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Resumo  
O pagamento de serviços ecossistêmicos em Unidades de Conservação esta previsto em lei, contudo 
este instrumento de cobrança ainda precisa ser regulamentado e sua metodologia de valoração 
necessita de avaliação. Estudos acadêmicos que tratam deste tema são escassos o que não contribui 
para o entendimento dos diferentes cenários tanto em relação as características ambientais das UC e 
de suas respectivas Bacias Hidrográficas, quanto em relação aos distintos usuários. Aqui, foram 
utilizadas duas unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro, com características distintas 
relativas ao tamanho, localização e diversidade de mananciais, para avaliarmos a aplicabilidade da 
metodologia utilizada para o cálculo das contribuições dos usuários. Identificou-se também a 
capacidade de incremento para o custeio da implantação das UC que esta cobrança gerará. Nossos 
resultados mostram que a arrecadação com a cobrança não ultrapassa R$13.000,00 e R$6.000,00 
por ano, respectivamente nos Parques Estaduais do Desengano e da Serra da Concórdia. Estes 
valores são considerados irrisórios para a implantação das UC. De qualquer forma, este instrumento 
associado a outras formas de arrecadação, como pagamento de ingressos, por exemplo, poderão 
representar uma contribuição maior para a implementação das UC.  
 
Abstract  
Although the Payment of Ecossystem Services in Conservation Units is already provided by law in 
Brazil, this instrument needs to be regulated and that valuation methodology still needs 
assessment.  There are few academic studies about this subject, which does not allow the 
comprehension of different scenes related on the environmental characteristics of Conservation 
Units and on their watershed, and in relation to different water users. In this study, we selected two 
Conservation Units in Rio de Janeiro State with different characteristics related to size, location and 
diversity of water sources to evaluate the applicability of adopted valuation methodology. We also 
identified the increase capability that financial contribution for water use could generate for 
Conservation Units deployment. Results show that estimated financial contribution does not exceed 
R$ 13,000.00 and R$ 6,000.00 per year, in Desengano and Serra da Concórdia State Parks 
respectively. These values are considered insignificant for Conservation Units deployment. 
Anyway, this instrument, with other forms of revenue, as ticket revenue, for example, could 
represent a major contribution to Conservation Units deployment. 

 
Palavras-Chave – Pagamento por Serviços Ecossistêmicos, Recursos Hídricos, Unidades de 
Conservação. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Geluda e Young (2005), o meio ambiente fornece gratuitamente uma gama de bens 

e serviços essenciais a sobrevivência e ao bem-estar do ser humano, contudo, a deficiente gestão do 

patrimônio natural e a carência de incentivos econômicos para a conservação são causas 

determinantes da crescente e contínua degradação ambiental. Nesse contexto, os sistemas de 

pagamentos de serviços ecossistêmicos (PSE) têm grande relevância por permitir o reconhecimento 

dos bens e serviços oferecidos pelos ecossistemas e contribuir para a conscientização ambiental na 

medida em que inserem uma nova relação entre os fornecedores dos serviços e os beneficiados, e 

entre esses e a natureza (real prestadora do serviço).  

O pagamento de serviços ecossistêmicos é previsto nos artigos 33, 47 e 48 da Lei Federal n° 

9.985/00, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e tem sido adotado como 

uma possível solução aos problemas de sustentabilidade financeira nas UCs, que historicamente 

sofrem com restrições orçamentárias e deficiência de recursos para a sua devida gestão. Mesmo as 

UCs Federais mais antigas não contam com infra-estrutura, recursos materiais e humanos 

suficientes para lidar com os freqüentes problemas de queimadas, extração ilegal de palmito, de 

plantas ornamentais, ou mesmo para as operações de orientação e controle do uso público 

(LABHID e AGEVAP, 2007).  

Apesar do pagamento de serviços ecossistêmicos em Unidades de Conservação estar de 

previsto em lei, ainda falta a devida regulamentação do instrumento e a definição de metodologias 

para valoração dos respectivos serviços. Segundo Geluda e Young (2005), a implantação do sistema 

de PSE não é trivial, pois além de atender a determinados pré-requisitos, a precificação deve ser 

definida em um processo intenso de negociações entre as partes envolvidas, usando-se técnicas de 

valoração dos recursos ambientais, ou seja, o valor deve refletir o real benefício obtido pelo 

favorecido e deve satisfazer os interesses dos fornecedores (cobrir, ou ao menos contribuir para 

cobrir, os custos líquidos assumidos por estes). Em relação o serviço de proteção dos recursos 

hídricos proporcionada pelas UCs, a análise da implantação do sistema de PSE torna-se ainda mais 

complexa, uma vez que a proposta de contribuição financeira pelo uso da água afeta diretamente o 

sistema estadual de gestão de recursos hídricos, que já adota instrumentos econômicos reguladores, 

tais como a cobrança pelo uso da água, prevista na Lei Federal n° 9.433/1997. 

 

OBJETIVO 

     Avaliar a aplicabilidade da metodologia de pagamento de serviços ecossistêmicos na 

contribuição financeira pelo uso da água  em Unidades de Conservação, em específico, no Parque 

Estadual do Desengano (PED) e no Parque Estadual da Serra da Concórdia (PESC), a partir de uma 
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análise global dos impactos de sua aplicação, avaliando o contexto no qual poderá promover a 

maior eficácia na gestão do meio ambiente.  

