela soma dos três critérios: a)
produção
de
água
e
armazenamento: diferença de
infiltração entre floresta e uso
urbano (m³/ha/ano) na região do
projeto multiplicado pelo valor do
m³ de água (R$ 0,01/m³ em São
Paulo, ano de 2006), totalizando R$
99/ha/ano; b) controle de erosão:
estimou-se com base nos custos
médios de práticas de conservação
do solo que o valor para o serviço
ecossistêmico controle de erosão é
de até R$ 75/ha/ano e c)
manutenção da qualidade da água
dada pelo custo de tratamento de
água para cada sub-bacia do
projeto, considerando a produção
de poluentes por meio do indicador
fósforo total (kg/ha/ano), a
participação (%) de carga de
poluentes de cada grupo no aporte
total de poluentes na represa
chegando a um valor de R$
196/ha/ano; IVM: Índice de
valoração de mananciais que varia
entre zero e um. O cálculo é
realizado com base em três
indicadores: a) físico, de peso 1,
avalia o percentual de APP, a
densidade da rede hidrográfica e a
densidade de nascentes na
propriedade, b) de proteção, de
peso 3, que considera o percentual
de área natural preservada, de APP
e
nascentes
efetivamente
protegidas, e o estágio sucessional e
c) indicador de ameaças, de peso 1,
que avalia a destinação do esgoto e
outros resíduos (agroquímicos e
lixo), a ocupação por terceiros e se
a área tem vigilância.

75,00 a 370,00

continua...
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Tabela 11 - Continuação...
MdA-SP

Valor do Pagamento=Vref x
(Fprot + Fimp) x 0,2

PdA-PCJ-SP

PAE = 100 (1- Z1 / Zo)
Segundo os “Moldes do
Produtor de Água” da ANA
PAE segundo o tipo de
manejo do solo
(Z) – chamados Valores de
Referência de Abatimento
da Erosão

Valor de referência (custo de
oportunidade, ano 2012) = R$
150,00 reais.
F.P - Fator de proteção da
nascente (APP = 1 ha): Estágio
sucessional (Inicial = 1 / Médio ou
Plantio ou Regeneração assistida =
2 / Avançado = 4); F.I - Fator de
importância da nascente (APP =
0,8 ha): soma dos três subfatores:
Subfator vazão (Pequena = 0,5 /
Média = 1/ Grande = 2); Subfator
uso (Comunidade Isolada = 0,5 /
Sede = 1 / Regional = 2); Subfator
localização (> 10 km = 0,5 / 10 Km
< x < 5 Km = 1 / < 5 Km = 2).
Os valores variam entre R$ 25,00 e
125,00/ha/ano,
existindo
três
categorias de pagamentos:
1) práticas de conservação de solo,
com o Percentual de Abatimento de
Erosão (PAE) variando entre 2550%; 51-75%; e, acima de 75%,
com valores entre R$ 25,00 e
75,00/ha/ano;
2) restauração da mata ciliar com
duas classes - média e boa
manutenção, com valores entre R$
83,00 e 125,00/ha/ano;
3) conservação de matas ciliares,
com valores que variam de R$
42,00 a 125,00/ha/ano, de acordo
com o nível de engajamento do
produtor e do estágio sucessional
das florestas.

75 a 300 reais por
nascente
preservada/restaurada

25 a 125

Como pode ser observado na Tabela 11, as iniciativas de PSA-H aplicaram métodos
indiretos de valoração econômico-ambiental. As variáveis empregadas nas valorações
econômico-ambientais das iniciativas de PSA-H focaram em mudanças no uso da terra visando
a melhoria no suprimento de água.
Bernardo e Ranieri (2014) analisaram quais variáveis foram inseridas no cálculo do
valor a ser pago aos proprietários pela conservação de áreas naturais em imóveis rurais e qual
o método utilizado pelas iniciativas de PSA-H: PESA-ES, CAEXT-MG, PAF-RJ, MdA-SP e
PdA-PCJ-SP segundo a literatura científica, verificaram que as metodologias de valoração dos
PSA-H analisados, foram baseadas na associação entre custo de oportunidade e variáveis
ligadas à alteração de comportamento no uso da terra (práticas conservacionistas, estágios de
conservação da floresta). Estes métodos utilizam unidades fiscais do município ou do estado,
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como um fator de correção que não se relaciona de forma direta com a renda líquida abdicada
pela restrição de uma atividade de conservação.
Destaca-se nos métodos de valoração das seis iniciativas de PSA-H analisadas no
presente estudo, a falta de clareza e detalhamento em como foram definidos os valores
apresentados, como exemplo, nas iniciativas PdA-PCJ-SP e PAF-RJ. Este tipo de resultado
também foi verificado por Bernardo e Ranieri (2014), que observaram que não houve clareza
em: i) no PdA-PCJ -SP não é relatado como foi encontrado o valor 83,00 reais/ha/ano para a
restauração de área de APP medianamente cuidada; ii) nos critérios para definição dos valores
de coeficiente do potencial erosivo (Z) da iniciativa PESA-ES; iii) nos elementos de ponderação
do MdA-SP, em que se aplica o valor de 0,25, correspondendo ao valor inicial de regeneração.
De forma geral, não é possível dizer se os valores estimados pelas seis iniciativas de
PSA-H analisados refletem realmente em uma intervenção positiva no estado de conservação
da terra e de recuperação florestal, que reflete sobre a melhoria no suprimento de água, em
termos qualitativos e quantitativos.

