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O Projeto Florestas para a Vida em Espírito Santo, Brasil 

 Marcos F. Sossai, Fabiano Z. Novelli, Sandro Rodrigo S. Aniceto,  
Rafael Boni, and Raphael Jorge S. Costa 

 1. Introdução 

O Projeto Florestas para a Vida tem sua área de atuação focada em duas bacias 
hidrográficas de alta biodiversidade, localizadas na região centro-sul do estado do 
Espírito Santo: as bacias dos rios Jucu e do Santa Maria da Vitória, que abrangem uma 
área de 4.010 km2, ou 9% do território do estado.  

A cobertura florestal existente nas regiões de cabeceiras dessas bacias presta 
serviços ambientais de extrema importância como a regulação do regime hidrológico, a 
recarga de águas subterrâneas, a conservação do solo e da qualidade da água, incluindo 
a diminuição da sedimentação em corpos de água, além de contribuir para o clima local. 
Destaca-se que a água produzida nesses municípios são responsáveis pelo abastecimento 
de 95% da população da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), que, por sua 
vez, abriga cerca de 50% da população do estado. Além disso, a declividade dessas duas 
bacias confere grande potencial de geração de energia hidroelétrica, verificando-se 
quatro pequenas centrais hidroelétricas em funcionamento, além de outras duas com 
licença ambiental prévia já emitidas. 

Essas bacias também são de extrema importância para o bioma Mata Atlântica por 
possuir cobertura florestal que varia de 10 a 50% de suas superfícies, ou seja, valores 
significativamente superiores às médias estaduais e nacional para esse bioma. Excluindo 
os municípios predominantemente urbanos (Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra) que 
compõem a parte baixa das bacias, os demais (Domingos Martins, Marechal Floriano, 
Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina) apresentam cobertura florestal superior a 40% 
de suas áreas. Esses elevados percentuais de cobertura florestal fazem com que essas 
duas bacias possuam mais da metade da cobertura florestal (Mata Atlântica) de todo o 
estado, o que representa cerca de 1.900 km2. Embora bastante fragmentadas, essas 
áreas possuem níveis extremamente altos de biodiversidade em todas as categorias (em 
perigo, vulnerável etc.) e foram identificadas como sendo áreas prioritárias para a 
conservação da biodiversidade dentro do Corredor Ecológico Central da Mata Atlântica.  

Em relação ao uso do solo, os municípios de cabeceira caracterizam-se por terem 
sido ocupados há mais de um século por imigrantes europeus, predominantemente 
descendentes de pomeranos, italianos e alemães, e por serem predominantemente 
utilizados de forma tradicional por famílias de pequenos agricultores (tamanho médio de 
propriedade: 20 a 30 ha), com média de cerca de duas famílias por propriedade, e 
tendência para maior fragmentação futura. As principais atividades agrícolas nas bacias 
são o cultivo do milho, feijão, raízes, café, banana, horticultura, pomares, florestas 
plantadas, gado e avicultura, também sendo verificadas outras atividades econômicas 
como mineração, plantações de eucalipto e hidrelétricas de pequeno porte.  
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O uso da agricultura tradicional nas regiões de cabeceiras dessas bacias trouxe 
como consequência a redução e fragmentação da cobertura florestal e, por sua vez, a 
erosão do solo advinda dessa redução, somada ao relevo local acidentado, tem 
contribuído fortemente para a deposição de sedimentos nos leitos dos rios, prejudicando 
a qualidade das águas, gerando aumento dos custos de tratamento e reduzindo os 
estoques dos reservatórios. A despeito de investimento da ordem de R$ 5.2 milhões 
realizado pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) para instalação de 
unidade de flotação por ar dissolvido, como forma de melhorar a capacidade de uma de 
suas estações de tratamento de água frente aos significativos aumentos nos níveis de 
turbidez das águas por ela captada, seus custos operacionais continuam aumentando a 
cada ano (Figura 1). Além disso, a retirada da cobertura florestal também tem impacto 
negativo sobre o regime hidrológico dos rios, com tendências pronunciadas de aumento 
das enchentes e redução das vazões mínimas. Mesmo com um padrão pluviométrico sem 
modificações, a recarga anual dos aquíferos é afetada negativamente. Destaca-se que, 
embora nas últimas décadas, o uso de encostas declivosas para a agricultura tenha 
diminuído, permitindo a recuperação gradual de muitas áreas, ainda assim, a perda do 
habitat e a degradação proveniente da agricultura tradicional permanecem como uma 
ameaça significativa à biodiversidade e às funções ecológicas desse ecossistema, 
incluindo a qualidade da água e a regularização dos fluxos dos cursos-d’água. 