 

ÁREA DE ESTUDO 

O Instituto Estadual do Ambiente (INEA)  foi criado 2009 a partir da fusão de três 

instituições responsáveis pelas agendas marrom (FEEMA), azul (SERLA) e verde (IEF). A missão 

do Instituto é proteger, conservar e recuperar o meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro, visando 

promover o desenvolvimento sustentável.  Dentre suas atribuições, o INEA é responsável pela 

administração das Unidades de Conservação Estaduais do Rio de Janeiro, totalizando 17 UCs de 

Proteção Integral e 12 UCs de Uso Sustentável.  

Para a avaliação da metodologia de PSE da contribuição financeira pelo uso da água, foram 

selecionadas duas unidades com características distintas em relação ao tamanho, localização e 

diversidade de mananciais, de modo a permitir uma análise comparativa e ilustrar a possível 

aplicação desse instrumento no Estado do Rio de Janeiro.  Dessa forma, foram selecionados para o 

presente estudo o Parque Estadual do Desengano e Parque Estadual da Serra da Concórdia, 

caracterizados a seguir. 

 

Parque Estadual da Serra da Concórdia (PESC)  

 O Parque Estadual da Serra da Concórdia foi criado pelo Decreto Estadual 32.577/2002 com 

804,41 ha, localizado no Distrito de Barão de Juparanã (4.565 habitantes), município de Valença 

(66.308 habitantes) na Região Hidrográfica III da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, 

localizada no sul fluminense (figura 1). Importante ressaltar, que as características naturais do meio 

físico da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, em conjunto, configuram uma condição de 

significativa suscetibilidade à erosão, resultando em elevada taxa de sedimentação e assoreamento 

acelerado dos canais fluviais (Moura et al, 1992). Este parque está inserido em área de Floresta 

Estacional Semidecidual (Ururahy et al. 1983, Veloso et al. 1991), protegendo um dos últimos 

remanescentes deste tipo de formação florestal no território fluminense. Recentemente, na Serra da 

Concórdia, foram identificadas 37 espécies de mamíferos terrestres, representando 22,3% das 

espécies presentes no estado (Modesto et al. 2008a). Algumas destas espécies estão ameaçadas de 

extinção no Brasil, como por exemplo o lobo-guará e a onça-parda (MMA 2008). A Serra da 

Concórdia faz parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica sendo considerada nacionalmente 

como prioritária para conservação. 

 

Parque Estadual do Desengano 
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O Parque Estadual do Desengano foi criado através do Decreto-lei nº 250 de 13 de abril de 

1970, sendo a mais antiga Unidade de Conservação Estadual e o último remanescente florestal de 

expressiva extensão do norte fluminense. Apresenta área total de 23.400 ha, abrangendo os 

municípios de Campos dos Goytacazes, Santa Maria Madalena e São Fidélis (figura 1). A 

diversidade da fauna e da flora do parque está entre as maiores do estado (Modesto et al. 2008b, 

Martinelli 1986), com muitas espécies ameaçadas de extinção como por exemplo, o maior primata 

das Américas, muriqui-do-sul, símbolo da unidade de conservação (Cunha et al. 2009).  O uso e 

ocupação do solo da zona de amortecimento e entorno é caracterizado por grandes áreas rurais, com 

pastagens, culturas diversificadas e expressivos remanescentes florestais em estágio médio e 

avançado de regeneração.  

A unidade está situada nas Regiões Hidrográficas VII (Rio Dois Rios) e IX (Baixo Paraíba 

do Sul), e seus rios e seus afluentes fazem parte das bacias hidrográficas Atlântica e Continental, 

cujo divisor de águas é o maciço da serra do Mar. Na face Atlântica, através do Rio Imbé, vertem 

suas águas para a Lagoa de Cima, sendo os principais afluentes: Ribeirão Água Limpa, Segundo-

Norte, Mocotó, Aleluia e Opinião. Já na face Continental, contribuinte à bacia do Rio Paraíba do 

Sul pelo Rio Grande e Rio do Colégio, se apresentam inúmeros ribeirões, como o Vermelho, 

Macapá, Santíssimo, Recreio, Itacolomi, Flores, Barra Alegre, entre outros. Nascem ainda no 

parque o Rio Preto e seu afluente, o Bela Joana que desemboca no Rio Ururaí, contribuinte à Lagoa 

de Cima.  