4.2.4 Categoria legal/institucional
Foram identificadas em quatro das seis iniciativas a existência de leis específicas sobre
PSA-H, nas esferas estadual e municipal. Na iniciativa PdA-PCJ-SP há legislação que aborda
apenas a cobrança pelo uso da água, tendo apoio do Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) do
PCJ. A iniciativa OAS-SP é a única que não possui legislação específica sobre PSA-H ou
cobrança pelo uso da água.
Um exemplo de atuação do CBH em PSA-H e de apoio a implementação de políticas
públicas é na iniciativa PAF-RJ, onde para toda a área abrangida pelo CBH do rio Guandu, são
destinados 3,5% do valor total da cobrança pelo uso da água anualmente. O valor arrecadado é
revertido em ações de conservação e restauração ambiental nas áreas de atuação da iniciativa
PAF-RJ, objetivando a conservação dos recursos hídricos da bacia sob a gestão do Comitê.
Foi verificado que nas bacias hidrográficas das seis iniciativas de PSA-H analisadas
existe um CBH, estando de acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9433/97,
art. 37), a qual estabelece que toda bacia hidrográfica deve criar o próprio comitê, sendo
responsável pela gestão geral da bacia, incluindo-se, a cobrança pelo uso da água bruta de
grandes usuários e destinando para ações que contribuam para a sustentabilidade e qualidade
ambiental na própria bacia. Apesar de existir CBH nas seis iniciativas de PSA-H, apenas duas
delas recebem apoio e intervenção dos Comitês, como PAF-RJ e PdA-PCJ-SP.
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Quanto aos recursos financeiros para o pagamento são provenientes de diferentes
fontes, sendo as mais comuns de CBHs, pela coleta de taxa pelo uso da água de grandes usuários
TNC (2013), como é o caso nas iniciativas PdA-PCJ-SP e PAF-RJ.
As principais instituições responsáveis pelas seis iniciativas de PSA-H analisadas são
municipais, estaduais, não governamentais e privadas. Isto pode ser confirmado por Veiga e
Gavaldão (2011), os quais apontaram que iniciativas de PSA voltadas à proteção e conservação
de recursos hídricos têm sido lideradas, em boa parte dos casos, por prefeituras municipais e,
em outros casos, por empresas municipais de água. Há também forte participação de órgãos
estaduais de meio ambiente e/ou recursos hídricos e de ONGs, bem como da ANA, a
responsável pela introdução e disseminação do conceito Produtor de Água, a principal
referência para as iniciativas em execução. Na ZA do PELG possíveis instituições que poderiam
ser responsáveis pelo PSA-H na área, são: Prefeitura Municipal de Montes Claros, COPASA e
o IEF/MG.

4.3 ANÁLISE DO POTENCIAL DA BASE DE DADOS E ASPECTOS METODOLÓGICOS
DA VALORAÇÃO DE PSA-H NO SUDESTE DO BRASIL, COMO SUBSÍDIO PARA A
VALORAÇÃO DE PSA-H NA ZONA DE AMORTECIMENTO NO PELG, EM MONTES
CLAROS-MG.
A partir da identificação das demandas da ZA do PELG para um PSA-H, a base de
dados forneceu informação que auxiliou na seleção dos atributos a comporem o método de
valoração a ser obtido na etapa seguinte. Foram analisados os aspectos metodológicos das
valorações utilizadas em cada uma das seis iniciativas de PSA-H, com vistas para aplicação na
ZA do PELG, conforme apresentado na Tabela 12.

Tabela 12. Atributos utilizados da base de dados e dos métodos de valoração dos diferentes
PSA-H analisados e levados em conta na composição do método de valoração
sugerido para a área de estudo
Categorias
Atributos
Tipos
de
intervenção
Precipitação
Métodos
de
valoração
das
iniciativas
Variáveis
dos
métodos
de
valoração do PSAH

Geral

Geoambiental

- PESA-ES;
- MdA-SP;
- OAS-SP.
-

- OAS-SP

-

-

-

-

Socioeconômica

- PESA-ES;
- MdA-SP;
- OAS-SP.
- PESA-ES;
- MdA-SP;
- OAS-SP.

Legal/institucional

-

-
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Neste sentido, foram definidas algumas questões sobre o PSA-H para a ZA do PELG,
conforme a Tabela 13.

Tabela 13. Questões importantes para um PSA-H na ZA do PELG
Parâmetros
Qual é o serviço ambiental?
Quem poderá pagar pelo serviço?
Quem poderá receber o serviço?

Respostas
Produção e armazenamento de água.
Copasa, Prefeitura, indústrias e população de Montes
Claros.
População e indústrias de Montes Claros.

Com vistas à Tabela 13, às demandas da ZA do PELG para um PSA-H e à base de
dados, foram selecionados os métodos de valoração utilizados nas iniciativas OAS-SP, PESAES e MdA-SP. Os métodos destas iniciativas de PSA-H foram escolhidos, pois:

i)

A iniciativa OAS-SP: calcula o valor dado pela produção e armazenamento de
água;

ii)

A iniciativa PESA-ES: atende a proposta da modalidade III de intervenção de
PSA-H, apresentada na Tabela 10 (Conservação de remanescentes de vegetação
nativa – proteger a vegetação da propriedade, evitando alterar a cobertura
vegetal nativa) e;

iii)

A iniciativa MdA-SP: atende a proposta da modalidade II de intervenção de
PSA-H, apresentada na Tabela 10 (Restauração ou conservação de APP e/ou
reserva legal – restaurar ou conservar a vegetação da reserva legal e da APP
relacionadas a nascentes, cursos d’água, reservatórios, lagos e lagoas naturais).

A iniciativa PdA-PCJ-SP que adota a proposta da modalidade I de intervenção de PSAH, (Conservação do solo – envolve práticas de conservação do solo em áreas de agricultura
e/ou pastagem) também pode ser aplicada a ZA do PELG. A aplicação do método P.A.E (Tabela
11), utilizada na iniciativa PdA-PCJ-SP é simples por necessitar apenas de valores de Z para
usos, manejos e práticas em situações inicial (Z0) e proposta convencional (Z1).
No entanto, para aplicação deste método de valoração à ZA do PELG, necessitaria
definir com chamado por Chaves et al. (2004) valores de pagamento incentivado (VPI)
destinado, especificamente para a área e tendo-se, por exemplo, a adoção de uma prática
conservacionista, como o plantio direto. Tal prática reduz a erosão e a sedimentação em
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aproximadamente 90%, se comparada ao sistema convencional (BORGES, 2017), a um custo
de implantação médio de R$ 100/ha (MELO FILHO e MENDES, 1999).

