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RESUMO
Diferentes perspectivas analíticas, gestadas num profícuo e crítico diálogo entre
pesquisadores de todos os continentes e de diferentes áreas do conhecimento, têm
sido desenvolvidas para analisar as complexas interações do Pagamento por
Serviços Ambientais (PSA) e os recursos naturais. Este artigo apresenta alguns
temas centrais neste debate – abordagem econômica, informações imperfeitas e
dilemas ambientais.
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INTRODUÇÃO
De acordo com as estimativas, os mercados de serviços ambientais pode
gerar benefícios para 600-800 milhões de pessoas no campo até 2030 (MILDER
et al., 2010). Carroll e Jenkins (2008) calculou que as transações relacionados ao
PSA são susceptíveis de atingir até US $ 1,1 trilhões em 2050, em comparação
com cerca de US $ 87 bilhões em 2006.
No entanto, por ser recente, pouco se conhece acerca dos efeitos da
introdução do PSA sobre o aumento efetivo do fornecimento de serviços
ambientais ou das consequências que as mudanças de uso da terra promovidas por
ações políticas podem trazer às rendas e ao desenvolvimento das unidades de
produção familiar (ENGEL et al., 2008).
O objetivo deste artigo é responder as seguintes indagações:
Quais os tipos de abordagem de conservação são encontrados sob a “premissa
de PSA” e qual é a sua conceituação econômica?
O arcabouço teórico de PSA é implementado na prática?
Quais são os tipos de informações imperfeitas em contratos de PSA?
A implementação de PSA pode contribuir para auferir renda melhor dos
participantes e , concomitamente, conservar os recursos naturais?
ABORDAGEM ECONÔMICA EM PSA
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Os instrumentos econômicos são baseados no conceito de internalização
das externalidades. Pode-se distinguir dois enfoques alternativos para internalizar
externalidades: o coesano e o pigouviano.
Teorema de Coase
O Teorema de Coase argumenta que – não havendo custo de transação e
com os direitos de proriedades bem definidos - nenhuma autoridade
governamental é necessária para superar o problema da internalização de efeitos
externos.. De acordo com Coase (1960), não há razão para supor que a
intervenção governamental irá executar melhor ou produzir resultados eficientes
mais do que deixar a distribuição de recursos para o mercado. Ele restringe a
tarefa de governo para a atribuição inicial dos direitos de propriedade e garantindo
um ambiente legal onde os direitos de propriedade são exequíveis.
Teorema de Pigou
Programas de pagamento governamentais em PSA são comumente
referido como o conceito de Pigou (VATN, 2010; PATTANAYAK et al, 2010). A
conceituação de Pigou é baseado na '' filosofia de Pigou de tributar externalidades
negativos ou subsidiar as positivas nos mercados de produtos existentes '' (VAN et
al, 2010). Segundo Schomers (2013), a maioria dos casos de PSA existentes nos
países em desenvolvimento e industrializados utiliza a solução de Pigou, ou seja,
programas de incentivos governamentais.

PSA: CONCEITO TÉORICO E APLICAÇÃO NA PRÁTICA
A definição mais aceita no meio científico é aquela apresentada por
Wunder (2005), no qual PSA é: uma transação voluntária (Voluntariedade); em
que um serviço ambiental bem definido (ou um uso e ocupação do solo que
assegure esse serviço); está sendo comprado por pelo menos um comprador; de
pelo menos um provedor; se, e somente se, o provedor do serviço ambiental
garantir a oferta desse serviço (Condicionalidade).
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Voluntariedade
O termo voluntário se refere a uma classe de políticas, programas e
iniciativas no qual partes concordam voluntariamente para participar em vez de
ser legalmente exigida ou forçados a fazê-lo (SEGERSON, 2013) . Há caso de
PSA em que a transação não é voluntária. No Brasil, por exemplo, a legislação
obriga as hidrelétricas e as empresas de saneamento a pagarem para as Unidades
de Conservação pelos serviços prestados em relação à quantidade e à qualidade de
água
Condiconalidade
A condicionalidade para o pagamento, ou seja, o critério de apenas pagar
pelo serviço devidamente ofertado, é raramente observado na prática. Wunder
(2007) analisou os casos da Bolívia e do Vietnã e descobriu que existe um
acompanhamento esparso de prestação de pagamentos, deixando assim de cumprir
os critérios de condicionalidade. Isto também ocorrem em outros casos
(MURADIAN et al, 2010).
Adicionalidade
Considerando que a condicionalidade permite demonstrar o impacto de
uma intervenção (ou seja, se o prestador de serviços tenha preenchido as
condições do acordo), a adicionalidade é a medida de resultados em relação ao
que teria ocorrido na ausência da intervenção. Um número de avaliações de PSA
ter determinado post hoc que eles têm conseguido relativamente pouca
adicionalidade ambiental (SANCHEZ-AZOFEIFA et al., 2007, MUNOZ-PINA et
al., 2008). Wunder destaca a importância da adicionalidade em sua discussão do
PSA, embora ele não incluí-lo em seus critérios definidores (SOMMERVILE et
al, 2009).
INFORMAÇÕES IMPERFEITAS EM CONTRATOS DE PSA
Há duas informações imperfeitas importantes na concepção dos contratos:
informação oculta e risco moral.
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Informações ocultas (seleção adversa)
Surge durante a negociação do contrato. Os proprietários de terras têm
melhor informação do que o agente de conservação sobre a custos de
oportunidade da prestação de serviços ambientais.

A solução típica para o

problema de ação oculta é premiar os proprietários de terras para resultados que
são mais susceptíveis de surgir mediante aos seus esforços necessários e puni-los
quando os resultados acordados não são executados (FERRARO, 2008).
Risco Moral
O risco moral é um processo de mercado em que a assimetria de
informação é a incapacidade de observar e/ou verificar a ação do agente que é
suposto para assegurar o cumprimento dos termos acordados de contrato
(NEITZEL, 2013). Há três saídas para o problema do risco moral nos contratos do
PSA. O primeiro é da internalização, a segunda forma, que é cada vez mais
adotada, é a participação do Estado em contratos de PSA. O ultimo caso se refere
à ação voluntária por parte de atores do setor privado
PSA: O DILEMA SOCIAL E A CONTRADIÇÃO AMBIENTAL
É possível minimizar a pobreza e preservar os recursos ambientais com a
introdução do PSA? Os estudos empíricos não confirmaram que PSA até agora
contribuíram para o alívio da pobreza (PATTANAYAK et al, 2010). Assim,
alguns

autores argumentam que o PSA deve se concentrar em um desses

objetivos de cada vez, ou seja, a proteção dos serviços ecossistêmicos para o qual
eles foram criados (FERRARO, 2009) e, em seguida, a outra pode ser conseguida
como um efeito colateral.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o aumento da implementação de PSA, novos problemas podem
surgir. Estes problemas não são específicas aos serviços dos ambientais. Pelo
menos em certa medida, estes problemas pode ser mediada por adequado projeto
de PSA e assim, eles devem atrair a atenção de todos partes interessadas
responsáveis pelo desenvolvimento deste instrumento.
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Mais pesquisas são necessárias para projetar um sistema global de PSA
tendo em consideração aos dilemas e contradições de que dispomos. Com efeito,
todo este cenário referem-se a estrutura do governo, incluindo quadros
institucionais, monitoramento, comunicação, participação e tipos de contatos.
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