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RESUMO O estado do Espírito Santo desenvolveu em esfera estadual uma metodologia para 

pagamento pela prestação de serviços ambientais de conservação e melhoria da qualidade da água, 

proporcionando uma compensação financeira a aqueles que preservassem ou reconstituíssem a 

vegetação das matas ciliares de estratégicas bacias hidrográficas do estado. A aplicação do projeto 

estadual apresentou bons resultados em sua fase experimental, resultando na análise de sua 

ampliação, dentro de um conceito maior de mecanismo fomentador de desenvolvimento regional 

sustentável. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo analisar a atual metodologia utilizada pelo 

projeto Produtores de Água/ES e propor diretrizes relevantes, de caráter ambiental social e 

econômico, visando o seu aperfeiçoamento. 

Com base nesta avaliação, pode-se observar que a equação de pagamento utilizada na iniciativa 

estadual possui algumas simplificações metodológicas que podem minimizar a consideração de 

importantes parâmetros para a promoção da conservação da qualidade da água, quanto a perda de 

solo potencial da propriedade, e que outros critérios, como indicadores regionais da condição 

ambiental, social e econômica, mostraram-se potencialmente relevantes para o aprimoramento desta 

ferramenta para a gestão de recursos hídricos e para a promoção de maneiras mais equitativas de 

desenvolvimento regional.  
 

ABSTRACT The state of the Espírito Santo/Brazil has developed a payment methodology for 

environmental services for the conservation and improvement of water quality, providing financial 

compensation to those that preserve or restore the riparian vegetation of the strategic watersheds of 

the state. The project implementation  showed good results in its experimental phase, resulting in 

the trial of project enlargement into a larger concept of forwarder mechanism for sustainable 

regional development. 

Accordingly, this paper aims to examine the current methodology used by the project 

“Produtores de Água/ES” and propose relevant guidelines for environmental, social and economic 

features, aiming its improvement. 

Based on this assessment, is possible to observe that the payment equation used in the statewide 

initiative has some methodological simplifications that can minimize the consideration of 

important parameters for the water quality promotion and conservation, potential soil loss  of the 

property; and other criteria, such as regional environmental, social and economic conditions 

indicators, shown to be potentially relevant to the improvement of this tool for water resources 

management and ways to promote more equitable regional development. 

 

Palavras-chave: Política Nacional de Recursos Hídricos; Pagamento por Serviços 

Ambientais; Produtores de Água.  
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Historicamente o desenvolvimento das sociedades encontra-se intimamente relacionado com 

muitas das questões críticas à atual condição de sobrevivência humana, como a desigualdade social 

e a degradação ambiental. Sobre o ambiente natural as conseqüências são pressões sem precedentes 

sobre as terras, águas, florestas e outros recursos naturais do planeta (CMMAD, 1988). Tais 

pressões provocam impactos negativos ao meio ambiente, que fornece uma variedade de bens e 

serviços de interesse direto ou indireto ao ser humano, cujos custos de recuperação são altos. De 

todos esses bens e serviços, o que demonstra com maior nitidez os impasses, os riscos e os ganhos 

dessa trajetória são os recursos hídricos, que no planeta representam 70% de sua superfície, porém 

disponibilizados para consumo apenas 0,3% dos 2,2% de água doce existente (Jardim, 2010). 

Apenas na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada 

em 1992, esta preocupação se mostrou relevante, quando foi aprovada a Agenda 21, em que se 

afirmava a inevitabilidade da adoção do planejamento e do manejo integrado dos recursos hídricos. 

Enfatizava-se ali o escasseamento progressivo do recurso água em escala global e as limitações que 

essa realidade impunha ao desenvolvimento dos países. Também, foi citado que o manejo 

sustentável da água doce como um recurso finito e vulnerável e a integração de planos e programas 

hídricos setoriais aos planos econômicos e sociais nacionais seriam medidas de importância 

fundamental a serem tomadas. 

Nesse sentido, o Brasil demonstra uma grave contradição, pois embora o país possua a maior 

reserva de água doce disponível do mundo, boa parte do território nacional é constituída por regiões 

hidrográficas com baixas disponibilidades hídricas, além de bacias hidrográficas que, mesmo 

contempladas por considerável disponibilidade de água, concentram demandas elevadas ou 

comprometimento qualitativo dos recursos hídricos, caracterizando graves quadros de escassez. 

Diante dessas evidências, uma estratégia que vem ganhando força nas últimas décadas é a da 

conservação da natureza, e, conseqüentemente, a garantia dos serviços ambientais, por meio da 

compensação econômica aos seus provedores. Entende-se por provedor de serviços ambientais todo 

aquele que preserva, melhora ou recupera as condições ambientais de ecossistemas naturais 

permitindo a oferta constante desses serviços para a sociedade (Young, 2006). Surge, então, nesse 

cenário, um novo mercado de serviços ambientais que, por meio de instrumentos econômicos, 

incentiva atores a garantir o fluxo contínuo de tais serviços. 

No contexto rural brasileiro, apesar de parte dos pequenos produtores serem ambientalmente 

conscientes quanto às vantagens de conservar recursos ambientais importantes para a manutenção 

de suas atividades, eles têm baixa disposição de investir em manejos e práticas conservacionistas e 

na recomposição de áreas florestais, em função de sua precária situação financeira. A falta do 
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cuidado com as áreas florestais, assim como o uso de práticas prejudiciais aos ecossistemas 

naturais, vem acarretando sérios problemas ambientais que refletem tanto na esfera social quanto na 

econômica. 

Por outro lado, segundo Young (2006), os serviços ambientais relacionados à água no Brasil 

vêm demonstrando um potencial favorável aos pequenos proprietários rurais. Isso ocorre por duas 

principais razões. Primeiro, devido à grande importância da água para a sobrevivência e o 

desenvolvimento das sociedades humanas e o seu decorrente valor de mercado. Segundo porque, no 

caso da água, o mercado ambiental adquire um caráter local e, conseqüentemente, mais facilmente 

atingido, uma vez que a unidade básica de conservação é a própria bacia hidrográfica. 