4.4 VALORAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS HÍDRICOS GERADOS NA ZONA DE
AMORTECIMENTO DO PARQUE ESTADUAL DA LAPA GRANDE (PELG), MONTES
CLAROS-MG
No método de valoração do OAS-SP foi definido um valor de referência para o
pagamento, dado em hectare/ano, conferido por três serviços ambientais, conforme apresentado
na Tabela 12. No entanto, conforme o serviço ambiental apresentado na Tabela 13 para
aplicação à ZA do PELG, utilizou-se o serviço de produção e armazenamento de água.
O método de cálculo para o valor de referência para a ZA do PELG está descrito
abaixo, tendo-se em vista o serviço de produção e armazenamento de água. Este método foi
utilizado na iniciativa OAS-SP (NUNES et al., 2013).

Cálculo do valor pago pela produção e armazenamento de água:

1º passo: Definição dos componentes do cálculo de valoração:
ΔInfilt= Diferença de infiltração entre floresta e uso urbano (m³/ha/ano);
Vcca=Valor do m³ de água: valor indicado para cobrança de captação de água bruta: R$ 0,01/m³
(FINKLER et al., 2015);
Vtap= Valor total de área precipitada: (ΔInfilt x Vcca), dada em R$/ha/ano.
Precipitação anual média (Pam) = m³/ha/ano
Bacias com florestas: Infiltração floresta = 70% da precipitação anual média (NUNES et al.,
2013);
Bacias uso urbano: Infiltração uso urbano = 15% da precipitação anual média (NUNES et al.,
2013).

2º passo: Cálculo
ΔInfilt= Volume Infilt. Floresta – Volume Infilt. uso urbano (m³/ha/ano)
Pam = 1029 mm/ano = 10290 m³/ha/ano
Infilt. Floresta= 10290 x 70% = 7203 m³/ha/ano
Infilt. uso urbano = 10290 x 15% = 154,35 m³/ha/ano
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ΔInfilt = 7203 – 154,35 = 7048,34 m³/ha/ano
Vtap= (ΔInfilt x Vcca) (R$/ha/ano)
Vtap = 7048,34 m³/ha/ano x 0,01 R$/m³
Vtap = 70,48 R$/ha/ano

O valor de referência, dado pela produção e armazenamento de água, encontrada para
a região da ZA do PELG foi de R$ 70,48/ha/ano. A título de comparação, na iniciativa OASSP, o valor encontrado para a produção e armazenamento de água foi de R$99/ha/ano. A
diferença entre os valores de armazenamento de água entre as regiões ocorreu em função da
precipitação anual média ser diferente. Na iniciativa OAS-SP, a precipitação média anual é de
1800 mm/ano, enquanto que na ZA do PELG em Montes Claros/MG, é de 1029 mm/ano.
O método de valoração econômico-ambiental utilizado pela iniciativa PESA-ES e que
fora aplicado à ZA do PELG, atente à modalidade III prevista pela ANA (2012), quanto a
conservação de remanescente de vegetação nativa, no sentido de proteger a vegetação da
floresta nativa da propriedade, evitando alterações na cobertura vegetal nativa. Neste sentido,
o método de valoração econômico-ambiental da iniciativa PESA-ES é apresentado pela
Equação1:

Vsrh = Vref x (1-Z) x Kt

(1)

Os valores do coeficiente Z utilizados para a ZA do PELG (Tabela 14), foram extraídos
de uma tabela elaborada pela ANA, a qual foi utilizada no Programa Produtor de Água (ANA,
2012).

Tabela 14. Valores do coeficiente Z de potencial erosivo das coberturas do solo
Ordem
1
2
3
4
Fonte: ANA (2012).

Cobertura do solo
Mata densa
Mata rala
Pastagem degradada
Solo exposto

Z
0,01
0,15
0,25
0,99

A cobertura florestal, representada pelo coeficiente Z ilustra a relevância de práticas
de manutenção da cobertura vegetal para a conservação de florestas e recursos hídricos. Está
relacionado ao fato de que quanto maior o grau de conservação da cobertura vegetal, maior é o
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grau de abatimento dos processos erosivos e de sedimentação. O coeficiente Z, portanto se
refere ao potencial erosivo relacionado ao estágio de desenvolvimento da floresta, uma vez que
quanto maior o valor de Z, maior o potencial erosivo da cobertura por ele representado. Varia
numa escala de 0 (zero) a 1 (um), sendo quanto maior o coeficiente Z, maior é potencial erosivo
proveniente da pouca cobertura florestal da área (SILVA et al., 2008).
Quanto ao coeficiente topográfico (Kt), o qual está relacionado com a declividade do
terreno, indica que quanto mais acidentado for o terreno, maior será o potencial erosivo,
correlacionando-se, de forma direta, os processos erosivos e a declividade de uma área
(TABELA 15).

Tabela 15. Valores do coeficiente topográfico (Kt)
Classe de declividade
20 – 45%
45 – 75%
Acima de 75%
Fonte: Silva et al. (2008).

Coeficiente
0,27
0,55
0,86

O coeficiente Kt, para Silva et al. (2008) pondera a declividade da área da iniciativa
de PSA-H, variando entre 0 (zero) e 1 (um). Os valores do coeficiente Kt utilizados na valoração
econômico-ambiental da iniciativa PESA-ES, também foram aplicados à ZA do PELG
Segundo um estudo realizado por Santos Júnior et al. (2016) no PELG e ZA, as
declividades variaram entre 0,25% a 84,17%, com média de 14,6%, predominando, assim, a
classe baixa de declividade, que conforme o estudo variou de 0,25 a 15%.
Desta forma, considerando as Tabelas 14 e 15 e o valor de referência de
R$ 70,48/ha/ano, tem-se os valores de pagamento para a ZA do PELG (Tabela 16). A seguir
está um exemplo de aplicação do método de valoração econômico-ambiental (Equação 1), que
foi utilizado os coeficientes Z = 0,01, correspondente à Mata densa e Kt = 0,27, que está
relacionado à declividade entre 20 a 45%.
Exemplo:
Vsrh = 70,48 x (1- 0,01) x 0,27
Vsrh = 70,48 x 0,99 x 0,27
Vsrh = 18,83 R$/ha/ano
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Tabela 16. Valores de pagamento para a ZA do PELG (R$/ha/ano)
Z
Kt
Mata densa (0,01)
Mata rala (0,15)
Pastagem (0,25)
Solo exposto (0,99)

