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Resumo
A utilização de instrumentos econômicos na gestão ambiental se faz necessária pela
verificação da ineficiência dos instrumentos de comando e controle. Um dos tipos de
instrumentos econômicos de destaque na atualidade são os Pagamentos por
Serviços Ambientais (PSA). Este trabalho objetiva avaliar o cenário de planejamento
ambiental no Estado do Pará e analisar a aplicabilidade de utilização do programa
Produtor de Águas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade
(SEMAS) através de entrevista com especialista. Os resultados mostram que a
temática já permeia o planejamento da SEMAS, contudo, com a necessidade de
superar alguns gargalos como a ausência de estudos sobre áreas prioritárias.
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1. Introdução
Atualmente as atividades antrópicas se mostram mais danosas ao meio
ambiente e consequentemente aos serviços ambientais (MORAES, 2012; MARTINS,
2013). Parte destes impactos estão presentes no meio rural e são percebidos a partir
da diminuição da qualidade da água e comprometimento dos ecossistemas
terrestres (FIGUEIREDO et al, 2012, RARES & BRANDIMARTE, 2014).
Este trabalho foca num instrumento econômico usado como alternativa de
adequação ambiental nas propriedades rurais que geram externalidades negativas
nos corpos hídricos, o Pagamento por Serviços Ambientais Hídricos (PSAH)
(MORAES, 2012). A forma de aplicação desse instrumento analisado foi através do
Programa Produtor de Águas, instituído pela Agência Nacional das Águas (ANA) e
objetiva avaliar a viabilidade de sua implantação no Estado do Pará, como
ferramenta adotada por parte da gestão pública para efetivação da conservação
ambiental.
2. Materiais e métodos
O objeto de estudo é o programa Produtor de Águas e o contexto de tomada
de decisão em termos de políticas de recursos hídricos e mercados de PSAH, dentro
do Estado do Pará. As etapas da pesquisa envolveram levantamento bibliográfico e
entrevista em profundidade com servidores da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) do estado do Pará (PEREIRA, 2007).

A entrevista buscou contemplar o histórico de discussão dentro da SEMAS,
presença de levantamento sobre serviços ambientais no Estado, se há discussão
com a ANA a respeito de implementação do Produtor de Águas, as fontes de
recurso, como andam outras experiências de PSAH no Estado, etc.
Programa Produtor de Águas
O programa Produtor de Águas é uma iniciativa da ANA para mercados de
PSAH no Brasil, visando incentivar, a partir da compensação financeira, os
produtores rurais que diminuam a poluição difusa causada por suas propriedades
aos recursos hídricos presentes dentro dela através de ações como preservação do
solo e conservação das matas ciliares (ANA, 2012).
Dessa forma, o programa Produtor de Águas busca fazer com que os
benefícios ambientais sejam melhor realizados a partir de sua conservação e
gerando frutos tais como Nusdeo (2012) e ANA (2012) citam: redução da erosão e
da sedimentação de cursos d’água, manutenção do equilíbrio químico, regulação da
recarga de águas subterrâneas, sequestro de carbono, criação de corredores
ecológicos e a manutenção da qualidade e vazão das águas a jusante para aqueles
usuários dependentes destas características.
3. Resultados e discussões
O contexto de discussões a respeito de serviços ecossistêmicos dentro do
Estado do Pará se mostra promissor, conforme conferido em entrevista. Apesar de
poder ser encarado como um processo lento, considera-se que importantes passos
estão sendo dados, como possuir uma minuta de lei sobre Mudanças Climáticas, a
reabertura do Fórum Paraense de Mudanças Climáticas (contando com uma
Câmara Técnica de Serviços Ambientais), o planejamento de um projeto piloto
municipal de PSAH e o estabelecimento de parcerias com órgãos que apresentam
expertise no assunto.
Sobre a definição de fontes de recursos para a implantação do projeto de
PSAH, discussões vislumbram o uso dos royalties da geração de energia elétrica no
Estado. Caso esta se mostre como sendo uma das principais fontes de recursos
para os PSAHs no estado, deve-se haver uma tomada de decisão para que sejam
utilizados de forma eficaz e sem gerar conflitos entre diversas partes interessadas.
O fato do Pará não apresentar um levantamento sobre serviços ambientais é
um problema, mas não tão grande, considerando que muitos outros estados não
possuem. Talvez o grande entrave para a replicação de projetos de PSAH seja a
ausência de um mapa de qualidade da água ou existência de informações sobre
micro bacias em estado crítico.
A respeito da possibilidade de haver algum diálogo com a ANA para a
implantação do programa no Pará, o entrevistado afirmou que houve início de uma
discussão entre ambas as partes, debatendo esta temática. Ainda segundo o

entrevistado, mesmo o contato com a ANA ter sido rápido, a troca de ideias e
experiências foi bastante satisfatória.
Dentre outros pontos importantes, ainda não se tem definida a fonte de
recurso dos projetos, contudo, em discussões com parceiros, pretende-se fazer um
levantamento de quais seriam. Ainda não há discussão sobre o limite de anos que
se possa fazer renovação do contrato dos produtores com o órgão gestor do projeto
nem das ações a serem adotadas caso este mesmo produtor volte a desmatar após
o fim de sua participação. Sobre o pagamento ser somente em dinheiro ou haver
presença de outros incentivos, o entrevistado concorda que deve haver outros
incentivos. Os critérios de elegibilidade (incluindo os casos em que os produtores
tenham déficit de APP ou RL) e a priorização da recuperação de APP em relação à
RL ainda são pontos pendentes de discução.
Sobre os benefícios advindos da implantação do Produtor de Águas, este
seria visto como uma medida “pós-CAR”, tornando o ordenamento ambiental mais
amplo. O CAR atualmente é voltado para regularizar a propriedade, com cunho
meramente para o ordenamento ambiental. Tal programa serve, portanto, como
incentivo direto para aqueles proprietários que conservam suas áreas, visto que
outros componentes do pós-CAR trazem benefícios de forma indireta, não
englobando a todos e ainda necessitam de gastos por parte dos produtores. O PSA
viria para dinamizar a conservação.
Com relação à utilização da porcentagem de CAR como critériode seleção de
municípios alvos para o projeto, propõe-se que o CAR seja um critério de
elegibilidade somente dos produtores interessados em aderir ao programa. Desta
forma, evita-se deixar de fora um público apresentando reais conflitos pelo uso de
águas pelo fato do percentual de propriedades com CAR não ser suficiente.Uma vez
escolhido o município, a obrigatoriedade do CAR para os interessados em aderir
acabaria por diminuir custos de transação no projeto.
4. Conclusão
Percebe-se que já há um engajamento da SEMAS tratando sobre serviços
ambientais, inserindo-o no contexto de tomada de decisão na gestão ambiental. O
planejamento de ações envolvendo PSAH mostra que tal instrumento é promissor e
a presença de debates com a ANA a respeito reforça o destaque de tal programa
apresenta dentro dos esquemas de PSAH no Brasil.
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