Sobre esta perspectiva, a Agência Nacional das Águas desenvolveu o Projeto Produtor de 

Água, que incentiva produtores rurais a adotarem boas práticas de conservação de água e solo, 

como por exemplo, a manutenção ou reconstituição de matas ciliares e a conservação de matas 

nativas, através da remuneração financeira aos provedores destes serviços ambientais realizados na 

bacia hidrográfica.  Deste modo, o país se inseriu na tendência mundial de implantar mecanismos 

de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) (Chaves et al., 2004). 

O estado do Espírito Santo através de um instrumento de sua Política Estadual de Recursos 

Hídricos, o mecanismo de compensação financeira a municípios e proprietários rurais, e do fomento 

proporcionado pelo Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2025 (ES 2025), que tinha o objetivo 

de promover o desenvolvimento econômico das regiões do estado, de maneira equilibrada com os 

anseios sociais e a conservação e melhoria do meio ambiente, e dentre os seus projetos previa a 

ampliação da gestão de Recursos Hídricos e a duplicação do percentual de cobertura florestal do 

estado, implantou em esfera estadual uma metodologia para pagamento pela prestação de serviços 

ambientais de conservação e melhoria da qualidade da água, proporcionando uma compensação 

financeira a aqueles que preservassem ou reconstituíssem a vegetação das matas ciliares de 

estratégicas bacias hidrográficas do estado.  

A aplicação do projeto estadual apresentou bons resultados em sua fase experimental de 

aplicação, resultando na análise de sua ampliação, dentro de um novo conceito que seria o da 

orientação do pagamento por serviços ambientais no estado, enquanto mecanismo fomentador de 

desenvolvimento regional sustentável, por meio da associação dos benefícios proporcionados ao 

meio ambiente, assim como os sócio-econômicos, ampliando o horizonte de serviços ambientais 

passíveis de serem valorados e não limitando ao exclusivo serviço ambiental de fornecimento de 

água. Assim, este projeto tem se mostrado uma ferramenta relevante de suporte para este ideal de 

fomentar um modelo de desenvolvimento sustentável, voltado para a redução das desigualdades 

regionais e sociais, essencialmente comprometido com a proteção e recuperação do meio ambiente. 
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Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo analisar a atual metodologia utilizada pelo 

projeto Produtores de Água do estado do Espírito Santo e propor diretrizes relevantes, de caráter 

ambiental e sócio-econômico, visando o seu aperfeiçoamento. 

 

 

2 - REFERENCIAL TEÓRICO E PRÁTICO 

 

2.1 - Conceitos e definições sobre o mecanismo de Pagamento por Serviços Ambientais 

Ao analisar a construção de mercados de serviços ambientais e ecossistêmicos, e sua 

importância como mecanismo fomentador do desenvolvimento sustentável, o passo inicial a ser 

dado é a caracterização dos mesmos. Serviços ecossistêmicos referem-se aos serviços prestados 

pelos ecossistemas naturais e pelas espécies que os compõem, na sustentação e preenchimento das 

condições para a permanência da vida humana na Terra (Daily,1997). Entre estes serviços pode-se 

citar a regulação climática, regulação de fluxos hidrológicos, armazenamento e seqüestro de 

carbono, conservação da biodiversidade, conservação e regeneração dos solos, ciclagem de 

nutrientes, controle de doenças, controle de poluentes, belezas cênicas, entre outros (Costa, 2008). 

A principal iniciativa de levantamento de informações neste tema, o Millenium Ecosystem 

Assessment (2005) - que teve como um dos objetivos avaliar os impactos das mudanças que estão 

ocorrendo nos ecossistemas em relação ao bem estar das sociedades humanas, definiu os serviços 

ecossistêmicos como os benefícios que as pessoas e as sociedades humanas obtêm dos 

ecossistemas, e os dividiu em quatro grupos: a) Serviços de provisão: fornecem bens ou produtos 

ambientais, utilizados pelo ser humano para consumo ou comercialização, incluindo alimentos, 

água, madeira e fibras; b) Serviços reguladores: ajudam na manutenção da estabilidade dos 

processos ecossistêmicos, tais como o seqüestro de carbono, a qualidade do ar e da água, a 

manutenção do equilibro do ciclo hidrológico, controle de processos críticos de erosão, etc.;  

c) Serviços culturais: fornecem benefícios recreacionais, estéticos e espirituais, incorporados os 

valores da cultura humana; d) Serviços de suporte: mantêm a perenidade da vida na Terra, tais 

como formação do solo, polinização, manutenção da biodiversidade, fotossíntese e ciclo de 

nutrientes. 

O conceito de serviço ambiental, por sua vez, se insere na abordagem antrópica, visto que 

apesar dos avanços tecnológicos, a humanidade ainda depende fundamentalmente do fluxo dos 

serviços dos ecossistemas e possui influência direta no fornecimento dos mesmos. Como serviço 

ambiental se entende toda ação antrópica que causa algum efeito em um ecossistema, com o 

objetivo de se apropriar ou utilizar um ou mais produtos gerados por ele. Sendo assim, a 

manutenção dos serviços ambientais, isto é, a manutenção da capacidade dos ecossistemas de 
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manter as condições ambientais apropriadas, dependem da implementação de práticas humanas que 

minimizem os impactos negativos do desenvolvimento nesses ecossistemas (Benusan, 2006). 

Por esse motivo, o termo serviço ambiental é mais utilizado do que serviço ecossistêmico 

quando se trata de pagamento pela prestação de serviços ambientais, uma vez que este está 

relacionado diretamente com as práticas antrópicas. A natureza oferta o serviço ecossistêmico, mas 

o homem que trabalha na manutenção desses serviços presta um serviço ambiental. Torna-se claro 

que os serviços prestados pela natureza passam a desempenhar um papel diferenciado tanto no 

âmbito social, mas, principalmente, no âmbito econômico a partir do instante em que se reconhece a 

importância das ações conservacionistas dos agentes responsáveis pela manutenção desses serviços 

(Jardim, 2010). 

Para a gestão destes serviços ambientais, geralmente, utilizam-se instrumentos baseados em 

mecanismos de comando-controle e econômicos. Enquanto que o primeiro grupo é caracterizado 

como aquele que promove a alteração no comportamento do agente através da possibilidade de 

penalização, o segundo grupo de instrumentos, os chamados instrumentos econômicos, pode ser 

caracterizado como aqueles que induzem mudanças no comportamento dos agentes em relação ao 

meio ambiente, através da introdução de aspectos de mercado na gestão ambiental, promovendo a 

valorização dos serviços ambientais (Wunder, 2006). 