20-45% (0,27)
18,83
16,17
14,27
0,19

45-75% (0,55)
38,38
32,94
29,07
0,38

Acima 75% (0,86)
60,00
51,52
45,45
0,60

Os valores de pagamento encontrados para a ZA de PELG, por apenas um serviço
ambiental, produção e armazenamento de água, variou entre 0,19 a 60,00 R$/ha/ano. O menor
valor estabelecido (R$ 0,19/ha/ano) se deu, em um caso hipotético, de haver uma área na ZA
do PELG com solo exposto numa declividade entre 20 a 45%. O maior valor (R$ 60,00/ha/ano)
deu, sob o caso hipotético de haver uma área na ZA do PELG de mata densa e sob uma
declividade acima de 75%. Desta forma, fica evidente que os proprietários de terras detentores
áreas mais vegetadas (Mata densa) e sob maiores declividades (acima de 75%) são os com
potencial para receber maior valor de pagamento.
Os valores de pagamento encontrado para a ZA do PELG se aproximaram com os
valores conferidos à iniciativa PAF-RJ que variou entre 10 a 60 R$/ha/ano. Os valores podem
ser considerados baixos para a ZA do PELG, uma vez que foi calculado apenas o valor a ser
pago pelo serviço ambiental de produção e armazenamento de água.
No cenário de remunerar mais o proprietário rural detentor de maior área de floresta,
pode causar efeitos adversos, uma vez que tais proprietários podem ter áreas grandes sem uso,
para valorização imobiliária, por exemplo, e pequenos proprietários que dependem da terra para
a própria sobrevivência sairiam prejudicados com esta questão.
Jardim (2010) destacou no seu trabalho um aspecto negativo advindo da iniciativa
CAEXT-MG, que pode servir de experiência para a ZA do PELG ou qualquer outra iniciativa
de PSA, são as regras e benefícios desiguais causaram um descontentamento de 13,2% dos 22
entrevistados. O motivo disto é que os pagamentos na iniciativa CAEXT-MG são realizados
em função do tamanho da propriedade, ou seja, os detentores de maiores áreas receberam mais
pelo PSA, se comparados aos pequenos produtores. Foi relatado ainda que, em alguns casos,
pequenas propriedades possuidoras de várias nascentes, tiveram muitas áreas cercadas,
reduzindo substancialmente a capacidade produtiva e, por conseguinte, gerando menor renda
aos produtores rurais.
Como forma de amenizar os aspectos negativos provenientes de um PSA-H, Gjorup et
al. (2016) apresentaram alguns critérios quanto a seleção de propriedades, no âmbito do
desenvolvimento social, a citar: produtores familiares; proprietários que recebam
compensações por outro programa executado dentro da área; propriedades ou posses objeto de
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aplicação de financiamento na linha de conservação ambiental ou agroecológica;
propriedades/posses vinculadas a projetos públicos de inclusão social no campo;
propriedades/posses vinculadas a políticas públicas destinadas à juventude rural;
propriedades/posses que participem de projetos associativos de produção; propriedades ou
posses pertencentes a povos tradicionais; e propriedades ou posses localizadas em UCs.
Quanto a aplicação do método da utilizado na iniciativa MdA-SP à ZA do PELG, este
pode atender a modalidade II de intervenção (Tabela 10), que é voltado para
preservação/restauração de nascentes. Desta forma, aplicando-se o método de valoração
econômico-ambiental da iniciativa MdA-SP à ZA do PELG, os valores de pagamentos mínimo
(Equação 2) e máximo (Equação 3), são:

Vpag min = Vref x (Fprot + Fimp) x 0,2

(2)

Vpag min = 70,48 x (1 + 1,5) x 0,2
Vpag min = 35,24 R$/nascente/ano

Vpag max = Vref x (Fprot + Fimp) x 0,2

(3)