  

Source: CESAN data. 

Figura 1: Turbidez da água no rio Santa Maria da Vitória e seu impacto nos custos de 
tratamento de água na ETA Carapina 

O Espírito Santo está assim enfrentando sérias ameaças de médio e longo prazo no 
suprimento de água para a RMGV, geração de energia e para uso em indústrias. 
Problemas como a erosão do solo, assoreamento dos rios, bem como a mitigação dos 
eventos hidrológicos extremos (enchentes e vazões) podem ser trabalhados através do 
manejo do uso do solo e da paisagem (especialmente cobertura vegetal) nas encostas e 
demais áreas de preservação permanente (APP). Além disso, o aumento da cobertura 
florestal através da restauração de terras desnudas e degradadas também pode 
beneficiar diretamente a biodiversidade. 
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O projeto Florestas para Vida foi elaborado para enfrentar ameaças aos serviços 
de água e da biodiversidade, contribuindo também para o desenvolvimento das bacias 
hidrográficas. Para tanto, inclui uma série de intervenções destinadas a melhorar as 
condições ambientais das bacias hidrográficas do Jucu e do Santa Maria da Vitória, 
incluindo duas distintas vertentes de abordagem de programas de pagamentos por 
serviços ambientais (PSA): programa da PSA de curto prazo e programa de PSA de longo 
prazo. Este capítulo aborda os planos para esses dois programas de PSA, que estão sendo 
desenvolvidos atualmente. 

2. O Projeto Florestas para Vida 
O projeto Florestas para Vida foi proposto por meio de uma parceria entre o 

Governo do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (SEAMA) e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(IEMA), e de organizações não governamentais de atuação no bioma Mata Atlântica, com 
apoio da iniciativa privada. O projeto foi desenvolvido pela equipe do Governo do Estado 
com apoio de consultores e especialistas do Banco Mundial, tendo iniciado sua 
implementação em 2009. 

O orçamento do projeto é de US$ 12 milhões de dólares, sendo US$ 4 milhões 
doados a fundo perdido ao Governo do Estado do Espírito Santo pelo Fundo Global de 
Meio Ambiente (GEF), e os US$ 8 milhões restantes distribuídos entre contrapartida do 
Governo do Estado, através do IEMA, da CESAN e do Instituto Capixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER), do setor privado e dos produtores 
rurais, a partir da mão de obra que poderá ser utilizada. O projeto tem o Banco Mundial 
como seu agente implementador.  

O objetivo principal é estimular a adoção de práticas sustentáveis de uso do solo, 
o que resultará em maior receita para os produtores rurais, melhoria da qualidade da 
água utilizada para abastecimento humano e melhor conservação da biodiversidade. Na 
busca desse objetivo, o projeto foi estruturado em quatro componentes, sendo eles:  

1. fortalecimento da gestão das bacias;  
2. proteção da biodiversidade e gestão de unidades de conservação;  
3. integração da biodiversidade em áreas produtivas. Esse componente subdividindo-

se em dois subcomponentes: 3(a) indução da adoção de práticas sustentáveis de 
uso do solo, utilizando como principal ferramenta de estímulo o PSA a curto 
prazo, e, 3(b) definição de PSA a longo prazo; e  

4. monitoramento, avaliação e gerenciamento do projeto.  

