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Resumo: Nas ultimas décadas as áreas ambientais e os recursos naturais passaram a ser 
explorados de maneira desordenada e insustentável, o que requer a criação de meios que 
permitam a utilização dos recursos necessários à vida dos seres humanos de forma digna e 
que possibilite a preservação destes recursos, ideia de desenvolvimento sustentável. Uma 
das formas de promover um meio ambiente equilibrado na atualidade é o pagamento por 
serviços ambientais – PSA, mecanismos que buscam a sustentabilidade ambiental. 
Pretende-se demonstrar com esta pesquisa que os PSA têm se mostrado um eficiente 
aliado na busca por um ambiente saudável e uma sociedade sustentável.  

Palavras-chave: sustentabilidade; meio ambiente; PSA 
– pagamento por serviço ambiental. 

 
Abstract: In the last decades the environmental areas and natural resources began to be 
exploited of disorderly and unsustainable way, which requires the creation of means that 
allow the use of resources necessary for the life of human beings in a dignified manner and 
that allows the preservation of these resources, sustainable development idea. One of the 
ways to promote a balanced environment in today's payment for environmental services-
PSA, mechanisms to seek environmental sustainability. It is intended to demonstrate with 
this survey that the PSA have been shown to be an effective ally in the quest for a healthy 
environment and a sustainable society. 

Keywords: sostenibilidad; medio ambiente; PSA - pago 
por servicios ambientales. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos anos houve um desenvolvimento desenfreado no mundo todo, 

principalmente após a Revolução Industrial, o que levou à utilização em massa de recursos 

não renováveis. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 assegura a todos o livre exercício 

de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, 

salvo nos casos previstos em lei, e estabelece como princípio de igual relevância, dentro da 
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ordem econômica, a defesa do meio ambiente. E uma das alternativas para a defesa deste 

meio ambiente e assim garantir o desenvolvimento sustentável é o Pagamento por Serviços 

Ambientais (PSA). 

A expressão desenvolvimento sustentável vem a surgir no Relatório Brundtland, 

que enquadra desenvolvimento e sustentabilidade como fatores diretamente relacionados e 

inseparáveis, de modo a atender às necessidades da atual geração, com a garantia da 

mesma qualidade ambiental para as futuras gerações, princípio consagrado no artigo 225 da 

Constituição Federal de 1988. Foi um conceito político e amplo para o progresso econômico 

e social.  

Os reflexos ambientais, políticos e sociais, resultados do desenvolvimento, 

apresentam mudanças estruturais, que somente são consolidadas quando devidamente 

planejadas e executadas. A partir daí surge a necessidade da intervenção do Estado nos 

negócios jurídicos, por meio de incentivos e mecanismos de mercado e com normatização 

ambiental mais rigorosa.  

Há conscientização da sociedade com relação ao meio ambiente, porém não é de 

forma unânime em todos os segmentos da sociedade, com locais com total ausência de 

preocupação com os recursos ambientais.  

Neste sentido, alguns países têm construído um significativo sistema de reparação 

em casos de danos ao meio ambiente, desestimulando, assim, condutas potencialmente 

impactantes ao meio natural. Surge então o conceito de Pagamento por Serviços 

Ambientais – PSA, no qual se pretende estimular, de algum modo, a conservação e 

preservação de ecossistemas relevantes para a humanidade. 

O tema meio ambiente passou a ter importância crescente de forma a alertar para a 

necessidade de efetivas ações e mudanças políticas, empresariais e individuais.  

Processos poluidores e o enorme estímulo ao modelo econômico que combina 

produção desenfreada e o consumo excessivo fizeram extrapolar o limite natural dos 

recursos. 

No Brasil, a tutela jurídica do meio ambiente passou por grandes transformações, 

desde normas pouco restritivas à devastação das florestas, ao desmatamento, ao 

esgotamento de terras ou ao desequilíbrio ecológico. A crescente atividade desses 

desastres ecológicos e os gravíssimos problemas ambientais despertou a consciência 

ambientalista por toda parte. Daí decorreu a necessidade da proteção jurídica do meio 

ambiente, considerando-o como um bem jurídico, constitucionalmente protegido. Quando se 

trata de um recurso natural, considerando que é esgotável, a melhor técnica para preservá-

lo é a prevenção. 
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 

O que é desenvolvimento? O desenvolvimento geralmente é visto como 

crescimento econômico. O crescimento econômico globalizado e desenfreado acaba por 

utilizar-se dos recursos naturais de modo acelerado, causando um grande desequilíbrio 

no meio ambiente.  