Em função de sua expressiva extensão e hidrografia, uma ampla gama de usuários como por 

exemplo a Companhia Estadual de Água e Esgoto – CEDAE (abastecimento público), iniciativas 

privadas (uso industrial) e pequenos usuários (uso doméstico) são beneficiados pela proteção dos 

recursos hídricos proporcionada pela UC (Figura 2).  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA 

Apesar de não existir um consenso sobre a terminologia para serviços ambientais e/ou 

ecossistêmicos, o Projeto de Lei do Senado 309/2010 trata da Política Nacional de Bens e Serviços 

Ambientais e Ecossistêmicos e propõe no artigo 3o os seguintes conceitos, adotados no presente 

trabalho:  

I - Bens Ambientais: equipamentos, maquinários, materiais, tecnologias, infraestrutura e 

outros bens industriais e de consumo que tenham impacto na mensuração, prevenção, 

minimização ou correção de danos aos serviços ecossistêmicos descritos nesta Lei; 

II - Serviços Ambientais: consultoria, educação, monitoramento e avaliação, prestados por 

agentes públicos e privados, que tenham impacto na mensuração, prevenção, minimização 

ou correção de danos aos serviços ecossistêmicos;  
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Figura 1: Mapa de localização, limites e zona de amortecimento do Parque Estadual do Desengano e Parque Estadual da Serra da Concórdia. 
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III - Serviços Ecossistêmicos: funções e processos dos ecossistemas relevantes para a 

preservação, conservação, recuperação, uso sustentável e melhoria do meio ambiente e 

promoção do bem-estar humano, e que podem ser afetados pela intervenção humana. 

IV – Pagamento por Serviço Ecossistêmico: retribuição, monetária ou não, às atividades 

humanas de restabelecimento, recuperação, manutenção e melhoria dos ecossistemas que 

geram bens e serviços ambientais, e também aqueles que estejam amparados por planos, 

programas e subprogramas específicos. 

Dentre os principais serviços ecossistêmicos proporcionados pelas florestas, pode-se citar a 

proteção das bacias hidrográficas, a conservação da biodiversidade, o sequestro de carbono, o uso 

recreativo das florestas e o aporte à beleza da paisagem, dentre outros. Quanto o serviço de proteção 

das bacias hidrográficas, as florestas têm importante papel na regulação do fluxo de água (controle 

de enchentes e aumento da vazão na época seca), manutenção da qualidade da água (controle de 

carga de sedimentos, nutrientes, químicos e da salinidade), controle de erosão e sedimentação, 

recarga dos aquíferos e manutenção do habitat aquático (Landell-Mills and Porras, 2002).  

No entanto, segundo Bishop e Landell-Mills (2005), a perda dos serviços ecossistêmicos 

proporcionados pelas florestas é preocupante frente ao desmatamento e a redução e fragmentação 

dos remanescentes florestais. Uma das faces do problema é que muitos desses serviços não fazem 

parte no mercado, e, portanto, não são levados em consideração quando se tomam decisões 

relacionadas ao manejo das florestas. 

De forma em geral, não se comercializam os serviços ecossistêmicos, não sendo possível 

mensurá-los diretamente, através dos preços de mercado. Dessa forma, os métodos de valoração 

econômica requerem frequentemente métodos indiretos, que buscam solucionar as falhas de 

mercado e gerar fundos que possam aumentar os benefícios dos agentes ou moradores locais 

encarregadas do manejo florestal, ou gerar recursos que possam ser usados para financiar os 

esforços de preservação de grupos conservacionistas privados ou órgão governamentais. 

O princípio protetor recebedor (PPR) estabelece que o provedor de serviços ecossistêmicos 

seja compensado, mediante pagamento, pela provisão e proteção dos benefícios disponibilizados a 

determinada pessoa física ou jurídica ou à sociedade. Nesse contexto, a Lei Federal 9.985/00, que 

trata do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, veio a estabelecer o princípio 

protetor recebedor em UCs nos artigos 33, 47 e 48, nos quais: 

Art. 33. A exploração comercial de produtos, subprodutos ou serviços obtidos ou 

desenvolvidos a partir dos recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais ou da 

exploração da imagem de unidade de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e 
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Reserva Particular do Patrimônio Natural, dependerá de prévia autorização e sujeitará o 

explorador a pagamento, conforme disposto em regulamento 

Art. 47. O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pelo abastecimento de 

água ou que faça uso de recursos hídricos, beneficiário da proteção proporcionada por 

uma unidade de conservação, deve contribuir financeiramente para a proteção e 

implementação da unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica.  

Art. 48. O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pela geração e 

distribuição de energia elétrica, beneficiário da proteção oferecida por uma unidade de 

conservação, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade, 

de acordo com o disposto em regulamentação específica.  

 Ainda segundo a proposta de Lanziotti et al (2011b), em conformidade com os conceitos da 

PLS n° 309/2010 e a Lei Federal 9.985/00, define-se serviço ecossistêmico como “benefício 

proporcionado pelas Unidades de Conservação a determinadas atividades, econômicas ou não, que 

minimizem seus custos operacionais, como a preservação e proteção de florestas nativas, a 

manutenção a quantidade e qualidade dos recursos hídricos, bem como as ações para proteção da 

fauna e flora nativas”. Segundo o mesmo autor, a proposta de contribuição financeira pelo uso da 

água em UCs tem como finalidade “o financiamento de estudos, programas, projetos e obras que 

visem à proteção dos recursos hídricos em Unidades de Conservação”.  