Segundo Wunder (2006), os incentivos econômicos estão na base da valoração dos serviços 

ambientais, mas, na sua opinião, a abordagem deste mecanismo pode ser considerada mais direta do 

que a maioria das taxas e subsídios utilizados pelos gestores das políticas ambientais, porque estas, 

em geral, buscam alterações nos padrões de produção ou no uso dos recursos, enquanto que os 

esquemas de valoração dos serviços ambientais buscam realizar negócios com atores envolvendo a 

entrega de algum serviço ambiental prestado. 

Entretanto, para que haja um pagamento pelos serviços ambientais é necessário que estes se 

incluam dentro da esfera de mercado. Esta inclusão só é possível a partir do instante em que se 

reconhece o valor econômico dos serviços ambientais, o que ocorre por meio da percepção de 

escassez desde bem. Segundo Mankiw (2006), todo bem e/ou mercadoria que tem utilidade e é 

escasso passa a ter valor de mercado, e desta maneira passa a ser observado como ativo pelo sistema 

econômico. 

O mercado de pagamento pela prestação de serviços ambientais apresenta a concepção de que 

beneficiários de serviços ambientais façam pagamentos diretos, regidos por contratos, 

condicionados aos serviços entregues, para produtores rurais ou outros detentores dos meios de 

provisão dos serviços ambientais, com a finalidade de que os mesmos adotem práticas que garantam 

a conservação e/ou restauração dos ecossistemas em análise. Diferente dos outros métodos que 

buscavam soluções que conciliassem a conservação ao desenvolvimento rural através de projetos 
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integrados, esta abordagem assume que existe um relação entre os diferentes usos de solo e busca 

equilibrar os interesses conflitantes através de esquemas de compensação (Wunder, 2006). 

Para a definição de sistemas de pagamentos por serviços ambientais, devem ser utilizados cinco 

critérios, conforme Wunder (2006): a) ser uma transação voluntária; b) ter um serviço ambiental 

bem definido ou um uso da terra que possa assegurar o fornecimento de um serviço ambiental;  

c) existir pelo menos um comprador, ou usuário, de serviço ambiental; d) existir pelo menos um 

vendedor, ou fornecedor, de serviço ambiental; e) haver condicionalidade, isto é, o fornecedor do 

serviço ambiental deve assegurar o seu fornecimento. No entanto, as experiências existentes apesar 

de muitas vezes não contemplarem todos os itens mencionados acima, ainda sim são consideradas 

aplicações deste instrumento, uma vez que para grande parte dos autores qualquer pagamento que 

busque promover o fornecimento de serviços ambientais pode ser considerado como um pagamento 

de serviços ambientais. 

Os benefícios proporcionados pelo pagamento à provisão de serviços ambientais associam-se ao 

reconhecimento de que os ecossistemas fornecem gratuitamente uma gama de serviços, que 

proporcionam as condições e os processos que dão suporte à vida e, de maneira direta ou indireta, 

contribuem para a sobrevivência e o bem estar humanos (Veiga Neto, 2008).  

E no âmbito socioeconômico, a criação de mercados, através do mecanismo de pagamento, pode 

gerar oportunidades para as comunidades mais pobres escaparem da pobreza. Na opinião de Pagiola 

et al. (2005), o fato dos mercados de serviços ambientais reconhecerem e incorporarem os 

pagamentos por benefícios antes não considerados já é um avanço no sentido da inclusão aos 

pequenos produtores beneficiários. Os autores também chamam a atenção para a grande 

possibilidade implícita nestes mercados, de transferência de renda dos relativamente ricos 

consumidores de serviços ambientais, para os relativamente pobres fornecedores destes serviços. 

Outra questão particularmente relevante quanto aos potenciais benefícios gerados pelos 

mercados de pagamento por serviços ambientais é a observância da também provável transferência 

de renda da população urbana para a rural, o que também parece ser extremamente positivo do 

ponto de vista do desenvolvimento sustentável de qualquer país, desde que tratada de forma 

progressiva. Um ponto importante a ser considerado em países como o Brasil, que em certas regiões  

apresentam uma estrutura fundiária concentrada, é a importância de desenvolvimento de 

mecanismos de transferência que dêem prioridade aos pagamentos por serviços ambientais que 

combinem o princípio do protetor-beneficiário com o princípio do desenvolvimento sustentável, 

onde a ação ambientalmente correta, também seja socialmente justa. 

Bracer et al. (2007) divide os potenciais benefícios dos pagamento pela prestação de serviços 

ambientais para as comunidades mais pobres, no curto e longo prazo, da seguinte forma. No curto 

prazo: a) incremento de renda, tanto para consumo, quanto para investimento; b) aumento de 
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experiência com atividades de negócios, transações econômicas, intermediários, etc; c) crescente 

conhecimento de práticas sustentáveis, através de assistência técnica e capacitação. No longo prazo: 

a) aumento da resiliência dos ecossistemas locais; b) potencial para aumento da produtividade da 

terra, por conta dos investimentos nos serviços ambientais. 

Mas apesar destes potenciais benefícios, também existem os potenciais riscos para as 

comunidades pobres rurais e é importante que a elas estejam cientes destes riscos e consigam pesar 

os prós e contras em relação a cada um deles. Entre eles, Bracer et al. (2007) cita: as perdas de 

rendas derivadas das atividades que serão perdidas após o estabelecimento de contratos de 

pagamento por serviços ambientais (custo de oportunidade); a perda de direitos de colheita de 

produtos tradicionais, que pode gerar a falta de alguns produtos para a comunidade; a redução do 

trabalho, já que alguns contratos de pagamentos por serviços ambientais podem reduzir as 

atividades de manejo da terra; dentre outros.  