Aos adeptos da teoria da fatalidade entrópica (esgotamento dos recursos 

naturais), em algum momento do progresso da humanidade deverá haver o decréscimo 

na produção, pois esses recursos são esgotáveis. (VEIGA, 2010, p. 130) 

Outros creem que a natureza jamais constituirá sério obstáculo à expansão e o 

progresso científico econômico seria capaz de substituir os recursos naturais mediante 

inovação.  

Integrando o conceito de sustentabilidade ao desenvolvimento na análise da 

teoria econômica neoclássica, a sustentabilidade corresponde à administração da 

escassez do recurso, propondo que os danos ambientais provocados pelas atividades 

produtivas sejam compensados de alguma forma, valorando-se bens ambientais, que são 

bens que não têm preço.  

 

 

Essa noção de sustentabilidade incorporou-se ao desenvolvimento das cidades. 

Devemos pensar e construir no presente o futuro desejável das cidades.  

O Relatório Brundtland define o desenvolvimento sustentável como o 

desenvolvimento que responde às necessidades do presente sem comprometer as 

possibilidades das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. (ONU, 

2012) 

Desta forma, a necessidade de um crescimento planejado, que garanta os 

recursos naturais às futuras gerações faz-se imprescindível.  

Neste sentido, a durabilidade das cidades é relacionada com a necessidade de 

um ajuste ecológico dos fluxos urbanos. Todos os que concebem uma economia do 

mundo pleno associam sustentabilidade ao estabelecimento de limites quantitativos ao 

crescimento econômico. (ACSELRAD, 2001, p. 31) 

A sustentabilidade pressupõe uma atividade de planejamento integrada, 

envolvendo diversos ramos do conhecimento, com o objetivo de compreender as 

características regionais, possibilitando manter um padrão de crescimento a longo prazo.  

Os princípios da cidade sustentável resumem a ideia da capacidade de “carga” 

da Terra, a melhoria da qualidade de vida com a gestão de buscas sociais, a eficácia 
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ambiental no sentido de buscar-se o máximo benefício econômico e a equidade e 

solidariedade entre os cidadãos. 

As cidades estão “doentes”, com loteamentos irregulares, ocupações de áreas 

públicas, destruição de unidades de conservação e resíduos sólidos gerados sem controle 

algum diariamente. 

O aumento populacional permanece em aceleração, contribuindo para o cenário 

preocupante em que se encontra o planeta em que vivemos.  

A sustentabilidade envolve desenvolvimento econômico, social e respeito ao 

equilíbrio e às limitações dos recursos naturais. Assim, o desenvolvimento sustentável é a 

noção de que o crescimento econômico deve levar em consideração a inclusão social e a 

proteção ambiental, a fim de se ter o melhor aproveitamento econômico e social no 

crescimento, sem prejudicar o meio ambiente.  

E para que este cenário seja possível, diversos instrumentos são construídos no 

campo da política, da economia, do direito e diversos outros ramos do conhecimento. Um 

destes instrumentos que se apresenta com grande potencialidade é o Pagamento por 

Serviços Ambientais, cujos contornos, particularidades e aplicabilidade sob o aspecto 

jurídico serão apresentados adiante. 

 

PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 

 

A degradação do meio ambiente têm constantemente exigido do Estado e da 

iniciativa privada a criação de novos mecanismos que propiciem a exploração sustentável 

dos recursos naturais. A experiência prática tem demonstrado que, não raras vezes, apenas 

a imposição de sanções civis ou criminais não são eficazes para a tutela do meio ambiente 

(MILARÉ, p.381, 2013). 

 Neste ambiente é que se desenvolve o mecanismo do pagamento por serviços 

ambientais.  

 Segundo Miguel Etinger de Araújo Júnior, serviços ambientais são aqueles serviços 

úteis, oferecidos pelos ecossistemas como forma de preservação da biodiversidade, que 

podem se dar através da regulação da emissão de gases, proteção do solo, regulação das 

funções hídricas, preservação de belezas naturais, entre outros. Os serviços ambientais são 

atividades, produtos e processos que a natureza fornece e que possibilitam que a vida em 

homeostase ("O pagamento por serviço ambiental como fator de sustentabilidade ambiental 

e institucional nos estados plurinacionais latinoamericano"). 