  

METODOLOGIA 

 

Modelo de valoração/precificação proposta para as UCs estaduais 

 Adotou-se, para o presente estudo, a metodologia proposta por Strobel et al (2006), Lanziotti 

et al (2011a) e Lanziotti et al (2011b) , com as devidas adaptações. Considerou-se como usuário 

beneficiário aquele cuja área de drenagem da microbacia do ponto de captação encontrava-se 

parcialmente ou integralmente no interior da unidade, ou seja, cuja captação tem contribuição 

hídrica da UC. O estudo abrangeu os usuários cujos usos (captação superficial e/ou subterrânea ou 

aproveitamento de potencial hidrelétrico) se fazem na UC ou em sua zona de amortecimento, área 

sobre a qual propõe-se que o PSE seja regulamentado. De modo a preservar o sigilo dos usuários, os 

mesmos foram identificados por número e setor (abastecimento público, agropecuária, uso 

industrial, uso doméstico, água mineral). 

 Dessa forma, para definir a contribuição financeira pelo uso dos recursos hídricos em 

Unidades de Conservação estaduais, adotou-se para o presente estudo de caso a tarifa inicial do PPR 

(ti), calculada a partir da seguinte fórmula (1): 
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ti = t x b! x di x (1/ei)            (1) 

 

 Onde: 

ti= tarifa do m3 da água a ser cobrada do usuário i (R$/m3) 

t = tarifa básica do m3 da água protegida (valor adotado = R$0,02/m3) 

bi = proporção uso de água do usuário i que é devida à contribuição protetora do parque 

(vide tabela 2) 

di = peso distributivo atribuído ao usuário i  

ei = elasticidade-preço da demanda de água do usuário i e o parâmetro (1+1/ei) seria uma 

compensação para sua sensibilidade a preço (valor adotado =1, para cenário neutro, e 

valores levantados por Seroa da Motta (2004) para cenário diferenciado) 

 

A tarifa básica não será definida em função de uma arrecadação esperada ou desejada, tal 

como os gastos totais anuais de proteção e manutenção das Unidades de Conservação. Entende-se 

que a arrecadação pelo PPR não tem como função custear integralmente os gastos da UC. Dessa 

forma, os custos de manutenção podem ser adotados somente como uma referência de valor 

máximo (teto) para o cálculo da tarifa básica. 

Segundo Strobel et al (2006), a tarifa básica t da expressão seria estimada resolvendo a 

seguinte expressão para todos os usuários i da bacia protegida (2): 

 

GT = !(t x vi)            (2) 

 

Onde: 

GT = gasto total de proteção da UC a ser recuperado 

vi = volume de água consumida do usuário i 

Considerada a pequena quantidade de usuários beneficiados pelo PED e PESC, a fórmula 

(2) não se aplica para determinar a tarifa básica, já que onera o usuário, inviabilizando a 

contribuição. Além disso, considera-se que o objetivo da contribuição financeira pelo uso da água 

não é o de financiar totalmente os custos de proteção da UC, e sim, constituir um instrumento 

educativo e gerar fundos a serem utilizados em ações de recuperação florestal associados a proteção 

dos corpos hídricos.  

Nesse contexto, a tarifa adotada para o presente estudo representa um valor simbólico que 

não onere em demasia os usuários, possibilitando que seja aceita e reconhecida pelos mesmos, e que 

simultaneamente permita arrecadar recursos representativos que auxiliem no custeio da manutenção 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  9 

e proteção das UC´s. Dessa forma, optou-se por um valor inicial baixo, tendo em vistas a 

implantação progressiva do instrumento.  Para este estudo de caso, adotou-se o valor R$0,02 para 

simulação de arrecadação, equivalente ao valor estipulado para a cobrança pelo uso da água no 

estado do Rio de Janeiro, uma vez que atende aos requisitos anteriores, ou seja, não onera em 

demasia os usuários e teria possivelmente ampla aceitação. 

A partir da aplicação da fórmula 1 para cada usuário, realizou-se a estimativa de arrecadação 

em diferentes cenários, considerando:  

 Cenário neutro: sem subsídio cruzado, di e ei iguais para todos os usuários, a tarifa apenas se 

diferencia por bi que é a proporção de consumo que é a contribuição da UC. O cenário neutro, ao 

não calibrar ti pelas elasticidades, eleva o valor de t básico porque usuários com menor reação a 

preço percebem o mesmo valor de cobrança que os usuários mais elásticos e, portanto, a capacidade 

de geração de receita é reduzida.  

 Cenário diferenciado: com subsídio cruzado definido pela regra de preço público em relação à 

elasticidade-preço da água ei de cada usuário (ei " 0), mas di igual para todos os usuários. Embora o 

valor de t básico seja menor no cenário diferenciado, isto não significa que as tarifas para todos os 

usuários neste cenário serão também menores. Ao contrário, no cenário diferenciado espera-se uma 

tarifa maior para os usuários menos elásticos, tal como o setor agropecuário. 

Os valores de elasticidade-preço da demanda de água podem ser obtidos ou estimados 

diretamente na bacia ou em literatura. Para este estudo, foram adotados os valores levantados em 

Seroa da Motta (2004), em função da inviabilidade de realizar estudos específicos. O di é um 

parâmetro subjetivo, definido com base na decisão de subsidiar ou não um grupo de usuários. Para 

este estudo, adotou-se o valor di=1 para todos os usuários, ou seja, sem diferenciação ou subsídios a 

um determinado setor para a cobrança via PPR.  