Atualmente, destacam-se quatro tipos de serviços ambientais, sendo eles o armazenamento e 

seqüestro de carbono, quando, por exemplo, agricultores são pagos para manter e plantar árvores 

adicionais; a proteção de biodiversidade, em que doadores pagam à população local para reservar 

ou restaurar áreas florestais, a fim de criar corredores biológicos; a proteção de recursos 

hidrológicos, onde há casos em que os usuários de água à jusante pagam aos agricultores 

localizados a montante, para que adotem usos da terra que limitam o desmatamento, a erosão do 

solo e riscos de inundação; e a proteção de beleza cênica, quando, por exemplo, uma operadora de 

turismo paga a comunidades locais para não caçar em florestas usadas em turismo de observação da 

vida selvagem (Costa, 2008; Veiga Neto, 2008).  

 

2.2 - A Gestão de Recursos Hídricos e o Mecanismo de Pagamento por Serviços 

Ambientais 

Os mecanismos de pagamentos pela prestação de serviços ambientais são importantes 

ferramentas para a gestão de recursos hídricos, por meio da promoção da conservação e/ou 

restauração da quantidade e qualidade da água, nos corpos d‟água. 

A legislação brasileira atual que define sobre objetivos, princípios e diretrizes sobre a gestão dos 

recursos hídricos é a lei n. 9.433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (Brasil, 

1997). Dentre os avanços promovidos por essa política, o reconhecimento da água como um bem 

finito e vulnerável, e portanto, dotada de valor econômico, constitui o marco que possibilitou o 

desenvolvimento de mecanismos de valoração ambiental da água no país. Outros aspectos 

relevantes desta legislação, quanto ao instrumento de pagamento pelo fornecimento de serviços 

ambientais são a instituição da gestão descentralizada por meio de comitês de bacias hidrográficas, 

que atuam como agentes gestores e responsáveis pela implantação deste mecanismo, além de 
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promover o instrumento da cobrança pelo uso da água, o qual tem um potencial para se tornar uma 

fonte de financiamento a prática do pagamento por serviços de provisão de água em quantidade e 

qualidade.  

Há, também, nas legislações estaduais de gestão de recursos hídricos mecanismos de fomento a 

implantação de mecanismos de pagamento pelo fornecimento de serviços ambientais relacionados à 

quantidade e qualidade da água.  

 

2.3 - Aplicações de mecanismos de pagamentos pela prestação de serviços na gestão de 

recursos hídricos 

Nos últimos anos, várias experiências de esquemas de PSA em bacias hidrográficas foram 

implementadas em todo o mundo, movimentando mais de US$ 500 bilhões, por meio de 288 

programas, envolvendo a proteção/restauração de 3,2 bilhões de hectares (Staton et al., 2010). Este 

mesmo trabalho cita a existência de 36 experiências ativas, somente na América Latina, sendo que a 

maior parte dos casos visa aumentar a disponibilidade e/ou qualidade da água para consumo 

humano em áreas urbanas ou para geração de energia hidroelétrica. Dentre as experiências de 

pagamento pela prestação de serviços ambientais relacionados ao fomento da quantidade e da 

qualidade da água existentes, algumas podem ser observadas abaixo: 

 Pagiola et al. (2005) descreve  o exemplo da Costa Rica como o mais antigo de 

implementação de uma política de governo voltada para a compensação financeira a 

proprietários rurais, que através da conservação de florestas está contribuindo no 

incremento da biodiversidade bem como na melhoria da qualidade de água para o setor 

produtivo, sendo este um dos atores principais nesse mecanismo de pagamento por 

serviços ambientais. Nesta experiência, o governo criou um mecanismo de 

financiamento baseado em um fundo - o FONAFIFO - alimentado por uma taxa nos 

combustíveis fósseis, para remunerar os proprietários rurais que conservam e restauram 

a floresta nativa. 

 Na China existem programas, que no total utilizam cerca de US$ 40 bilhões do 

orçamento do país, para restaurar áreas degradadas e desmatadas que causam graves 

problemas de sedimentação, perda de solo, perda de produtividade das hidrelétricas e 

inundações em cursos d‟água. Segundo, Staton et al. (2010), nos últimos 10 anos, sete 

milhões de hectares de florestas já foram recuperados. 

 Na França, uma iniciativa privada da empresa Perrier-Vitel, comerciante de água 

engarrafada, paga aos agricultores ribeirinhos a montante da empresa para que esses 

proporcionem a empresa uma água de melhor qualidade, através da preservação da 

vegetação ciliar e do não lançamento de poluentes no curso d‟água. O pagamento, em 
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seu maior percentual, é realizado por meio do fornecimento de insumos que melhorem a 

propriedade e a produção. 

 Em Nova York, graças a uma parceria com proprietários rurais, a tendência de 

degradação da qualidade da água que abastece a cidade foi revertida. A água vem das 

regiões montanhosas a 200 km de distância de Nova York. Ao longo da bacia do 

manancial de abastecimento, o governo incentivou aos proprietários a adoção de práticas 

de manejo que não poluem as águas, além da preservação das matas ciliares. A 

prefeitura de Nova York já investiu US$ 1,5 bilhão, mas economizou US$ 10 bilhões, 

com custos caso tivesse que tratar toda a água que utiliza (Staton et al., 2010). 

 As experiências no Brasil surgiram nos últimos anos da década anterior, como 

desdobramentos do programa desenvolvido pela ANA, em 2004, o “Produtor de Águas”. 

Este mecanismo tem o objetivo de desenvolver projetos de conservação de mananciais 

estratégicos, onde são propostos incentivos financeiros aos produtores rurais, 

proporcionais aos benefícios relativos ao abatimento da sedimentação realizados por 

estes, provedores dos serviços (Chaves et al., 2004). Como aplicações e/ou adaptações 

desta metodologia nacional, surgiram as seguintes experiências no país
1
: o “Conservador 

de Água”, uma iniciativa do município de Extrema (MG); o projeto “Oasis”, da cidade 

de Apucarana (PR) e o projeto Produtores de Água/ES, do governo estadual do Espírito 

Santo, além das iniciativas de aplicação nas bacias dos rios Pipiripau no Distrito Federal;  

Piracicaba-Capivari-Jundiai (PCJ), nos estados de São Paulo e Minas Gerais; e Guandu, 

no Rio de Janeiro. 

