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RESUMO

A Constituição Federal de 1988 consagrou o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental do homem. Assim, 
preservar o meio natural para as presentes e futuras gerações é um dever do Estado e da sociedade como um todo. Neste contexto, vários 
mecanismos foram criados visando combater ou mitigar a degradação ambiental desenfreada. Ocorre que, até os dias atuais, nenhum 
mecanismo foi capaz de proteger, satisfatoriamente, os recursos naturais, motivo pelo qual estudiosos de todo o mundo não cessam de buscar 
novos instrumentos que possam atender as demandas ecológicas de forma satisfatória. Desta feita, buscou analisar no presente trabalho o PSA –
Pagamentos por Serviços Ambientais – instrumento econômico-ambiental, ainda pouco utilizado no Brasil, tendo em vista sua recente criação. 
Diante da carência de estudos a respeito do PSA, surgiu o seguinte questionamento: O PSA é capaz de promover o desenvolvimento sustentável? 
Para responder a tal questionamento faz-se necessário entender o que é desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável visa 
promover um desenvolvimento econômico e social atrelado a proteção dos recursos naturais. PSA, por sua vez, é um instrumento econômico que 
tem como objetivo retribuir aqueles que auxiliam a natureza a prestar seus serviços ambientais. O PSA pode ser privado ou público, neste último 
o Poder Público concederá benefícios – financeiros, creditícios, tributários, etc – ao benfeitor do meio natural, visando estimular práticas mais 
sustentáveis. A metodologia utilizada na pesquisa foi descritiva, visto que a pesquisa bibliográfica foi realizada com o objetivo de analisar se os 
programas de PSA públicos, já empregados no Brasil, promovem – ou não – o desenvolvimento sustentável. E, a partir da metodologia 
empregada, conclui-se que o PSA é capaz de promover o desenvolvimento sustentável, vez que tem capacidade de estimular o desenvolvimento 
em seu aspecto social, na medida em que os incentivos, que nem sempre são monetários, podem consisti em prestação de serviços de saúde, 
educação, saneamento, dentre outros, proporcionando, assim, uma melhoria da qualidade de vida dos beneficiários. Estimula também o 
desenvolvimento econômico, já que viabiliza a criação de novos mercados, gerando empregos e renda, além de promover a inclusão econômica 
dos beneficiários, aumentando o potencial econômico das comunidades onde o PSA é empregado. Ademais, o PSA estimula a proteção do meio 
ambiente, na medida em que induz, através dos incentivos sociais e financeiros, a prática de atividades e atitudes conservacionistas. No entanto, 
no Brasil, os programas de PSA ainda enfrentam algumas dificuldades em sua execução, tais como altos custos de implementação, vez que para 
que um programa de PSA seja introduzido em uma comunidade ou empresa faz-se necessário o emprego de tecnologia e pessoal qualificado. 
Outra dificuldade que o PSA enfrenta é necessidade do envolvimento dos beneficiários para o efetivo sucesso do programa, sendo que este 
trabalho de convencimento é custoso e gradual.
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