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Resumo
Este trabalho tem como objetivo recuperar o debate sobre teoria e prática das políticas de
Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Uma parcela significativa da literatura
aponta que a teoria convencional que fundamenta o PSA (abordagem coaseana) não é
aderente às experiências concretas de PSA. Partindo desta constatação, o presente
trabalho pretende responder duas questões: i) por que esta incompatibilidade entre teoria
e prática acontece no PSA? ii) de que maneira a fundamentação teórica sobre PSA poderia
ser ampliada de modo a permitir seu uso na compreensão da dinâmica concreta do PSA?
As respostas oferecidas são baseadas na análise detalhada das descrições disponíveis
sobre três casos internacionais e cinco casos nacionais. Os resultados obtidos corroboram
o argumento inicial de que há distanciamento da prática com relação à teoria para o PSA,
e subsidiam a proposição de uma definição teórica mais ampla centrada nas perspectivas
institucional e econômico-ecológica.
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A teoria de base dos esquemas de PSA é, tradicionalmente, proveniente da
Economia Ambiental Neoclássica – baseada no Teorema de Coase, o que contribuiu para
que sua conceituação fosse feita com preocupação central na obtenção de eficiência
econômica por meio da internalização de serviços ecossistêmicos (SEs) via pagamentos
monetários, dando valor econômico aos fluxos de serviços decorrentes do capital natural.
A formalização teórica de PSA na maioria das vezes não consegue se refletir em
experiências reais, expressando apenas algumas características teóricas do conceito. Para
além de outros aspectos, a análise neoclássica frequentemente abstrai os custos de
transação envolvidos nas transações econômicas e não considera adequadamente a
história de formação e evolução das instituições, além das características específicas de
cada ecossistema e sociedade com suas respectivas capacidades de coexistência e
resiliência.

É possível notar uma excessiva consideração dos esquemas de PSA apenas como
um instrumento mercadológico, negligenciando alguns aspectos essenciais, como as
complexidades ecossistêmicas e a diversidade institucional encontrada em cada contexto
social. Daí, deriva-se o problema deste trabalho: como fazer com que os mecanismos de
PSA sejam mais aderentes e coerentes com a complexidade dos fenômenos reais, levando
em conta as interações complexas entre natureza, sistema econômico e instituições?
Por hipótese, postula-se que as políticas de PSA devem ser ampliadas no sentido
de incorporar explicitamente objetivos de eficiência econômico-ecológica e de justiça
social, entendidos como intrinsecamente interdependentes, juntamente com a trajetória
histórica das instituições e as idiossincrasias dos stakeholders envolvidos. As
perspectivas teóricas da Economia Ecológica e Institucional são necessárias e úteis para
viabilizar tal ampliação.
O objetivo principal deste trabalho é, portanto, avançar na teorização sobre PSA,
incorporando de maneira conjunta elementos das visões econômico-ecológica e
institucionalista, com a intenção precípua de tornar o PSA mais robusto e aplicável à
realidade social, ambiental e econômica. Espera-se que este trabalho possa contribuir para
o debate teórico e prático sobre este tipo de política ambiental.
Para alcançar o objetivo acima descrito, foi feita uma revisão teórico-conceitual
de três experiências de PSA em âmbito internacional: Vittel (França), Catskill-Delaware
(Estados Unidos da América) e Pagos por Servicios Ambientales (Costa Rica); e de cinco
em âmbito nacional (Conservador das Águas (município de Extrema, Minas Gerais),
Projeto Oásis (Região Metropolitana de São Paulo e município de Apucarana, Paraná), e
o ProdutorES de Água, que posteriormente evoluiu para o Programa Reflorestar (Espírito
Santo). Para detalhes das experiências, o trabalho de referência para a criação é Simões
(2014).
Após revisão teórica sobre as duas abordagens teóricas que sustentam este
trabalho, procedeu-se a uma sistematização das principais contribuições das perspectivas
institucionalista e econômico-ecológica para o debate sobre o desenho, implantação e
monitoramento dos instrumentos de PSA. Esta etapa do trabalho foi eminente teórica e
contou com a revisão de trabalhos já publicados sobre este debate.
Em seguida – e a partir de pesquisa bibliográfica e documental dos casos citados
–, foi feita uma análise sobre os principais pontos de aproximação e distanciamento entre
teoria e prática do PSA. Esta etapa permitiu elucidar as razões que levam as experiências

concretas de PSA se afastarem da abordagem coaseana tradicional. Por fim, a última
etapa do trabalho foi feita a partir da junção das etapas anteriores no sentido de propor
uma concepção mais ampla que pode ser chamada de abordagem econômico-ecológica e
institucional de PSA, cuja principal característica é a interpretação de que o instrumento
de PSA faz parte de um contexto político-institucional específico. Esta ideia vai ao
encontro da constituição de um “mix” de instrumentos de política ambiental, em que o
PSA interage com outros mecanismos, como transferências fiscais “verdes”, constituição
de uma rede de unidades de conservação (formando corredores ecológicos), sistemas de
certificação de produtos de sistemas agro-ambientais, etc.
De maneira resumida, a proposta delineada admite que é necessário definir os
padrões ecossistêmicos e a escala biofísica sustentável com que o esquema atuará, de
modo a levar em conta as incertezas e as interações inerentes aos SEs e a resiliência dos
ecossistemas. Em segundo lugar, deve-se proceder a uma análise sobre a relação entre
sociedade e natureza de determinada localidade a fim de que possam ser identificadas as
peculiaridades institucionais e as idiossincrasias locais. A análise também identificou e
ressaltou a importância central dos intermediários e do Estado para criação e coordenação
do ambiente institucional propício para o estabelecimento dos esquemas de PSA.
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