Embora este capítulo se concentre nas atividades de PSA desenvolvidas no âmbito 
dos subcomponentes 3(a) e 3(b), é importante destacar que essas atividades fazem parte 
de uma abordagem mais ampla para a resolução de problemas nas bacias hidrográficas. 

Desde a concepção do projeto, objetivou-se a criação e implementação de um 
mecanismo de incentivo que pudesse conservar e recuperar a cobertura florestal em 
áreas estratégicas para preservação da biodiversidade de importância global e para 
recuperação de serviços ambientais relacionados a água, como a regularização do fluxo 
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de vazão e melhoria da qualidade da água, tendo como principal estratégia a abordagem 
de conceitos sustentáveis de uso do solo e o uso do pagamento por serviços ambientais 
como principal forma de incentivo.  

Abordagens anteriores na região não se mostraram eficientes, pois não 
consideraram a necessidade de melhoria da qualidade de vida do produtor rural. Somado 
a isso, os mecanismos atualmente em uso não têm conseguido produzir uma conservação 
efetiva dos remanescentes desse bioma, com sua biodiversidade globalmente 
significativa, em face das ameaças contínuas de ocupação humana, nem aumentar e 
restaurar a conectividade entre os fragmentos florestais. Os impactos adversos da 
deterioração da floresta, ou do desmatamento, na maioria das vezes não afetam 
diretamente os seus causadores. Em consequência disso, os produtores rurais não os 
levam em consideração quando tomam decisões em relação ao uso do solo. 

Abordagens anteriores na região não se mostraram eficientes, pois não 
consideraram a necessidade de melhoria da qualidade de vida do produtor rural. Somado 
a isso, os mecanismos atualmente em uso não têm conseguido produzir uma conservação 
efetiva dos remanescentes desse bioma, com sua biodiversidade globalmente 
significativa, em face das ameaças contínuas de ocupação humana, nem aumentar e 
restaurar a conectividade entre os fragmentos florestais. Os impactos adversos da 
deterioração da floresta, ou do desmatamento, na maioria das vezes não afetam 
diretamente os seus causadores. Em consequência disso, os produtores rurais não os 
levam em consideração quando tomam decisões em relação ao uso do solo.  

No Brasil, fatores ambientais externos têm sido tratados tradicionalmente por 
meio de legislação. No entanto, assim como em outros estados e países, a 
implementação e aplicação dessas ambiciosas leis têm sido precárias. Uma crescente 
conscientização do valor dos serviços ambientais por aqueles que se beneficiam de seus 
efeitos ou sofrem as consequências de sua falta, bem como do insucesso das abordagens 
tradicionais à sua conservação, tem levado a uma busca por novas abordagens. 

De forma diferenciada e observando diferentes modelos de abordagem no Brasil e 
no mundo, o projeto Florestas para Vida trouxe como principal desafio a necessidade de 
integrar a biodiversidade em paisagens produtivas, constituindo-se esse desafio como um 
dos seus componentes de investimento. Para tanto, as ações do projeto serão abordadas 
em duas direções, que correspondem aos subcomponentes 3(a) e 3(b):  