Vpag max = 70,48 x (4 + 6) x 0,2
Vpag max = 140,96 R$/nascente/ano

Os valores mínimos e máximos encontrados com a aplicação do método de valoração
da iniciativa MdA-SP para a proteção/restauração de nascentes com vistas à na ZA do PELG
foi de, respectivamente 35,24 e 140,96 R$/nascente/ano. Os valores do pagamento na iniciativa
MdA/SP variam entre 75 a 300 R$/nascente/ano. A diferença de valores ocorreu devido ao
valor de referência que na iniciativa MdA-SP foi de R$150,00 com base no custo de
oportunidade, enquanto na ZA do PELG o valor de referência utilizado foi através da produção
e armazenamento de água, no valor de R$ 70,48/ha/ano.
A fixação do valor de referência interfere fortemente no valor de pagamento. Na
iniciativa OAS-SP, por exemplo, foram incrementos além do serviço de produção e
armazenamento de água (R$ 99/ha/ano), o serviço pelo controle de erosão (R$ 75/ha/ano) e
pela manutenção da qualidade de água (R$ 196,59/ha/ano). Isto fez com que o valor de
referência para a iniciativa OAS-SP totalizasse RS 370/ha/ano.
Em iniciativas como PESA-ES, CAEXT-MG, MdA-SP ou OAS-SP utilizaram o valor
de referência a partir do custo de oportunidade da terra ou do custo de reposição associados a
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unidade padrão fiscal municipal ou estadual, e isto faz com que o valor de referência eleve o
valor do pagamento, chegando até a casa dos R$ 370,00/ha/ano, como é o caso da iniciativa
OAS-SP e no PESA-ES a R$ 340,00/ha/ano.
Por um lado, quanto mais nascentes uma propriedade tiver, maior será o valor recebido
pela preservação/restauração das nascentes. Por outro lado, se uma propriedade tiver diversas
nascentes, isto pode acarretar em aspectos negativos, como foram identificados por Gavaldão
(2008) na iniciativa CAEXT-MG. A autora relatou que os aspectos negativos mais citados pelos
22 entrevistados foram: i) a perda de áreas de produção (45,3% dos entrevistados), dado pelo
cercamento das nascentes e dos cursos d’água, os quais anteriormente eram destinados à
produção agropecuária. Áreas úmidas são consideradas as mais valiosas dos terrenos, pois têm
grande importância no período das secas para a alimentação do gado; e ii) a fragmentação da
paisagem (19% dos entrevistados) causada também pelo cercamento, pois estas obrigam uma
mudança na logística da propriedade. Alguns entrevistados correlacionaram esta consequência
como algo que poderá dificultar a posterior venda da propriedade.
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5 CONCLUSÃO
O presente estudo fornece subsídios à valoração do pagamento por serviços ambientais
hídricos na zona de amortecimento do Parque Estadual da Lapa Grande em Montes Claros/MG,
por meio da análise de uma base de dados sobre iniciativas de PSA-H do Sudeste do Brasil e
proposição de um método adaptado à realidade local.
A partir da sistematização da base de dados sobre as seis iniciativas de PSA-H do
Sudeste do Brasil selecionadas, foi possível conhecer as particularidades, similaridades e
discrepâncias entre as iniciativas de PSA-H analisadas, com foco nos métodos de valoração
econômico-ambiental, com vistas ao desenvolvimento de método de valoração para um PSAH para a ZA do PELG.
A base de dados auxiliou na identificação dos atributos e aspectos sociais, econômicos,
legais, institucionais e ambientais a se levar em conta no desenvolvimento do método de
valoração econômico-ambiental para aplicação na ZA do PELG.
As iniciativas de PSA-H analisadas apresentam diferentes métodos de valoração
econômico-ambiental. Apesar das iniciativas de PSA-H analisadas estarem na região Sudeste
do Brasil, terem objetivos semelhantes quanto a conservação do solo e preservação florestal
para a melhoria da qualidade e quantidade de água para abastecimento público. Os métodos de
valoração variam principalmente em função das modalidades de intervenções que são adotadas
em cada iniciativa.
Os métodos de valoração econômico-ambiental adaptados para a ZA do PELG foram
das iniciativas OAS-SP, PESA-ES e MdA-SP. Levou-se em conta as pressões e conflitos que a
ZA vem sofrendo, bem como o êxito obtido nas iniciativas CAEXT-MG, PAF-RJ, MdA-SP e
OAS-SP que adotaram a modalidade II de intervenção, tendo como objetivo principal: a
restauração ou conservação de APP e/ou Reserva Legal, relacionadas a nascentes ou cursos
d’água. Como também da iniciativa PESA-ES que adotou a modalidade III de intervenção,
atuando sobre a conservação de remanescentes de vegetação nativa. Tais modalidades podem
contribuir para a mitigação de pressões sofridas na ZA do PELG.
Com os métodos propostos, a valoração do serviço ambiental de produção e
armazenamento de água prestado pela ZA do PELG foi estimando em R$ 70,48/ha/ano. Este
valor é baixo se comparado a outras iniciativas de PSA-H com características similares, mas
pode ser justificado por estar se considerando apenas a modalidade III de intervenção e o
serviço ambiental de produção e armazenamento de água. Outras modalidades de intervenção
poderão ser consideradas, como também a prestação de outros serviços ambientais.
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6 RECOMENDAÇÕES
Algumas sugestões para aperfeiçoamento deste estudo e futuros trabalhos encontramse descritos a seguir:

i)

Estudos de

valoração econômico-ambiental

voltados às

Zonas de

Amortecimento de Unidades de Conservação no Brasil;
ii)

A elaboração de um estudo específico sobre o custo de oportunidade da terra,
bem como outros métodos de valoração no município de Montes Claros e mais
especificamente à ZA do PELG;

iii)

A comparação dos resultados da presente dissertação com resultados obtidos
com a aplicação de outros métodos de valoração, levando-se em conta a
modalidade I de intervenção, que trata da conservação do solo, pois na ZA do
PELG há intensa presença da agropecuária.
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Tabela 17. Aspectos gerais das iniciativas de PSA-hídricos analisadas
Iniciativa (PSAHídrico)

ProdutorES de Água
PESA-ES

Conservador das
águas
CAEXT-MG

Estados

Espírito Santo –
ES

Minas Gerais –
MG

Município
(sede)

Alfredo
Chaves 1

Extrema 1

Início do
PSA-H

2008 – com a
criação da Lei
Estadual
8995/2008 2
2009 3

2005 – com a Lei
2100/2005 3

Objetivo do PSAH

Conservar florestas
para garantir a
quantidade
e
qualidade
dos
recursos hídricos. 2

Tipos de
intervenção

Conservação
florestal
para
garantir
a
quantidade
e
qualidade
dos
recursos hídricos. 3

Plantio em topos de
morros,
práticas
conservacionistas
de
solo,
Restaurar
APP
implantação
de
(matas ciliares) e
fossas
sépticas
e
conservar o solo. 3
monitoramento da
qualidade
e
quantidade
do
curso d’água. 3

Área de
implementação
(hectare)

Beneficiários

9

Comitê
de
Bacias
Hidrográficas;
Companhia
Espírito
Santense de Saneamento
(CESAN);
Serviços Autônomos de
Água e Esgoto (SAAEs
Municipais);
Polo Industrial e de
Serviços de Anchieta
(PISA); São Joaquim
Energia S.A (PCH São
Joaquim). 4

6135 17

Bacia do PCJ
Região metropolitana São
Paulo e Campinas. 13

120000

continua...
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Produtores de Água e
Floresta
PAF-RJ

Rio de Janeiro –
RJ

Rio Claro 1

2009 3

Incentivar a adoção
de práticas de
conservação e de
restauração
ambiental, visando
a manutenção da
quantidade e da
qualidade
dos
recursos hídricos
das bacias sob
gestão do comitê,
sendo o pagamento
por
serviços
ambientais
o
principal
instrumento para
estimular
estas
práticas. 3

Restauração
florestal em APPs e
áreas interceptoras
de
água;
conservação
de
florestas
e
saneamento rural. 3