 

2.4 - O projeto Produtores de Água/ES 

No estado do Espírito Santo, a Lei Estadual 5.818/1998 (Espírito Santo, 1998) que instituiu a 

Política Estadual de Recursos Hídricos inovou, considerando além do instrumento econômico da 

cobrança pelo uso da água, como a Política Nacional de Recursos Hídricos, o conceito provedor-

recebedor ao propor mecanismos compensatórios a prestadores de serviços ambientais na área de 

melhoria de qualidade e incremento da disponibilidade das águas: 

 

Art. 31 - Serão estabelecidos Mecanismos Compensatórios na forma 

estabelecida em regulamento:  

II- Aos Proprietários Rurais ou Posseiros que comprovadamente destinem parte de 

áreas de sua propriedade à conservação dos Recursos Hídricos(...).  

(Espírito Santo, 1998).  

 

                                                           
1
 Para maiores informações acerca das aplicações do Projeto Produtor de Água, acessar 

http://www.ana.gov.br/produagua/Principal/tabid/668/Default.aspx. 

http://www.ana.gov.br/produagua/Principal/tabid/668/Default.aspx


XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  10 
 

Desta forma, a lei pretende de modo objetivo, incentivar os proprietários de terras à adoção de 

práticas menos impactantes, dentre elas o não-uso ou o uso sustentável de áreas consideradas 

estratégicas para o bom funcionamento do ciclo hidrológico.  

Aliada a esta ferramenta, o Plano de Desenvolvimento do Espírito Santo 2025 (ES 2025), um 

documento que apresenta uma visão de futuro planejada pelo governo para o estado, com o objetivo 

de promover o desenvolvimento econômico regional de maneira socialmente equilibrada, 

possibilitando também a conservação e melhoria do meio ambiente, tinha dentre os seus propósitos 

possibilitar uma situação confortável aos recursos hídricos estaduais, quanto a disponibilização em 

quantidade e qualidade necessárias para o desenvolvimento do estado e também a ampliação da 

cobertura florestal de 8% do território estadual para 16%. Assim, como forma de fomentar esta 

estratégia o governo do estado visualizou o mecanismo de pagamento por serviços ambientais, o 

qual já estava relacionado com o instrumento de compensação financeira da Política Estadual de 

Recursos Hídricos. 

O projeto Produtores de Água/ES tem como um de seus propósitos, criar mecanismos capazes 

de fazer retornar aos proprietários de áreas rurais, sensíveis do ponto de vista hidrológico, parte dos 

custos nos quais incorrem os mesmos ao atuarem como facilitadores para a prestação dos serviços 

de melhoria de qualidade de água (Silva et al., 2008). 

A fonte de recursos para este projeto foi viabilizada através do FUNDÁGUA, um fundo 

financeiro público cujo objetivo principal é fornecer suporte para a gestão de recursos hídricos no 

Espírito Santo. Este fundo é composto, especialmente, por um montante de 3% do total dos 

royalties do petróleo e do gás natural contabilizados pelo estado, e tem por regulamentação que 

dispor 60% do seu recurso anual para fomentar o mecanismo de pagamento pela prestação de 

serviços ambientais no estado (IEMA,2011). 

 

2.4.1 - Descrição metodológica do projeto Produtores de Água/ES 

O valor do incentivo a ser fornecido pelo serviço ambiental de conservação e melhoria da 

quantidade e qualidade da água em cursos d‟água no estado do Espírito Santo, projeto Produtores de 

Água/ES, é calculado pela equação de pagamento por serviços ambientais apresentada abaixo 

(equação 01). Essa formulação, segundo Silva et al. (2008), tem por objetivo ponderar através de 

parâmetros técnicos e orçamentários cada situação passível de ser contemplada pelo projeto. 
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Onde: 

VSrh é o valor dos serviços ambientais de conservação e incremento da qualidade e da 

disponibilidade hídrica em R$/ha/ano; 

200 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual) é o custo de oportunidade para um 

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.  

 

O coeficiente orçamentário 200VTRE foi calculado conforme a média ponderada dos custos de 

oportunidade para as principais atividades agrícolas do estado do Espírito Santo (pecuária, café, 

eucalipto, cana de açúcar e banana). Nesta situação, o custo de oportunidade pode ser entendido 

como a perda de receita de um proprietário rural ingresso no programa, devido a conversão de áreas 

destinadas ao sistema produtivo convencional em outras atividades. 

Já os parâmetros técnicos Z e KT, determinados com base na equação Universal de Perda de 

Solo (EUPS). Esta ferramenta apresenta-se como um instrumento valioso para a conservação do 

solo, podendo ser utilizada como instrumento para planejamento do uso do solo, visando determinar 

as práticas de conservação mais apropriadas para o terreno, a fim de garantir a taxa de perda de solo 

abaixo ou igual à tolerância de perda para os diferentes tipos de solo (Bertoni e Lombardi neto, 

1990; Luppi, 2002). 

A fórmula matemática de expressão do mecanismo de predição de perda de solo da EUPS 

estima as perdas de solo por erosão laminar através da multiplicação de seis fatores intrínsecos às 

características climáticas, propriedades do solo, paisagem do terreno, cobertura vegetal com manejo 

agrícola e práticas conservacionistas (Silva et al., 2008), conforme está exposto na equação 02: 

 

                                                 

Sendo: 

 A: estimativa de perda de solo média anual, em t/ha.ano; 

 R: fator erosividade da chuva, em MJ.mm/ha.h; 

 K: fator erodibilidade do solo, em t.ha.ano/tm.ha.mm; 

  L: fator de comprimento de encosta, adimensional; 

 S: fator de declividade de encosta, adimensional; 

 C: fator de uso e manejo do solo, adimensional; 

 P: fator de práticas conservacionistas, adimensional. 
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O coeficiente de potencial erosivo referente ao estágio de desenvolvimento da floresta (Z) é a 

variável que adiciona à metodologia do projeto estadual os potenciais efeitos de diferentes usos do 

solo, quanto a processos de erosão e sedimentação, fatores CP da EUPS, na melhoria da quantidade 

e qualidade da água.  

Este parâmetro tem uma escala de variação entre 0 e 1, sendo que quanto maior o coeficiente, 

maior será o potencial erosivo decorrente do uso do solo. Os valores para determinação deste 

coeficiente foram retirados da metodologia do projeto da ANA, proposta por Chaves et al. (2004), 

que apresenta uma tabela com diversos usos e manejos possíveis para o solo.  