 

Avaliação hidrológica e cálculo da taxa de contribuição da UC 

 Para elaboração dos mapas e cálculo da taxa de contribuição da UC, foi elaborado um Sistema 

de Informação Geográfica (SIG) com base nas seguintes fontes:  

! Instituto Estadual do Ambiente (INEA): limites e zona de amortecimento das UCs e divisão 

das Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro; 

! Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): limite municipal e hidrografia em 

escala 1:50.000 

! Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH): coordenadas dos pontos de 

captação, em escala 1:1.000.000, e dados dos usuários (razão social, finalidade de uso, tipo 

de interferência, volume captado por ano, dentre outros); 
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! WorldClim: raster e curva de isoietas em escala 1:100.00, com pluviometria médias do 

período 1950-2000. 

! Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais: elaboração de Rede Irregular de Triangulações 

(TIN) baseado em Modelo Digital de Elevação (MDE), na escala 1:25.000. 

As áreas de contribuição para cada ponto de captação de água do CNARH (usuários 

cadastrados) foram delimitadas com base no MDE, com o auxílio da ferramenta Basin (ESRI 

ArcMap 9.2 ArcInfo) e do TIN. Nos casos em que não pode ser confirmada a precisão dos pontos, 

foram delimitadas apenas as microbacias, de acordo com o corpo hídrico indicado na tabela do 

CNARH.  

Dada a carência de dados em escala adequada (microbacia) para a região das UCs estaduais, 

para a estimativa de balanço hídrico foram utilizados dados de regiões com características 

semelhantes, adotados por Oliveira Júnior & Dias (2005), Ranzini et al. (2004) e Arcova et al. 

(2003), apud Strobel et al (2004).  Esses estudos apresentam estimativas das porcentagens de 

infiltração, evapotranspiração, escoamento superficial e precipitação para microbacias na Serra do 

Mar, região de Mata Atlântica, conforma a tabela 1. 

"
Tabela 1 - Fator de relação 

"

" #$%&'" ($')*+"
,-+%!.!/&0$"

12&.$/-&34.!-&
56$" 738!'/-&56$" ($')*+"

14%$&0$"
9&/$-"0+"
:+'&56$"

7;" #$$%" &$%" '$%" #$%"
<=>" #$$%" ($%" )$%" &$%"

 

A área das microbacias/áreas de contribuição foi dividida em parcelas dentro (IN) e fora 

(OUT) da Unidade de Conservação. A precipitação média por microbacia/área de captação foi 

obtida por meio da ferramenta Zonal Statistics (ESRI ArcMap 9.2 ArcInfo), podendo a partir desta 

ser estimado o balanço hídrico. Portanto, o bi foi calculado em função do percentual respectivo a 

parcela IN (dentro da UC) de volume escoado, para captações superficiais, ou infiltrado, para 

captações subterrâneas. 

!
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Avaliação hidrológica e cálculo da taxa de contribuição da UC (bi) 

Os mapas dos pontos de captação, delimitação das microbacias e limites das UCs estão 

representados na figura 2 e 3. O baixo número de usuários beneficiados pelo Parque Estadual da 

Serra da Concórdia - PESC (figura 3), está relacionado com a sua pequena extensão e por estar 
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inserido numa microbacia contribuinte da Bacia do Rio Paraíba do Sul, ou seja, potenciais 

beneficiários a jusante do encontro do Córrego Bonsucesso com o Rio Paraíba do Sul são 

descartados dessa análise, uma vez que a contribuição hídrica do PESC torna-se insignificante 

frente a expressiva área de drenagem da Bacia do Rio Paraíba do Sul. Vale ressaltar que em ambas 

as UCs o número de usuários beneficiados pode estar subestimado em função da implantação 

progressiva do cadastro e da outorga em áreas rurais, no qual muitos usuários ainda não estão 

devidamente regularizados no CNARH. Além disso, não foram identificados empreendimentos 

hidroelétricos na UCs e no seu entorno.  

As tabelas 2 e 3 apresentam a memória de cálculo da taxa de contribuição (bi) do PED e 

PESC. É importante destacar que a determinação do usuário beneficiário está associada a um 

critério hidrológico. Apesar de considerar que os mecanismos de proteção da unidade também 

incidem na zona de amortecimento, pontos de captação localizados na zona de amortecimento sem 

contribuição hídrica efetiva das UCs foram excluídos da análise. 

 

Estimativa de valoração/precificação proposta para as UC estaduais 

Os valores estimados de arrecadação por usuário para o cenário neutro e diferenciado estão 

apresentados nas tabelas 4 e 5 (PED) e tabelas 6 e 7 (PESC). De forma geral, os valores estimados 

de arrecadação da grande maioria dos usuários é pouco expressiva (inferior a R$200 por ano), com 

exceção dos usuários do setor de abastecimento público, devidos aos elevados valores de vazão 

captada. Em ambos os casos, a arrecadação foi maior no cenário diferenciado em relação cenário 

neutro, uma vez que neste estudo considerou-se o valor de t básico igual para ambos os cenários 

(R$0,02). Dessa forma, o cenário diferenciado representa a diferença da arrecadação em função da 

elasticidade do setor usuário, considerando que o coeficiente busca minimizar desvios de demanda 

com a implantação da contribuição financeira. 