Pagamentos por serviços ambientais são: 
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Transação voluntária na qual o serviço ambiental bem definido ou 
uma forma de uso da terra que possa segurar este serviço é 
comprado por pelo menos um comprador de pelo menos um 
provedor sob a condição de que o provedor garanta a provisão deste 
serviço.( WUNDER, S. apud JODAS, 2010, p.387) 

 

O resultado tem sido satisfatório nos países que desenvolvem o PSA. 

Cita-se, a título de exemplo, o projeto SCOLEL TÉ, desenvolvido a partir de 1994 

em Chiapas, região sul do México. Tal projeto remunera o sequestro de carbono, e tem 

como beneficiárias as comunidades indígenas proprietárias das áreas florestais, que 

recebem o pagamento por meio de fundos (Fundo Bioclimátio e Plan Vivo) criados para gerir 

os recursos arrecadados com a venda dos créditos de carbono lançados no mercado 

internacional. 

Vale ressaltar aqui a necessidade de se alcançar o desenvolvimento local de forma 

mais incisiva (BOYD,  2005, p. 30).  

Outro projeto que merece ser mencionado é o implementado pela Costa Rica 

(PERALTA, 2010, p. 97), que em 1996 implementou o atual PSA-CR, com o objetivo de 

conter os altos índices de desmatamento naquele país. De fato, após a implementação do 

PSA, a cobertura florestal voltou a crescer na Costa Rica alcançando um índice de 51% em 

2005. Tal programa tem como base a Lei Florestal n. 7575 de 13 de fevereiro de 1996 que 

regulamenta os espaços a serem protegidos e os tipos de serviços ambientais, tendo criado 

o FONAFIFO - Fondo Nacional de Financiamento Florestal, relacionado ao sistema de 

gestão deste PSA. O FONAFIFO remunera a preservação da biodiversidade, hidrológica, 

paisagística e o sequestro de carbono. São beneficiários deste projeto os usuários de água, 

a sociedade costarriquenha e a sociedade global. Um decreto presidencial, editado a cada 

ano, estabelece os valores a serem pagos aos beneficiários deste programa.  

Já, no âmbito nacional, existem no Brasil alguns projetos de PSA em andamento. 

São quase todos projetos de âmbito regional como, por exemplo, o PROAMBIENTE, que 

ocorre na região da Amazônia Legal e que pretende remunerar serviços destinados ao 

desmatamento evitado, sequestro de carbono, conservação do solo e da água, preservação 

da biodiversidade e redução da inflamabilidade da paisagem. Quem pode se beneficiar 

desse programa são os produtores familiares; os pescadores artesanais; e as populações 

tradicionais que residam na Amazônia e preencham certos requisitos. O pagamento da 

remuneração é feito de acordo com o grupo e o serviço prestado. 

Luiz Rodrigues Oliveira destaca que, no que diz respeito à análise dos resultados 

do PROAMBIENTE, vale ressaltar que “revelou, de um lado, avanços em termos de 

participação da sociedade civil e, de outro, dificuldades de diálogo entre diferentes setores 
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da estrutura governamental, além da ausência de mecanismos que assegurem as condições 

para a remuneração de serviços ambientais prestados”.  

Outro instrumento que vem sendo adotado por muitos estados brasileiros é o ICMS 

Ecológico, conhecido também como “imposto ecológico”. Tal imposto tem sido utilizado para 

subsidiar e incentivar as ações de conservação ambiental, uma vez que permite aos 

munícipios brasileiros receberem parte de recursos financeiros arrecadados do Imposto 

sobre Circulação de Mercadores e Serviços (ICMS), em reconhecimento da prestação de 

um determinado serviço ambiental à sociedade.   

Merece menção também o Bolsa Floresta, programa destinado às populações 

residentes nas unidades de conservação estaduais, e que tem como objetivo maior a 

conservação das florestas e dos recursos hídricos, bem como a preservação da 

biodiversidade e a redução de gases de efeito estufa. As famílias que residem nestas áreas 

recebem um benefício equivalente a R$ 50,00/mês, desde que cumpram as metas 

estabelecidas no programa. 