3(a) Medidas que visem a remoção de obstáculos para a adoção de práticas de uso do 
solo que sejam benéficas tanto para os produtores rurais como para o meio 
ambiente, ou seja, ações que gerem ganhos mútuos, estabelecendo uma relação 
denominada “ganha-ganha”. Em geral, os obstáculos mais comuns e que impedem 
que o produtor rural adote melhores práticas são a falta de conhecimento, a 
indisponibilidade de insumos e os altos custos iniciais. Nesses casos, o projeto 
fornece assistência técnica e realiza pagamentos a curto prazo. Esse mecanismo 
de pagamentos de curto prazo tem por objetivo o custeio da transição que o 
produtor rural irá fazer de formas de produção atual para outras, mais 
ambientalmente amigáveis. 
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3(b) Medidas destinadas a estimular a adoção de práticas que possam gerar 
externalidades positivas – especialmente aquelas que se relacionam à conservação 
da biodiversidade e à preservação dos serviços de abastecimento de água, mas 
que não são atrativas e/ou percebidas pelos produtores rurais. Nesses casos, 
estabelece-se a relação denominada “ganha-perde” e os pagamentos serão feitos 
a longo prazo, com possibilidades de renovações sequenciais do contrato, e terão 
com objetivo principal compensar o produtor pela perda de receita ao destinar 
uma área agricultável à conservação dos recursos naturais. 

Para elaboração do projeto, recorreu-se à experiência de inúmeros projetos 
anteriores, que implementaram abordagens de PSA, incluindo os programas da Costa 
Rica (Pagiola, 2008), do México (Muñoz-Pina e outros, 2008), o Projeto Regional 
Silvipastoril implementado na Colombia, Costa Rica e Nicaragua (Pagiola e outros, 2004, 
2007), bem como a estudos sobre as melhores práticas de uso do solo cujas experiências 
sejam mundialmente conhecidas (Pagiola e Platais, 2007). Também foram extraídas 
lições de projetos semelhantes no Brasil, recentemente elaborados com apoio do Banco 
Mundial e do GEF, como o Projeto Restauração do Ecossistema de Matas Ciliares em São 
Paulo e o Projeto Gestão Sustentável Integrada do Ecossistema em Áreas Produtivas no 
Rio de Janeiro.  

De acordo com as previsões orçamentárias do projeto, US$ 4.5 milhões serão 
destinados exclusivamente para implementação de práticas sustentáveis de uso do solo, 
dos quais US$ 3.2 milhões serão destinados ao subcomponente 3(a), incluindo o custeio 
do PSA de curto prazo, e US$ 1.3 milhões investidos no componente 3(b) para o 
desenvolvimento de um programa de PSA de longo prazo.  

Deve ser mencionado que o programa ProdutorES de Água, que também utiliza o 
PSA, ainda não existia quando o projeto Florestas para Vida foi desenvolvido. O 
Programa ProdutorES de Água foi instituído com base na Lei Estadual nº 8995/2008 que 
cria o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) no estado do Espírito 
Santo. O Estado também promulgou a Lei nº 8960/2008 que dispõe sobre a criação do 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo (FUNDÁGUA) que contempla entre 
as suas fontes de receita, 3% dos royalties do petróleo e do gás natural, dos quais, 60% 
deverão ser obrigatoriamente investidos em PSA. 

3. PSA de curto prazo 
Diante do contexto apresentado, as práticas ambientalmente amigáveis de uso do 

solo a serem estimuladas estão sendo categorizadas em três níveis, utilizando como base 
a rentabilidade média atual a partir de práticas de uso do solo convencionais (Figura 2): 
(A) práticas de uso do solo amigáveis e muito rentáveis quando adotadas pelos 
produtores rurais; (B) práticas amigáveis e rentáveis aos produtores rurais somente 
quando estabelecidas e; (C) práticas amigáveis que não são rentáveis aos produtores 
rurais, mesmo quando estabelecidas. O estabelecimento de uma categorização das 
práticas a serem estimuladas é de suma importância, pois irá indicar a necessidade e/ou 
o tipo de PSA a ser implementado (PSA de curto ou longo prazo). Nas situações em que 
se enquadrem as práticas categorizadas como (A), tamanha são as vantagens econômicas 
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para o produtor rural que ele simplesmente valendo-se do conhecimento passa a obter 
crédito para implementá-las. Para as práticas categorizadas como (B), o fato dos ganhos 
não serem tão superiores quando comparados aos ganhos advindos da prática atual torna 
necessário a implementação de pagamentos de curto prazo de forma a cobrir os custos 
de implementação das novas práticas. Por fim, para o uso do solo categorizado como 
(C), como seus ganhos serão sempre inferiores às práticas atuais, será necessário lançar 
mão de pagamentos de longo prazo.  