Região Metropolitana do
Rio de Janeiro; Sistema
Intermunicipal do Guandu
–
CEDAE;
Petróleo
Brasileiro S/A - Refinaria
Duque
de
Caxias;
ThyssenKrupp
CSA
Companhia Siderúrgica do
Atlântico;
Petróleo
Brasileiro
S.A
(TERMORIO);
Rio
Polímeros
S.A;
Companhia de Bebidas
das Américas; Gerdau
Aços Longos S/A; SEF 4.150 ha
Sociedade Fluninense de
contratados para
Energia
LTDA;
conservação e
Companhia do Coque
494 ha
Calcinado de Petróleo S.A
contratados para
– Coquepar; Petroflex
restauração¹
Industria e Comércio S/A;
Companhia Vale do Rio
Doce;
Linde Gases Ltda; Fábrica
Carioca de Catalisadores
S/A;
VALESUL
Alumínio;
Furnas Centrais Elétricas
S/A; Casa da Moeda do
Brasil;
Nuclebras
Equipamentos
Pesados
S/A; Construtora Norberto
Odebrecht S/A; Duratex
S.A.;
Pedreira Sepetiba Ltda. 15

continua...
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Mina d'água
MdA-SP

Oásis
OAS-SP

São Paulo – SP

São Paulo – SP

Ibiúna 6

São Paulo 1

Proteger
e
recuperar nascentes
em mananciais de
abastecimento
Resolução SMA nº
público.
123, de 24 de
Desenvolver
dezembro de
avaliação
de
2010
metodologias,
estratégias
e
arranjos
para
reaplicação. 6
Estimular
a
conservação
de
áreas naturais e sua
biodiversidade, a
produção de água,
a adoção de boas
práticas
de
conservação e uso
do solo, e o
2003 7, 8
incremento
de
Início da pesquisa
renda
de
de valoração
proprietários
de
terra de diferentes
regiões do país, por
meio
da
implantação de um
mecanismo
de
pagamento
por
serviços ambientais
(PSA). 3

Conservação
nascentes. 6

de

53788 11

Populações
abastecidas
pelos
mananciais
abrangidos no projeto,
Ibiúna de forma direta 71
mil e de forma indireta 1,5
milhões de pessoas que
usam
a
água
do
reservatório Itupararanga.
7

Conservação
florestal. 3

82000 5

4 milhões de habitantes no
município de São Paulo.
Represas Guarapiranga e
Billings. 6

continua...
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Produtor de Água de
água no PCJ
PdA-PCJ-SP

São Paulo – SP

Joanópolis e
Nazaré
Paulista 1

2009

3

Inserir no âmbito
das
políticas
estaduais e federal
de cobrança pelo
uso da água e de
incentivos para a
conservação
das
bacias
hidrográficas que
estão localizados
na bacia dos rios
Piracicaba,
Capivari e Jundiaí
(PCJ)
nos
municípios
de
Nazaré Paulista e
Joanópolis, SP. 3

Conservação
manejo
restauração
florestal. 3

e
e

489 3

Os usuários de água do
Sistema Cantareira e das
Bacias PCJ. 16

Minas Gerais –
Montes
População de Montes
MG
Claros
Claros 14
1
2
3
4
5
Fonte: KFOURI e FAVERO (2011), ESPÍRITO SANTO (2008), GUEDES e SEEHUSEN (2011), SILVA et al. (2013), BERNARDO (2016), 6 NUNES et al. In:
PAGIOLA, S. et al. Experiências de pagamentos por serviços ambientais no Brasil. São Paulo: SMA/CBRN, 2013., 7 FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO (2015). Disponível
em: <http://produtordeagua.ana.gov.br/Portals/0/DocsDNN6/Seminario_Marco_2015/seminario%20ana%202015.pdf>. Data de acesso: 19 jul. 2017. 8 BERNARDO (2016).
9
Disponível em: http://produtordeagua.ana.gov.br/Portals/0/DocsDNN6/documentos/apresenta%C3%A7ao%20eco%20p%20geraldo.pdf. Acesso em: 03 ago. 2016. 10 VON
GLEHN, H. Q. C. et al. (2013). Projeto Mina D'água. In: PAGIOLA, S. et al. Experiências de pagamentos por serviços ambientais no Brasil. São Paulo: SMA/CBRN, 2013.13
PEREIRA. Projeto Conservador das Água – Extrema. In: PAGIOLA, S. et al. Experiências de pagamentos por serviços ambientais no Brasil. São Paulo: SMA/CBRN, 2013; 14
MOTA et al. Projeto Ecocrédito Montes Claros. In: PAGIOLA, S. et al. Experiências de pagamentos por serviços ambientais no Brasil. São Paulo: SMA/CBRN, 2013; 15
PEREIRA et al. Produtores de água e floresta – Guandu. In: PAGIOLA, S. et al. Experiências de pagamentos por serviços ambientais no Brasil. São Paulo: SMA/CBRN, 2013.;
16
PAVOVEZI et al. Produtor de Água na bacia hidrográfica Piracicaba/Capivari/Jundiaí. In: PAGIOLA, S. et al. Experiências de pagamentos por serviços ambientais no Brasil.
São Paulo: SMA/CBRN, 2013. 17 EXTREMA. 2015.
ZA PELG-MG
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Tabela 18. Aspectos geoambientais das iniciativas de PSA-hídricos analisados
Iniciativa
(PSAHídrico)

Bacia
hidrográfica

ProdutorES
Beneventes 5
de Água
PESA-ES

Conservador
das águas
CAEXT-MG

Produtores
de Água e
Floresta
PAF-RJ

Microbacia
hidrográfica

Beneventes 5

PiracicabaCapivariJundiaí 6

Ribeirão das
Posses e Salto
5

Paraíba do Sul
– Rio Guandu 7

Rio das
Pedras 5

Contribuição
a
rios/represas

Rios

Beneventes 5

Bioma

Clima
(Köppen)

Temperatura
média (ºC)

Mata
Atlântica 5

Aw – Clima
tropical
com
inverno
seco. 1,2

24,6 1

Mata
Atlântica 3

Cfb
–
Clima
temperado,
com verão
ameno. 1,2

17,7 1

1484 1

Mata
Atlântica 3

Cwa
–
Clima
subtropical
de inverno
seco
e
verão
quente. 1,2

20,4 1

1413

Área de Proteção
Ambiental
Itupararanga e Zona
de amortecimento do
Parque Estadual do
Jurupará. 14