 Na fase em que se encontra o projeto Produtores de Água/ES, reconhece-se apenas a 

conservação da cobertura vegetal, como possibilidade de uso para o solo. Os estágios considerados 

de cobertura florestal estão dispostos na tabela abaixo, com os respectivos coeficientes tabelados.    

 

Tabela 01: Coeficientes de potencial erosivos das coberturas do solo 

Cobertura Z 

Mata primária ou secundária avançada ou média 0,01 

Mata secundária inicial (capoeira, capoeirão) 0,15 

Inicial (pastagem degradada) 0,25 

           Elaboração: SILVA et al.(2008). 

          Fonte: CHAVES et al., (2004). 

 

O coeficiente topográfico (KT) foi determinado, segundo Silva et al. (2008), com base na 

Equação Universal de Perda de Solo (EUPS), observando a variação dos fatores de comprimento da 

rampa (L) e declividade do terreno (S) na equação 03 de Bertoni (Bertoni Lombardi Neto, 1990), 

apresentada abaixo: 

                                                       

Onde: 

 L é o comprimento médio da rampa (m); 

 S é a declividade (%). 

 

Entretanto, com o intuito de simplificar os aspectos operacionais do projeto o parâmetro L foi 

estabelecido como uma constante no valor de 100m. De acordo com Silva et al. (2008), os valores 

resultantes da equação de Bertoni foram normalizados e os mesmos foram divididos em classes de 

distribuição, onde os valores adotados de KT são os de centro de classe, como pode ser observado 

na tabela 02.  
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Tabela 02: Coeficientes topográficos 

Classes de declividade Kt 

20-45% 0,27 

45-75% 0,55 

Acima de 75% 0,86 

Elaboração: SILVA et al.(2008). 

 

2.4.2 - Aplicações e resultados do projeto Produtores de Água/ES 

O projeto estadual foi inicialmente aplicado em escala de teste na área de nascente do Rio 

Benevente, no ano de 2008, ampliando ainda sobre a forma experimental para as bacias do Rio 

Guandu e Rio São José, abrangendo assim os municípios capixabas de Alfredo Chaves, Alto Rio 

Novo, Mantenópolis, Brejetuba e Afonso Cláudio. Estas regiões foram consideradas como áreas 

prioritárias para a implantação por serem consideradas estratégicas pelo governo estadual por 

possuírem em suas cabeceiras o uso do solo predominantemente agrícola e importantes 

remanescentes florestais que se configuram como potenciais provedores de serviços ambientais, na 

modalidade referente a conservação e incremento da disponibilidade hídrica. 

Acrescenta-se a esta afirmação o fato das Bacias do Rio Benevente e Guandu, acrescidas dos 

usos industriais e de abastecimento, na esfera do sistema de gerenciamento de recursos hídricos e 

em parceria com os comitês de bacia, podem viabilizar um potencial mercado de compra e venda de 

serviços ambientais. E que os municípios que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio São José 

pertencem a região de entorno das áreas semi-áridas e sub-úmidas secas, cujas características 

climáticas apontam uma elevada susceptibilidade à desertificação (IEMA, 2010). 

Os resultados até o momento gerados pela fase experimental do projeto Produtores de Água/ES 

não permitem estabelecer conclusões sobre os benefícios ambientais de aumento de disponibilidade 

hídrica e de melhoria em sua qualidade, porque a escala de tempo de monitoramento dos resultados 

é ainda insuficiente para apresentar conclusões, e o maior percentual do volume de pagamentos é 

realizado para manutenção da vegetação nativa ciliar, atuando portanto, como medida preventiva ao 

desmatamento. Entretanto, observações indiretas apontam uma favorável melhoria da qualidade de 

vida das famílias, por conta dos benéficos sócio-econômicos gerados, como a distribuição de renda 

(Monteiro, 2010). 
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3 - METODOLOGIA 

 

O procedimento utilizado neste trabalho foi composto pela análise da metodologia atual de 

pagamento pela prestação de serviços ambientais do estado do Espírito Santo referente á 

conservação e restauração da qualidade e quantidade da água em cursos d‟águas, o projeto 

Produtores de Água/ES e da proposição de diretrizes para o aperfeiçoamento desta iniciativa. 

 

3.1 - Análise metodológica do projeto Produtores de Água/ES 

A avaliação da metodologia do projeto Produtores de Água/ES teve como etapas a descrição da 

equação de pagamento do projeto estadual e seus fatores condicionantes, a análise do banco de 

dados de cadastros de propriedades rurais inseridas no escopo do mesmo e a comparação da 

iniciativa estadual com outras experiências de igual finalidade. 

A descrição e caracterização da equação de pagamento pela prestação de serviços ambientais 

utilizada na metodologia do projeto Produtores de Água/ES foi analisada com base em seus fatores 

componentes e suas respectivas funções. Já a análise do banco de dados cadastrais e pareceres 

técnicos de vistorias das propriedades rurais inseridas no projeto Produtores de Água/ES no período 

até maio de 2011, teve por objetivo visualizar características semelhantes nestas propriedades e 

informações relevantes sobre o projeto que não são considerados como critérios de seleção de 

propriedades. 

 Como etapa componente desta analise, também foram realizadas comparações com outras 

experiências em âmbito nacional e internacional, buscando verificar possíveis limitações e 

oportunidades que o projeto estadual possua em relação a estas iniciativas mais relevantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

3.2 - Proposição de diretrizes para aperfeiçoamento do projeto Produtores de Água/ES 

A partir das observações verificadas na análise da metodologia do projeto foram propostas 

diretrizes para aprimoramento da concepção e da técnica utilizada na iniciativa estadual. Estas 

proposições foram divididas em duas etapas, sendo primeiramente, uma sugestão com base nos 

fatores componentes da equação de pagamento, ou seja, nos parâmetros da EUPS, e posteriormente, 

observações acerca da possibilidade de fomentar o projeto enquanto iniciativa para a promoção de 

desenvolvimento regional sustentável, ou seja, considerando outros aspectos ambientais, sociais e 

econômicos não ponderados pela metodologia atual do projeto Produtores de Água/ES. 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 - Análise metodológica do projeto Produtores de Água/ES 

A avaliação da metodologia do projeto Produtores de Água/ES foi realizada sobre a ótica da 

equação de pagamentos, do banco de dados cadastrais e da comparação com outras experiências de 

PSA. 