 

Fonte: Pagiola, 2010. 

Figura 2: Categorização de práticas ambientalmente amigáveis 

O subcomponente 3(a) tem como objetivo principal o auxílio ao produtor rural 
para a adoção de práticas ambientalmente amigáveis classificadas de acordo com os 
grupos (A) e (B). Isso será feito tomando-se por base o fornecimento de assistência 
técnica para as práticas dos grupos (A) e (B), e com o PSA de curto prazo para as 
práticas do grupo (B). Considerando que nesses casos os investimentos serão 
temporários, pode-se priorizar a utilização de fontes de recursos não sustentáveis, como 
aqueles de doação. Assim, o financiamento para esse componente será essencialmente 
com recursos do GEF, tendo como foco principal as práticas de uso do solo e as áreas 
que sejam particularmente importantes para a biodiversidade. Considerando seu caráter 
experimental e os recursos limitados disponíveis, esse subcomponente irá atuar em 300 
propriedades rurais localizadas nos quatro municípios de cabeceira, e as atividades de 
PSA de curto prazo irão incidir em 160 propriedades localizadas em duas microbacias 
selecionadas com critérios técnicos. 

Áreas prioritárias  

A escolha das áreas prioritárias considerou sua relevância quanto aos serviços 
ambientais buscados no projeto (biodiversidade e qualidade da água), os quais foram 
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analisados por sistema de informações geográficas e visitas a campo. Os critérios 
utilizados para seleção dessas áreas foram: 

! Biodiversidade: (1) pertencer à área de trabalho do Projeto Corredores 
Ecológicos, ou área adjacente de acordo com Decreto nº 2529-R, de 02 de junho 
de 2010; (2) pertencer às áreas indicadas como de extrema prioridade para 
conservação, de acordo com Decreto nº 2530-R, de 02 de junho de 2010; (3) Estar 
próximo a unidades de conservação. 

! Água: (1) o curso-d’água da bacia contribuir para o abastecimento humano; (2) 
coincidir com algum dos pontos críticos indicados pela CESAN quanto ao aporte de 
sedimentos nos cursos-d’água. 

! Ações potencializadoras: existir projetos ambientais movidos por entidades locais. 

Com base nos critérios apresentados, foi possível identificar duas microbacias 
estrategicamente localizadas à montante de pontos de captação de água pela companhia 
de abastecimento local: São Sebastião de Cima, no município de Santa Maria de Jetibá e 
São Paulinho de Aracê, no município de Domingos Martins (Tabela 1 e Figura 3). Isso 
permitirá a comparação dos efeitos obtidos em razão das mudanças de uso do solo 
implementadas, sobre parâmetros como turbidez, a partir de dados históricos existentes 
e, com base nessas análises, simular efeitos que podem ser produzidos replicando-se as 
ações do projeto por toda a bacia.  

Tabela 1: Áreas prioritárias para PSA curto prazo 

Área (Município) 
Tamanho 

(ha) Critérios de seleção 
São Sebastião de Cima 

(Santa Maria de Jetibá) 
5307 ! Inserção nas áreas indicadas como de extrema prioridade para 

conservação da Mata Atlântica, de acordo com Decreto nº 
2530-R, de 02 de junho de 2010  

! Proximidade do corredor ecológico Centro Norte Serrano 

! Abastecimento de água da cidade de Santa Maria de Jetibá 
utilizar este rio diretamente 

! Indicação de dois pontos pela CESAN como críticos para a 
entrada de sedimentos no rio. 