Mata
Atlântica 3

Cfb - Clima
temperado,
com verão
ameno. 1,2

17,4 1

1504 1

Guarapiranga Parque
Ecológico
e Billings 5 Guarapiranga 13

Mata
Atlântica 3

Cfb - Clima
temperado,
com verão
ameno. 1,2

18,5 1

1340 1

Não 9

Bacias PCJ
Rio Jaguari
Sistema
Cantareira 5

Ribeirão das
Posses 5

Rio das Pedras,
Rio Piraí 5

Proximidade a
áreas de
conservação
Estação Ecológica
Municipal
do
Papagaio,
o
Parque
Estadual
Paulo César Vinha, a
Área de Proteção
Ambiental de Setiba
e
a
Estação
Ecológica Municipal
Papagaio. 9

Represa
Ribeirão das
Lajes 7

APA
(Área
de
Proteção Ambiental)
Estadual Fernão Dias
Parque Estadual do
Cunhambebe,
Reserva Biológica do
Tinguá,
Parque
Nacional da Serra da
Bocaina e Área de
Proteção Ambiental
(APA) do Alto Piraí.

Precipitação
(mm)

1079 1

Cobertura
vegetal (%)

56 15

1

24,49 16

36 18

5

Mina d'água Rio Sorocaba e
Médio Tietê 14
MdA-SP

Oásis
OAS-SP

Guarapiranga

5

Rios Sorocabuçu,
Sorocamirim e o
Rio Murundu
Una Rio
14
formando o
Murundu 14
Guarapiranga
5

Guarapiranga

5

Reservatório
Itupararanga
14

56,9 19

23,1 19

continua...
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Produtor de
Água de
água no PCJ
PdA-PCJ-SP

PCJ

5

Cancan e
Cachoeira dos
Pretos
Rios Moinho
(Joanópolis) e
e Cancã, PCJ
Cuiabá e do
5
Ribeirão Moinho
(Nazaré Paulista)

Sistema
Cantareira 5

Não

6

Mata
Atlântica 3

Cfb - Clima
temperado,
com verão
ameno. 1,2

17,8
18,0 1

1469 - JN
1371 – NP 1

25,4
36,7 19

6

Aw – Clima
tropical
ZA PELGRio Verde
Rio Verde
Rio São
Cerrado 3 com
22,7 1
1029 1
46,72 17
10
10
10
MG
Grande
Grande
Francisco
inverno
12
seco. 1,2
1
2
Fonte: www.pt.climate-data.org/ Acesso em: 25 jul. 2016,
EMBRAPA. Clima http://www.cnpf.embrapa.br/pesquisa/efb/clima.htm. Acesso em: 25 jul. 2016, 3
http://cidades.ibge.gov.br/. Acesso em: 01 ago. 2016, 4 SILVA (2013), 5 GUEDES e SEEHUSEN (2011), 6 VIANI e BRACELE (2015), 7 CASTELLO BRANCO (2015), 8
9
MOTA
(2006),
IEMA
(2017).
Região
hidrográfica
do
rio
Benevente.
Disponível
em:
<http://agerh.es.gov.br/Media/agerh/Documenta%C3%A7%C3%A3o%20CBHs/Caracterizacao_Benevente_out10.pdf>. Acesso em: 02 ago. 2016, 10 Comitê de Bacia
Hidrográfica do Rio Verde Grande. Disponível em: <http://www.verdegrande.cbh.gov.br/>. Acesso em: 02 ago. 2016, 11 GONÇALVES (2015), 12 SILVA e QUEIROZ (2015),
13
SÃO PAULO. Parque ecológico do Guarapiranga. Disponível em: http://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/turismo_parques_ecologico-guarapiranga. Acesso em: 03 ago.
2016, 14 ROSA (2013), 15 PREFEITURA DE ALFREDO CHAVES (2017) <http://www.alfredochaves.es.gov.br/detalhe-da-materia/info/dados-gerais/6504>. Acesso em: 18
ago. 2017. 16 FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ (2013). Disponível em <http://www.agenciapcj.org.br/docs/pmrh/pmrh-extrema-relatorio-sintese.pdf>. Acesso em:
18 ago. 2017., 17 LEITE et al. (2010), 18 THE NATURE CONSERVANCY – TNC (2013). 19 SECREATRIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE SÃO PAULO –
SMA/SP (2017).
Rios: Pacuí,
Jequitaí, Pai
João, Cedro e
Sítio 8

Parque Estadual da
Lapa
Grande.
Parque Sapucaia 11,
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Tabela 19. Aspectos socioeconômicos das iniciativas de PSA-hídricos analisados
Iniciativa (PSAHídrico)

Índice de
Desenvolvimento
Humano
Municipal (IDHM
2010)

Produto Interno
Bruto PIB per
capita (IBGE/2014)
(R$/per capita)

População atendida
pelo PSA-H

ProdutorES de
Água
PESA-ES

0,71 1

20.462,23 1

150.000 15

Conservador das
águas
CAEXT-MG

0,732 1

144.320,88 ¹

8.800.000 14

Produtores de
Água e Floresta
PAF-RJ

0,683 1

16.742,61 1

12.000.000 13

Mina d'água
MdA-SP

0,71

1

18.966,35

1

1.500.000

11

Fontes dos recursos para
pagamento
FUNDÁGUA (Fundo Estadual de
Recursos Hídricos do ES) cujos
recursos são provenientes de 3%
dos royalties de petróleo e gás e
de 100% das compensações pagas
pelo setor hidrelétrico;
Potencialidade de compradores na
região do Pólo Industrial. 5
Prefeitura Municipal de Extrema
– Receitas do ICMS; Comitê
PCJ; ANA; TNC;
SOS Mata Atlântica; Secretaria
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
(SEMAD);
Instituto Estadual de FlorestaMG;
Bauducco; Laticínio Serra
Dourada. 12
Comitê Guandu através da
cobrança pelo uso da água. 6
Estado de São Paulo alocados no
Fecop (Fundo Estadual de
Prevenção e Controle da
Poluição). 10