No cenário diferenciado, o setor agropecuário pagaria quase o dobro em relação ao cenário 

neutro, já que o setor possui a menor elasticidade dentre os usuários inventariados. No entanto, é 

preciso considerar que o setor agropecuário, em função das suas características socioeconômicas e 

pelo perfil de alta demanda pelo uso da água, é subsidiado na cobrança pelo uso da água, e de forma 

similar, deveria ser subsidiada no pagamento de serviços ecossistêmicos em UCs, adotando valores 

diferenciados de di.de forma a minimizar os impactos econômicos sobre os usuários. 
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Figura 2. Pontos de captação localizados na zona de amortecimento do Parque Estadual do Desengano e respectivas microbacias hidrográficas. 

!
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Figura 3. Ponto de captação localizado na zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia e respectivas microbacias hidrográfica.  

Tabela 2. Cálculo da Taxa de Contribuição do Parque Estadual do Desengano (bi) 
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N°  Razão Social Corpo 
Hídrico 

Local 
Parque 

Balanço Hídrico Taxa de 
contribuição do 
Parque b" (%) Área (m2) Precipitação 

Média (mm) 
Volume precipitado 

(m3/ano) 
Evapo-

transpiração (m3) 
Infiltração 

(m3) 
Volume 

escoado (m3) 

1 Usuário 1 
Setor: Água Mineral Poço raso 

IN 10.791.505,93 1.167,93 12.603.683,26 3.781.104,98 7.562.209,96 1.260.368,33 5,02 
OUT 245.206.542,59 1.167,93 286.383.162,67 57.276.632,53 143.191.581,33 85.914.948,80 94,98 

TOTAL 255.998.048,52  - -  -  150.753.791,29  - -  

2 
Usuário 2 
Setor: Abastecimento 
público 

Rio /curso 
d'Água 

IN 10.791.505,93 1.167,93 12.603.683,26 3.781.104,98 7.562.209,96 1.260.368,33 1,45 
OUT 245.206.542,59 1.167,93 286.383.162,67 57.276.632,53 143.191.581,33 85.914.948,80 98,55 

TOTAL 255.998.048,52 - - - - 87.175.317,13 -  

3 Usuário 3 
Setor: Uso doméstico Poço raso 

IN 10.791.505,93 1.167,93 12.603.683,26 3.781.104,98 7.562.209,96 1.260.368,33 5,02 
OUT 245.206.542,59 1.167,93 286.383.162,67 57.276.632,53 143.191.581,33 85.914.948,80 94,98 

TOTAL 255.998.048,52 -   -  - 150.753.791,29  - -  

4 Usuário 4 
Setor: Agropecuária 

Rio /curso 
d'Água * * * * * * * * 

5 Usuário 5 
Setor: Uso doméstico Poço raso 

IN 10.791.505,93 1.167,93 12.603.683,26 3.781.104,98 7.562.209,96 1.260.368,33 5,02 
OUT 245.206.542,59 1.167,93 286.383.162,67 57.276.632,53 143.191.581,33 85.914.948,80 94,98 

TOTAL 255.998.048,52  -  -  - 150.753.791,29  -  - 

6 Usuário 6 
Setor: Uso industrial 

Poço 
profundo 

IN 10.791.505,93 1.167,93 12.603.683,26 3.781.104,98 7.562.209,96 1.260.368,33 5,02 
OUT 245.206.542,59 1.167,93 286.383.162,67 57.276.632,53 143.191.581,33 85.914.948,80 94,98 

TOTAL 255.998.048,52  -  - -  150.753.791,29 -  - 

7 Usuário 7 
Setor: Uso doméstico 

Poço 
profundo * * * * * * * * 

8 Usuário 8 
Setor: Uso doméstico Poço raso 

IN 10.791.505,93 1.167,93 12.603.683,26 3.781.104,98 7.562.209,96 1.260.368,33 5,02 
OUT 245.206.542,59 1.167,93 286.383.162,67 57.276.632,53 143.191.581,33 85.914.948,80 94,98 

TOTAL 255.998.048,52 -  -   - 150.753.791,29  -  - 

9 Usuário 9 
Setor: Uso industrial Poço raso * * * * * * * * 

10 Usuário 10 
 Setor: Uso industrial Poço raso 

IN 10.791.505,93 1.167,93 12.603.683,26 3.781.104,98 7.562.209,96 1.260.368,33 5,02 
OUT 245.206.542,59 1.167,93 286.383.162,67 57.276.632,53 143.191.581,33 85.914.948,80 94,98 

TOTAL 255.998.048,52 -   - -  150.753.791,29 -   - 

11 Usuário 11 
Setor: Uso industrial Poço raso * * * * * * * * 
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12 Usuário 12 
Setor: Mineração Poço raso * * * * * * * * 

13 Usuário 13 
Setor: Uso industrial Poço raso * * * * * * * * 

14 Usuário 14 
Uso industrial Poço raso * * * * * * * * 

15 
 Usuário 15 
Setor: Abastecimento 
público 

Rio/Curso 
d'Água 

IN 622.979,95 1.415,00 881.516,63 264.454,99 528.909,98 88.151,66 11,37 
OUT 1.619.189,52 1.415,00 2.291.153,17 458.230,63 1.145.576,59 687.345,95 88,63 