São Paulinho de Aracê 
(Domingos Martins) 

5171 ! Inserção da maior parte da área nas regiões indicadas como de 
extrema prioridade para conservação da Mata Atlântica, de 
acordo com Decreto nº 2530-R, de 02 de junho de 2010 

! Localização ao lado do Parque Estadual Pedra Azul (PEPAZ) 

! Localização de parte do corredor entre os parques estaduais 
de Forno Grande e Pedra Azul 

! A montante da captação da CESAN 

! Presença de uma das nascentes do rio Jucu nesta bacia 
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Figura 3: Área de implementação do Projeto Florestas para Vida 

Práticas a serem estimuladas  

Para definição das práticas de uso do solo a serem estimuladas, um levantamento 
está sendo feito pela equipe do projeto, formada por técnicos do IEMA e INCAPER, além 
da participação de ONGs e entidades locais. A identificação de práticas de uso do solo 
que sejam, ao mesmo tempo, favoráveis à biodiversidade e rentáveis para os produtores 
rurais é de vital importância (grupo B, Figura 2) já que apenas para essas práticas será 
adequado o PSA de curto prazo. As práticas específicas que pertencem a esse grupo são 
susceptíveis a variação de um local para outro, dependendo das condições 
agroclimáticas e de fatores como a distância dos mercados.  

Metodologia 

Baseado na seleção das áreas prioritárias de atuação, um plano de comunicação 
foi elaborado e passou a ser implementado nessas áreas. Entre as estratégias de 
comunicação destaca-se a realização de reuniões entre a equipe do projeto e atores 
chaves locais, como lideranças de comunidades, associações e sindicatos de produtores 
rurais, secretarias municipais de meio ambiente e agricultura, ONGs, igrejas e escolas. 
Para este último, e considerando a importância de promover uma mudança conceitual 
em relação às práticas tradicionais de uso do solo, foi elaborada uma revista em 
quadrinhos com personagens que retratam a cultura local e transmitem as informações 
de maior importância para as crianças. Temas como práticas sustentáveis de uso do solo, 
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uso de agrotóxicos, criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), PSA 
e Ecoturismo vêm sendo tratados nas revistas em quadrinhos.  

Durante as reuniões, fichas de inscrição são fornecidas, bem como deixadas em 
pontos estratégicos como nos escritórios locais do INCAPER, secretarias de meio 
ambiente etc. Mediante o preenchimento da ficha, o produtor rural demonstra seu 
interesse em participar voluntariamente do projeto e uma vistoria técnica é realizada. 
Durante a vistoria uma planilha detalhada é preenchida e informações como tamanho da 
propriedade, presença de cursos d’água e de nascentes, possibilidade de conexão de 
fragmentos florestais, preexistência de práticas amigáveis de uso do solo e ocorrência de 
espécies da fauna ameaçadas de extinção são observadas a partir de uma conversa com 
o proprietário interessado. Após análise dessas informações, é possível verificar onde os 
serviços ambientais buscados serão mais evidentes, ou seja, onde será verificada maior 
adicionalidade na geração desses serviços e, com base nisso, priorizar os atendimentos.  

Em seguida a priorização, o proprietário rural é informado da aceitação de sua 
adesão ao projeto e nova visita é feita, dessa vez para realização de um diagnóstico 
detalhado de uso atual do solo, que inclui, dentre outras atividades, mapeamento de 
áreas de preservação permanente, reserva legal, principais usos e condições de 
degradação e informações sobre produtividade. Com base no diagnóstico será possível 
elaborar proposta de adequação ambiental com objetivo de integrar a biodiversidade em 
áreas produtivas, incluindo as possibilidades de inserção de pagamentos a longo e/ou 
curto prazo.  

Posteriormente, a proposta de uso do solo elaborada é apresentada ao produtor 
rural que, caso entre em acordo, irá assinar um termo de compromisso/contrato de 
forma a permitir o início das ações de adequação na sua propriedade. De forma 
semelhante, os pagamentos de curto e/ou longo prazo se iniciam após adesão formal 
voluntária do produtor e, conforme os termos acordados.  

