
E-mail para contato: anacarolinalima14@gmail.com IES: UFRJ

Autor(es): Ana Carolina Assmar de Lima Rabelo; Glauciane Santos da Silva; Daniel Alvino Mesquita

Palavra(s) Chave(s): PSA; Valoração Ambiental; Segurança hídrica; Produtor de Água.

Título: O PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS COMO ALTERNATIVA À SEGURANÇA HÍDRICA NO BRASIL: O CASO DO 
PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA

Curso: Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharias

RESUMO

Os instrumentos econômicos surgiram com a proposta de incentivo às boas práticas e recompensa a quem as adota. O Pagamento por Serviços 
Ambientais – PSA é um exemplo.  Nasceu como resposta às pressões que afetam a capacidade dos ecossistemas em continuar fornecendo 
serviços ambientais, fundamentais para a vida humana.  Trata-se de uma poderosa e promissora ferramenta econômica para a gestão ambiental 
que atenta para o fato de que beneficiários dos serviços ambientais não poderão mais contar com os mesmos de forma gratuita. Cada vez mais, o 
PSA vem galgando espaço no âmbito de políticas ambientais, objetivando a manutenção e melhoria de ecossistemas que oferecem serviços 
ambientais, além de incrementos no rendimento de agricultores rurais. No Brasil, observa-se um número crescente de PSA nos últimos anos. 
Vários Estados e municípios estabeleceram não apenas programas de PSA, como também suas legislações próprias, enquanto ainda não há uma 
legislação federal. Uma das possíveis ações de PSA é referente à conservação de bacias hidrográficas, o que se conhece por PSA hídrico. A atuação 
do programa Produtor de água é justamente a partir do estímulo ao PSA no âmbito de proteção hídrica. Basicamente, são projetos que visam a 
redução da erosão e assoreamento de recursos hídricos, provocando, assim, a melhoria da qualidade e quantidade de água. Com isso, é possível 
garantir a segurança hídrica nas áreas definidas em contrato de PSA, a partir das condutas definidas no mesmo. Dito isso, esta pesquisa objetiva 
apresentar a viabilidade da experiência desenvolvida no âmbito do programa Produtor de Água como uma alternativa de ação que garanta a 
segurança hídrica no Brasil, à medida que vá sendo disseminada pelo país. Com caráter de abordagem primordialmente qualitativo, a pesquisa é 
predominantemente exploratória e descritiva. A metodologia compreende uma revisão bibliográfica, não exaustiva, da literatura disponível a 
partir de elementos teóricos, publicados na forma tradicional ou em meio digital. O foco foi avaliar experiências já realizadas ou em andamento 
para verificar aspectos positivos e negativos. Os primeiros para potencialmente serem replicados e os últimos para serem excluídos de novos 
projetos. Os resultados da pesquisa apontam que diversos desafios ainda precisam ser enfrentados para que o PSA Hídrico galgue escala no país. 
Os principais são a falta de regulamentação federal, escassez de documentação para o intercâmbio de informações e incertezas quanto aos 
financiamentos dos projetos. É fundamental que haja políticas públicas que aumentem a escala dos incentivos financeiros para conservação e uso 
sustentável dos recursos naturais. Nesse sentido, a documentação assume papel fundamental para o incremento de projetos desta natureza, pois 
os dados são escassos, o que dificulta o intercâmbio de experiências no Brasil. Isto limita o potencial de disseminar informações e beneficiar com 
suas práticas inclusive outros países que também trabalham com PSA. O desafio do financiamento reside na garantia dos projetos a longo prazo, 
para que consigam se sustentar. Estudos sobre diversas fontes de financiamento ainda estão sendo feitos para apontar qual delas é a origem mais 
indicada e estável. Referente ao Programa Produtor de Água, entende-se que o mesmo proporciona condições adequadas e viáveis à 
implementação das práticas conservacionistas. De modo geral, concluiu-se que experiências de PSA hídrico estão em constante expansão no 
Brasil, sobretudo em locais onde há conflito pelo uso da água. Com estes programas, é feita a conscientização de produtores e consumidores de 
água da importância da gestão integrada de bacias hidrográficas e, nas áreas onde o PSA hídrico é implantado, é possível garantir a segurança 
hídrica, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos.
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