 

4.1.1 - Diagnóstico da equação de pagamento por serviços ambientais do projeto Produtores de 

Água/ES 

De acordo com os apontamentos verificados na descrição metodológica do projeto estadual 

situada no referencial teórico deste estudo, pode-se observar que: 

 No projeto estadual é utilizada uma metodologia única para todas as aplicações, resultante 

do cálculo de um custo de oportunidade médio das principais atividades agropecuárias para 

todo o estado, por onde se estabelece um valor constante de 200VTRE, aproximadamente, 

R$ 385,40. Este processo não leva em consideração as especificidades regionais, de tipos de 

produção e produtividade, o que tende a proporcionar diversidades regionais quanto a 

adesão dos proprietários e a efetividade das ações de melhoria e conservação dos recursos 

hídricos e dos benefícios sociais e econômicos gerados pelo projeto; 

 Na determinação do fator topográfico da equação (KT), correspondente aos fatores L e S da 

EUPS, que emprega a equação de Bertoni (Bertoni e Lombardi Neto, 1990), adota, sem 

embasamento científico, L igual a 100m, sabendo-se que este parâmetro é variável 

espacialmente, mesmo considerando pequenas propriedades rurais. Ainda, tendo em vista 

que não faz uso de ferramentas de geoprocessamento, estabelece apenas três valores para o 

fator S, representando valores médios de faixas de declives de terreno de 20% - 45%, 45% - 

75% e 75% - 100% (excluindo a faixa de declive 0% - 20);  

 O atual método empregado para o enquadramento do coeficiente Z, obtido por uma 

associação dos parâmetros C e P da EUPS, restringe o coeficiente apenas a áreas voltadas 

para conservação e regeneração florestal, desconsiderando, por exemplo, práticas de 

conservação e manejo do solo. E mesmo no que se refere à conservação e regeneração 

florestal, apenas três estágios de regeneração são considerados; 

 A metodologia estadual adota como constante o produto K.R, da EUPS (por considerar que 

o produtor/proprietário de terra não pode intervir nesses fatores naturais), deixando com isso 

de relativizar o esforço que estes têm em lidar com os efeitos naturais erosivos relacionados 

ao K e ao R, que são variáveis espacialmente. 
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4.1.2 - Diagnóstico do cadastro das propriedades rurais inseridas no Projeto Produtores de 

Água/ES 

O total de propriedades inseridas no escopo da iniciativa, ao longo do período de período de 

teste e expansão do projeto estadual até maio de 2011, era de 197 propriedades, sendo que deste 

total, aproximadamente, 60% encontram-se na bacia hidrográfica do Rio Benevente, 30% na bacia 

do Rio Guandu e 10% na bacia do Rio São José. Algumas informações extraídas do cadastro dos 

produtores rurais estão dispostas a seguir: 

 A base fundiária das propriedades apresenta uma elevada variabilidade, de 1,3 a 248,9 

hectares, apresentando um tamanho médio de 42,1 ha; 

 A renda de 26% dos proprietários inseridos no projeto é representada em até 25% pela 

produção na propriedade, de 16% consiste num intervalo de 25% a 50% da produção da 

propriedade, de 16% variam entre 50% a 75% da atividade produtiva da propriedade e 

de 42% representa entre 75% e 100% de sua fonte de renda da propriedade; 

 A base da mão-de-obra para produção é majoritariamente familiar, apresentando-se em 

cerca de 77% dos casos, enquanto a atividade de meeiro é utilizada em 12% das 

propriedades, parceiros em 6% e outros formas em 5%; 

 Em 45% das propriedades, o responsável possui outra propriedade; 

 A cultura de café se apresenta em 71% das propriedades, enquanto o cultivo de banana é 

verificado em 45% das mesmas, cana-de-açúcar em 9%, 11% cultivam olerícolas e 11% 

eucalipto. Já as criações de gado para leite são observadas em 28% das propriedades e 

para corte em 16% das mesmas; 

 O lançamento de efluentes em 60% das propriedades ocorre sob a forma de fossas 

simples, em 26% através da combinação de fossa e sumidouro e em 5% por meio do 

lançamento direto nos cursos d‟água. 

A partir destas informações, algumas considerações podem ser realizadas sobre as 

características das propriedades inseridas no projeto Produtores de Água/ES: 

 A condição de lançamento de efluentes nos cursos d‟água deveria ser considerada na 

seleção das propriedades, pois quando o objetivo do projeto é a melhoria e ou 

conservação da quantidade e qualidade da água não se pode permitir que certas 

alternativas como o lançamento direto de efluentes nos cursos d‟água ocorram; 

 A metodologia atual enquanto preocupada apenas com o serviço ambiental de melhoria e 

conservação da água nos cursos d‟água, não se preocupa com outras características para 

a seleção das propriedades, que são relevantes quando se considera a amplitude do 

instrumento de pagamento pela prestação de serviços ambientais, enquanto provedor de 

benefícios sócio-econômicos. Deste modo, existem propriedades inseridas no projeto 
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que não apresentam finalidade produtiva para o seu proprietário, são apenas áreas de 

vegetação nativa, e também há muitas situações onde o proprietário possui outras 

propriedades agrícolas.   

 

4.1.3 - Análise comparativa da metodologia do projeto Produtores de Água/ES com outras 

iniciativas de PSA de recursos hídricos 

Através da comparação de outras iniciativas de pagamentos pela prestação de serviços 

ambientais que tem como serviço ambiental a melhoria e conservação da quantidade e qualidade 

d„água, com a iniciativa estadual, podemos afirmar que: 

 A iniciativa de pagamento por serviços ambientais realizada na Costa rica é a base 

inspiradora da implantação e norteadora do desenvolvimento para a iniciativa estadual. 