Finalmente, cita-se um exemplo adotado em Itacaré, refúgio turístico localizado no 

sul da Bahia, onde um grupo de hotéis paga meio salário mínimo a 20 proprietários de terras 

do entorno, para que os mesmos ajudem a manter suas áreas de floresta preservadas. 

Acerca dos exemplos acima mencionados vale destacar que não se tratam de 

exemplos perfeitos de aplicação do PSA, mas sim devem ser considerados exemplos de 

como estes programas têm a potencialidade de fortalecer as populações tradicionais e seus 

modos de convivência com o entorno, em um mundo que pressiona pela homogeinização 

dos comportamentos e pela visão utilitarista da natureza. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ante tantas transformações sociais e econômicas que culminaram na exploração 

desenfreada e inconsequente dos recursos naturais, fez-se necessária a criação e a 

execução de mecanismos que permitam ao mesmo tempo a exploração dos recursos 

necessários à vivência digna dos seres humanos, e que possibilite a preservação destes 

mesmos recursos.  

Destaca-se, nesta seara, a dimensão sustentável do desenvolvimento, que se 

encontra estreitamente relacionada à questão da manutenção de um meio ambiente sadio e 

equilibrado, que garanta o bem-estar das presentes e futuras gerações.  

Assim, por desenvolvimento sustentável entende-se o processo de utilização de 

recursos naturais de forma consciente e responsável e que não sirvam apenas para o 

aumento da riqueza de determinada pessoa ou grupo socio-econômico, mas que impliquem 
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um planejamento globalizado e que permita o exercício do desenvolvimento ao mesmo 

tempo em que não se caracterize predatório.  

A sustentabilidade, portanto, diz respeito à questão ambiental e à questão 

institucional, considerada aqui como mecanismos de preservação de uma determinada 

identidade, com base no respeito à diferença dos povos, das culturas e das regiões. 

É nesta seara que sustenta-se aqui a ideia de que os PSA, ou pagamentos por 

serviços ambientais, ainda que modelo econômico com características europeias e 

capitalistas, podem sim contribuir no desenvolvimento sustentável dos recursos ambientais.  

Assim, o PSA pode ser utilizado a fim de criar mecanismos de fortalecimento das 

diversas identidades de um povo, sendo franqueado efetivamente a toda diversidade do 

país. 

Como mencionado em linhas anteriores, os exemplos de programas nacionais que 

adotaram o PSA não são perfeitos e não se eximem de erros. Contudo, são exemplos de 

como programas como estes podem fazer com que Estado e sociedade trabalhem juntos 

em prol da sustentabilidade ambiental, tao perseguida e tão desejada em tempos modernos. 

 Igualmente, é possível perceber que os PSA possuem duplo objetivo. O primeiro 

deles pode ser caracterizado como didático, no sentido de transferir recursos, monetários ou 

não, àquelas pessoas que, voluntariamente, ajudam a conservar a biodiversidade dos 

ecossistemas no entorno de suas residências, a fim de que produzam os serviços 

ambientais mediante a adoção de práticas, técnicas e sistemas, na agricultura, na indústria 

ou no meio urbano, de forma espontânea. Deste modo, as pessoas se educam ao mesmo 

tempo em que se conscientizam da necessidade da preservação dos ecossistemas. 

Da mesma forma, o PSA funciona como um instrumento de cunho econômico com 

embasamento na suposição de que os agentes tendem a alterar atitudes segundo o 

recebimento de incentivos e penalidades econômicas, de modo a aumentar seus lucros ou 

sua utilidade. 

Seja qual for o objetivo pessoal, fato é que os PSA têm contribuído, e muito, como 

mecanismo de proteção ambiental frente as nefastas atividades exploratórias e o 

progressivo avanço de atividades que comprometem a qualidade do meio ambiente, e, 

consequentemente, a qualidade de vida na terra.   

A grande diversidade cultural, social e ambiental, formando a enorme 

heterogeneidade dos ecossistemas presentes em um país com dimensões continentais, 

como é o Brasil, exige políticas e práticas diversificadas que vão variar conforme a 

intensidade da agressão ao ambiente e a capacidade de articulação de movimentos sociais 

voltados para a defesa do meio ambiente. Nest sentido, os PSA têm se mostrado um 

eficiente aliado na busca por um ambiente mais saudável e por uma sociedade mais 

sustentável.  
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