Custo de
oportunidade
da terra
(R$/ha/ano)

Valor do PSA
(R$/ha/ano)

246,34 3,4

80,00 a 340,00 3,4

120 7

235 6

22,39 6

150,00

6

10 a 60

6

75 a 300 reais por
nascente
preservada/
restaurada. 6

continua...
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Oásis
OAS-SP

0,805 ¹

52.796,78 ¹

Produtor de
Água de água no
PCJ
PdA-PCJ-SP

0,699 – JN 1
0,678 - NP 1

13.990,34 – JN ¹
17.705,14 – NP ¹

4.000.000 12

Fundação Mitsubishi e Fundação
Boticário 6

Não é utilizado
o custo de
oportunidade da
terra. 5

75,00 a 370,00 6

6.000.000 9

Comitê PCJ através da cobrança
pelo uso da água 6

125 6

25 a 125 6

Possivelmente: Prefeitura
Municipal de Montes Claros;
ZA PELG-MG
0,77 1
20.102,68 ¹
394.350 ¹
Companhia de Saneamento de
Minas Gerais (COPASA);
População de Montes Claros.
1
Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Cidades. Disponível em: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php?lang=. Acesso
em: 07 ago. 2016, 2 SILVA (2008), 3 SILVA (2013), 4 GUEDES e SEEHUSEN (2011), 5 CASTELLO BRANCO (2015), 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA (2015),
7
FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO DE PROTEÇÃO À NATUREZA (2012), 8 BERNARDO (2016), 9 ROSA et al. (2016), 10 TNC (2015), 11 FUNDAÇÃO GRUPO
BOTICÁRIO DE PROTEÇÃO À NATUREZA (2011), 12 COELHO (2013), 13 PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA (2017), 14 IEMA (2017), 15 MORETTI (2014).
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Tabela 20. Aspectos legal/institucional das iniciativas de PSA-hídricos analisados
Iniciativa
(PSA-H)

Lei específica
PSA

Comitê de bacia
hidrográfica

Principais
Responsáveis

ProdutorES
de Água
PESA-ES

Lei Estadual
8995/2008 2

Comitê da Bacia
Hidrográfica Rio Benevente

Instituto Estadual de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos (IEMA)
Instituto BioAtlântica (Ibio) 2

Conservador
das águas
CAEXT-MG

Lei Municipal
2.100/2005 2

Comitê da Bacia
Hidrográfica
Dos Rios Piracicaba e
Jaguari 2

Produtores
de Água e
Floresta
PAF-RJ

Não, em criação.
Somente Leis que
visam a cobrança
pelo uso da água 2

Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Guandu
²

Mina d'água
MdA-SP

Resolução SMA
123/2010 7

Comitê de bacia hidrográfica
dos rios Sorocaba e médio
Tietê. 7

Oásis
OAS-SP

Não

Comitê da Bacia
Hidrográfica do Alto Tietê 6

Fundação Grupo O Boticário ²

Produtor de
Água de água
no PCJ
PdA-PCJ-SP

Somente Leis que
visam a cobrança
pelo uso da água 2

Comitês das Bacias
Hidrográficas dos Rios
Piracicaba, Capivari e
Jundiaí 2

Coordenadoria de Assistência Técnica
Integral (CATI) 2

4

Departamento de Meio Ambiente da
Prefeitura Municipal de Extrema –
MG 2
Instituto Terra de Preservação
Ambiental ITPA, Comitê da Bacia
Hidrográfica do Guandu, Instituto
Estadual do Ambiente, Prefeitura
Municipal de Rio Claro e TNC. ²
Secretaria do Meio Ambiente do
Estado de São Paulo - Gabinete da
Coordenadoria de Biodiversidade e
Recursos Naturais (CBRN);
Departamento de Desenvolvimento
Sustentável (DDS). 7

Contato dos Coordenadores das iniciativas de PSA-H
Instituto BioAtlântica: www.bioatlantica.org.br/
IEMA – Comissão de Implantação do Projeto Produtores de
Água: ww.meioambiente.es.gov.br
E-mail: produtores@iema.es.gov.br 2
Prefeitura Municipal de Extrema;
Secretaria de Meio Ambiente;
(35) 3435-3620
meioambiente@extrema.mg.gov.br
(www.extrema.mg.gov.br/conservadordasaguas)
Instituto Terra/RJ: www.institutoterra.org.br/pagina/
programa-produtores-de-agua-e-floresta/49#texto

Secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 7

Fundação Grupo Boticário
www.fundacaogrupoboticario.org.br 6
Projeto de Recuperação de Matas Ciliares (PRMC) SMA-SP:
www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam2/Default.aspx?idPagin
a=6373
TNC: www.nature.org/wherewework/southamerica/
brasil/features/art32751.html
CATI - REGIONAL DE BRAGANÇA PAULISTA:
edr.braga@cati.sp.gov.br
ANA: www.ana.gov.br/produtordeagua 2 continua...
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ZA PELGMG

-

Comitê da Bacia
Hidrográfica dos
Afluentes Mineiros do Rio
Verde Grande 9

Possibilidades: IEF/MG, Copasa,
Prefeitura Municipal de Montes
Claros

-

Fonte: 1 KFOURI e FAVERO (2011), 2 GUEDES e SEEHUSEN (2011), 3 MONTES CLAROS (2006), 4 SILVA et al. (2013), 5 NUNES et al. (2015), 6 COMITÊ DE BACIA
HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ – CBH-AT. Apresentação. Disponível em: http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhat/apresentacao. Acesso em: 03 ago. 2016, 7 BERNARDO
8
(2016),
MOTA.
Ecocrédito
Lei
de
incentivo
ao
meio
ambiente
Lei
nº
3545/2006.
2009.
Disponível
em:
9
http://produtordeagua.ana.gov.br/Portals/0/DocsDNN6/documentos/apresenta%C3%A7ao%20eco%20p%20geraldo.
Comitê do Verde Grande. Disponível em: <
http://www.verdegrande.cbh.gov.br/ >. Acesso em: 3 ago. 2017.