Isso porque os resultados verificados neste país, ao longo dos 40 anos de implantação 

deste projeto, mostram uma grande incremento da recuperação vegetal, 

concomitantemente a uma promoção de melhoria na qualidade de vida da população. A 

concepção do fundo estadual que promove o pagamento pela prestação dos serviços 

ambientais de recursos hídricos, o FUNDÁGUA, é baseada no FONAFIFO, inclusive 

em semelhança quanto à fonte dos recursos, royalties da extração de petróleo e gás 

natural, na iniciativa estadual, e taxas sobre a comercialização de combustíveis fósseis, 

no caso da Costa Rica. Inspirado também no exemplo da Costa Rica, que estabelece 

técnicos autônomos para realizarem as atividades de campo para a inserção no projeto, 

atualmente, discute-se a descentralização das atividades de pareceres técnicos, 

necessários para averiguação da situação das propriedades, de serem realizados pelo 

órgão ambiental, como é o que ocorre no estado do Espírito Santo.  

 As iniciativas privadas de pagamento entre fornecedores e beneficiários de serviços 

ambientais, como é o caso das situações apresentadas na França e em Nova York, são 

passíveis de serem implementadas no estado do Espírito Santo e estão entre as formas de 

ampliação consideradas para o projeto Produtores de Água/ES. Entretanto, por conta do 

custeio que esta prática pode ocasionar ao consumidor final, ela não tem sido analisada 

com cautela pelo órgão gestor do projeto.  

 Outra iniciativa que esta sendo visualizada para a prática de PSA no estado do espírito 

Santo é a realização do pagamento, em forma de benefícios para a propriedade, como 

insumos, assim como foi observado no exemplo da França. Esta prática pode beneficiar 

pequenos proprietários rurais que, sob a forma monetária de pagamento recebem uma 

quantia pouco significativa, mas em bens e serviços poderiam receber em maior 

quantidade.  



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  18 
 

 Comparando-se a metodologia utilizada no projeto do estado do Espírito Santo, com o 

método aplicado pela ANA, é possível verificar algumas diferenças, apesar da iniciativa 

estadual ser baseada na prática nacional. Dentre pequenas diferenças pontuais na 

metodologia, a principal divergência se encontra no foco de aplicação, pois enquanto a 

iniciativa do estado tem por finalidade uma ação teoricamente reduzida a preservação 

florestal em matas ciliares, a ANA em seu projeto tem como objetivo a alteração de 

práticas e manejos conservacionistas da propriedade para formas mais ambientalmente 

corretas.  

  

4.2 - Proposição de diretrizes para aperfeiçoamento do projeto Produtores de Água/ES 

A avaliação acerca da metodologia do projeto Produtores de Água/ES permitiu que as seguintes 

proposições fossem realizadas:  

 

4.2.1 - Análise dos parâmetros técnicos da metodologia do projeto Produtores de Água/ES 

Entre as simplificações de emprego da equação pelo projeto Produtores de Água/ES, 

mencionadas no tópico anterior de diagnóstico sobre a equação de pagamento do projeto estadual, 

têm-se a necessidade de: 

 Proporcionar uma sensibilidade maior do fator topográfico KT, quanto ao emprego de 

técnicas de geoprocessamento e da formulação utilizada na sua determinação; 

 Ampliar a contribuição relativa, numa mesma propriedade, do fator uso e ocupação do solo 

e práticas conservacionistas (CP) para “conservação e regeneração florestal” em relação ao 

valor de CP para outros “usos e ocupação do solo e práticas de conservação de solos”; 

 Incluir os coeficientes R e K, da EUPS, na metodologia estadual, como forma de se 

relativizar, espacialmente, o esforço quanto à adoção de práticas conservacionista na 

propriedade. 

 

4.2.2 - Consideração acerca da viabilidade de incorporação de outros parâmetros ambientais, 

sociais e econômicos na metodologia de pagamento do projeto Produtores de Água/ES 

A partir das informações dos cadastros das propriedades rurais inseridas no projeto Produtores 

de Água/ES e da observação de outros exemplos de aplicações de PSA, podemos apontar algumas 

considerações, com o objetivo de proporcionar o aprimoramento do mecanismo de pagamento pela 

prestação de serviços ambientais no que concerne a uma ferramenta de promoção de 

desenvolvimento regional sustentável. São elas: 
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 A inclusão de outras características relevantes para a escolha das propriedades inseridas 

no projeto estadual, dentre elas, a estrutura fundiária, a fonte de renda do proprietário, o 

tipo de mão-de-obra utilizada, a variabilidade de culturas, etc. 

 A consideração de outros aspectos ambientais, sociais e econômicos na equação de 

pagamento pela prestação de serviços ambientais, como ferramenta para relativizar o 

montante pago pelos serviços ambientais, considerando a situação de região e 

propriedade. Alguns parâmetros podem ser: o índice de desenvolvimento humano do 

município (IDH), a estrutura fundiária da região, o nível de educação e o nível de 

doenças causadas por agrotóxicos, a renda per capita, a estrutura do mercado agrícola, a 

produtividade da região e a caracterização do cultivo, a existência de mananciais na 

região, o balanço hídrico regional, a recarga de aqüíferos, os outros usos da terra, etc. 

 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do objetivo proposto por este trabalho de analisar a atual metodologia utilizada pelo 

projeto Produtores de Água do governo estado do Espírito Santo e propor diretrizes relevantes, de 

caráter ambiental e sócio-econômico, visando o seu aperfeiçoamento, podemos considerar que: 

 A iniciativa estadual de pagamento por serviços ambientais de conservação e melhoria 

da água em quantidade e qualidade tem se mostrado uma ferramenta inovadora e 

inserida no atual contexto mundial de preservação e recuperação do meio ambiente; 

 Esta ferramenta de pagamento pela prestação de serviços ambientais, por promover 

relevantes benefícios sócio-econômicos, aliados as benfeitorias ambientais, tem sido 

utilizado no estado do Espírito Santo como uma ferramenta promovedora do 

desenvolvimento regional sustentável; 

 A equação de pagamento atualmente utilizada na iniciativa estadual possui algumas 

simplificações metodológicas que podem minimizar a consideração de importantes 

parâmetros para a promoção da conservação da qualidade da água, quanto a perda de 

solo potencial da propriedade; 

 Outros critérios, como indicadores regionais da condição ambiental, social e 

econômica, mostraram-se potencialmente relevantes para o aprimoramento desta 

ferramenta para a gestão de recursos hídricos e para a promoção de maneiras mais 

equitativas de desenvolvimento regional.  
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