TOTAL 2.242.169,47 - - - - 775.497,61  - 

16 
Usuário 16 
 Setor: Abastecimento 
público 

Rio/Curso 
d'Água 

IN 10.544.963,71 1.445,21 15.239.689,16 4.571.906,75 9.143.813,50 1.523.968,92 49,74 
OUT 3.551.638,40 1.445,21 5.132.864,06 1.026.572,81 2.566.432,03 1.539.859,22 50,26 

TOTAL 14.096.602,10 - - - - 3.063.828,13 - 

17 
Usuário 17 
 Setor: Abastecimento 
público 

Rio/Curso 
d'Água ** ** ** ** ** ** ** ** 

Legenda: *Pontos de captação na zona de amortecimento, sem contribuição hídrica do PED. ** Inconsistência de dados, coordenada geográfica desconhecida. 
 

Tabela 3. Cálculo da Taxa de Contribuição do Parque Estadual da Serra da Concórdia (bi) 
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Legenda: *Pontos de captação na zona de amortecimento, sem contribuição hídrica do PESC.



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  16 

Tabela 4. Estimativa de valoração e arrecadação no PED (cenário neutro). 

CENÁRIO NEUTRO 

N° Razão Social t bi 1/ei di ti (R$/m3) Vazão captada 
(m3/ano) 

Arrecadação 
estimada 
(R$/ano) 

1 Usuário 1 
Setor:!Água Mineral 

0,02 0,05 1 1 0,00100 28.260,00 R$28,35 

2 
Usuário 2 
Setor:!Abastecimento público 0,02 0,01 1 1 0,00029 43.800,00 R$12,66 

3 
Usuário 3 
Setor:!Uso doméstico 

0,02 0,05 1 1 0,00100 129,60 R$0,13 

4 
Usuário 4 
Setor:!Agropecuária 

0,02 * 1 1 - 4.200,00 - 

5 Usuário 5 
Setor:!Uso doméstico 

0,02 0,05 1 1 0,00100 86,40 R$0,09 

6 
Usuário 6 
Setor:!Uso industrial 

0,02 0,05 1 1 0,00100 1.320,00 R$1,32 

7 
Usuário 7 
Setor:!Uso doméstico 

0,02 * 1 1 - 756,00 - 

8 
Usuário 8 
Setor:!Uso doméstico 

0,02 0,05 1 1 0,00100 216,00 R$0,22 

9 
Usuário 9 
Setor:!Uso industrial 0,02 * 1 1 - 240,00 - 

10 
Usuário 10 
Setor:!Uso industrial 

0,02 0,05 1 1 0,00100 2.880,00 R$2,89 

11 
Usuário 11 
Setor:!Uso industrial 

0,02 * 1 1 - 1.056,00 R$0,00 

12 Usuário 12 
Setor:!Mineração 

0,02 * 1 1 - 1.056,00 - 

13 
Usuário 13 
Setor:!Uso industrial 0,02 * 1 1 0,00000 2.190,00 R$0,00 

14 
Usuário 14 
Uso industrial 

0,02 * 1 1 - 1.200,00 - 

15 
Usuário 15 
Setor:!Abastecimento público 

0,02 0,11 1 1 0,00227 63.072,00 R$143,39 

16 Usuário 16 
Setor:!Abastecimento público 

0,02 0,50 1 1 0,00995 946.080,00 R$9.411,73 

17 
Usuário 17 
Setor:!Abastecimento público 0,02 ** 1 1 - 94.608,00 - 

 TOTAL       R$9.600,78 

Legenda: * Pontos na zona de amortecimento, sem contribuição hídrica do PED. ** Inconsistência de dados, 
coordenada geográfica desconhecida. 
!

Tabela 5. Estimativa de valoração e arrecadação no PED (cenário diferenciado). 

CENÁRIO DIFERENCIADO 

N° Razão Social t bi 1/ei di 
ti 

(R$/m3) 

Vazão 
captada 
(m3/ano) 

Arrecadação 
estimada (R$/ano) 

1 Usuário 1 
 Setor:!Água Mineral 

0,02 0,05 1,22 1 0,00122 28.260,00 R$34,57 

2 Usuário 2 
Setor:!Abastecimento público 

0,02 0,01 1,35 1 0,00039 43.800,00 R$17,11 

3 Usuário 3 
Setor:!Uso doméstico 0,02 0,05 1,35 1 0,00136 129,60 R$0,18 

4 Usuário 4 0,02 * 2,00 1 - 4.200,00 - 
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Setor:!Agropecuária 
5 Usuário 5 

Setor:!Uso doméstico 
0,02 0,05 1,35 1 0,00136 86,40 R$0,12 

6 Usuário 6 
Setor:!Uso industrial 

0,02 0,05 1,22 1 0,00122 1.320,00 R$1,61 

7 Usuário 7 
Setor:!Uso doméstico 

0,02 * 1,35 1 - 756,00 - 

8 Usuário 8 
Setor:!Uso doméstico 0,02 0,05 1,35 1 0,00136 216,00 R$0,29 

9 Usuário 9 
Setor:!Uso industrial 

0,02 * 1,22 1 - 240,00 - 

10 Usuário 10 
 Setor:!Uso industrial 

0,02 0,05 1,22 1 0,00122 2.880,00 R$3,52 

11 Usuário 11 
Setor:!Uso industrial 

0,02 * 1,22 1 - 1.056,00 R$0,00 

12 Usuário 12 
Setor:!Mineração 0,02 * 1,22 1 - 1.056,00 - 

13 Usuário 13 
Setor:!Uso industrial 

0,02 * 1,22 1 - 2.190,00 R$0,00 

14 Usuário 14 
Uso industrial 

0,02 * 1,22 1 - 1.200,00 - 

15 Usuário 15 
Setor:!Abastecimento público 

0,02 0,11 1,35 1 0,00307 63.072,00 R$193,77 

16 Usuário 16 
 Setor:!Abastecimento público 0,02 0,50 1,35 1 0,01344 946.080,00 R$12.718,56 

17 Usuário 17 
 Setor:!Abastecimento público 

0,02 ** 1,35 1 - 94.608,00 - 

  TOTAL       R$12.969,74 

Legenda: * Pontos na zona de amortecimento, sem contribuição hídrica do PED. ** Inconsistência de dados, 
coordenada geográfica desconhecida. 
 

Tabela 6. Estimativa de valoração e arrecadação no PESC (cenário neutro) 

CENÁRIO NEUTRO 

N° Razão Social t bi 1/ei di ti (R$/m3) 
Vazão 

captada 
(m3/ano) 

Arrecadação 
estimada 
(R$/ano) 

1 
Usuário 1 
Setor: Agropecuária 

0,02 0,23 1 1 R$ 0,00 232.560,00 R$1.084,54 

2 Usuário 2 
Setor: Uso industrial 

0,02 * 1 1 - - - 

3 
Usuário 3 
Setor: Abastecimento público 

0,02 0,23 1 1 R$0,00 529.804,80 R$2.470,73 

 TOTAL       R$3.555,27 

Legenda: *Pontos na zona de amortecimento, sem contribuição hídrica do PESC 
!

Tabela 7. Estimativa de valoração e arrecadação no PESC (cenário diferenciado) 

CENÁRIO DIFERENCIADO 

N°  Razão Social t bi 1/ei di ti (R$/m3) Vazão captada 
(m3/ano) 

Arrecadação 
estimada (R$/ano)  

1 
Usuário 1 
Setor: Agropecuária 0,02 0,23 2,00 1 R$0,0092 232.560,00 R$2,139,55 
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2 
Usuário 2 
Setor: Uso industrial 0,02 * 1,22 1 - - - 

3 
Usuário 3 
Setor: Abastecimento público 0,02 0,23 1,35 1 R$0,0062 529.804,80 R$3,293,38 

 TOTAL       R$5.432,93 

Legenda: * Pontos na zona de amortecimento, sem contribuição hídrica do PESC 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Embora complexa, a metodologia mostrou-se aplicável para os dois Parques estudados. 

Contudo, em função dos baixos valores de arrecadação do PSE (uso da água) e considerando os 

custos estimados de implantação das UC, o impacto positivo desta contribuição é irrisório. Assim, 

sugerimos que a aplicação deste instrumento de cobrança seja estrategicamente associada a demais 

formas de arrecadação que as Unidades de Conservação podem utilizar, como por exemplo, a partir 

da cobrança de ingresso para uso do espaço, da concessão a empresas de serviços diversos a serem 

explorados, do pagamento de passivos ambientais como linhas de transmissão ou antenas de 

telefonia particulares instaladas no interior das UC etc. 

Em paralelo ao refinamento da metodologia frente aos diferentes cenários, a possibilidade de 

implantar mais uma cobrança a ser paga pelos usuários, deve ser tratada como cautela, considerando 

potenciais conflitos entre a sociedade e o sistema de gestão de recursos hídricos. Apesar da 

cobrança pelo pagamento de serviços ecossistêmicos (PSE) em Unidades de Conservação ser 

fundamentada em princípios econômicos distintos da cobrança pelo uso da água, devem-se 

considerar os esforços necessários para aplicação do mecanismo de PSE em UC, promovendo a 

discussão com a sociedade. Dessa forma, é necessário avaliar qual será o impacto na arrecadação 

com a implantação de ambos os instrumentos, em função da sensibilidade do usuário ao preço 

(elasticidade-demanda) e da aceitação dos usuários. 

Além desses aspectos, dentre as características particulares do PED e PESC, pode-se citar a 

existência de expressivos remanescentes nas zonas de amortecimento e entorno. Dessa forma, a 

implantação da contribuição financeira pelo uso da água nessas áreas deve estar vinculada a 

políticas de inclusão dos proprietários que preservam remanescentes no seu entorno, uma vez que 

os mesmos também prestam o serviço ecossistêmico de proteção dos recursos hídricos.   

Por fim, a contribuição financeira pelo uso da água em Unidades de Conservação constitui 

uma possível fonte de arrecadação que pode contribuir na sustentabilidade financeira das UC, no 

entanto, a sua aplicação não é trivial e depende ainda de discussão e esclarecimentos frente à 

sociedade. O instrumento deve ser concebido de forma estratégica e integrada com o sistema de 

gestão de recursos hídricos e com outras políticas ambientais.  
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