Valores a serem pagos 

Para determinação dos valores a serem praticados para pagamentos por serviços 
ambientais, serão considerados diversos fatores, incluindo a perda de oportunidade de 
uso do solo para os usos praticados na região, a adicionalidade de serviços ambientais 
gerados a partir da prática adotada, bem como, os valores atualmente instituídos pela 
Lei Estadual nº 8995/2008 que cria o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais no 
Estado do Espírito Santo.  

As características dos contratos serão de acordo com a natureza dos pagamentos 
efetuados. Os contratos deverão ser compatíveis com as práticas de transição, ou seja, 
os pagamentos e demais incentivos serão feitos enquanto for necessário para realizar a 
transição de uso do solo e, até que o novo modelo implantado passe a gerar ganhos 
superiores aos originalmente existentes na propriedade, dando assim sustentabilidade ao 
processo. No Projeto Silvipastoril Regional implementado na Colômbia, Costa Rica e 
Nicarágua, pagamentos realizados por um período de quatro anos foram suficientes para 
induzir a uma adoção significativa de tais práticas (Pagiola e outros, 2007), podendo ser 
necessários períodos mais curtos em alguns casos. 
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Arranjes de implementação 

A implementação e a assistência técnica serão efetuadas pela equipe do projeto 
nos seus dois primeiros anos. Durante essa fase serão feitos relatórios detalhados que 
irão permitir estimar com precisão os esforços necessários para o atendimento das metas 
propostas, bem como para a ampliação de seu escopo. A partir dessas informações, 
pretende-se contratar mão de obra capacitada ou estabelecer parcerias para dar escala 
às suas ações.  

Um dos desafios é evitar gargalos de implementação que têm limitado o 
desenvolvimento do programa ProdutorES de Água e que se referem ao número reduzido 
da equipe técnica para o desenvolvimento dos trabalhos de campo. Esse programa teve 
adesão de apenas 1910 ha de florestas nos seus três primeiros anos .  

Em meados de 2012, Espírito Santo substituiu o Produtores de Água com um 
programa de PSA melhorado, chamado Reflorestar, que leva a sua base em uma lei 
estadual de PSA revisada PES (No.9864 de 26 de junho de 2012). Em vez de estabelecer 
modalidades de execução separadas, foi decidido que Reflorestar seria usado para 
implementar o programa PSA de Floresta para Vida. 

Monitoramento e avaliação 

O estabelecimento de programas eficazes de PSA de curto prazo é de relevante 
importância, pois são geralmente mais fáceis de aplicar que aqueles de longo prazo. 
Ademais, os resultados dos esforços de acompanhamento e avaliação de impacto serão 
vitais para os esforços de obter financiamento adicional para replicação do PSA de curto 
prazo nas demais regiões das bacias hidrográficas do Jucu e do Santa Maria da Vitória, 
além de outros municípios do Estado. Assim, será conduzida uma estratégia de avaliação 
e monitoramento das atividades realizadas e das mudanças ambientais geradas por elas. 
Os principais impactos a serem identificados são: (a) mudança de comportamento dos 
produtores rurais que receberão PSA de curto prazo; (b) aumento da cobertura florestal 
resultante dessa mudança de comportamento dos produtores rurais; e (c) redução dos 
níveis de turbidez da água como resultado da introdução de novas práticas de uso 
sustentável do solo, implementadas através desse projeto, tais como as que decorrem do 
aumento da cobertura florestal.  

Para que os resultados sejam mensuráveis, é necessário concentrar os trabalhos 
em áreas específicas. Assim, a adoção de microbacias como unidades básicas para 
atuação do projeto foi fundamental para garantir que os efeitos advindos das ações 
realizadas possam ser facilmente notados e medidos. O projeto buscará a adesão da 
totalidade das propriedades rurais dentro das microbacias onde se implementará o PSA 
de curto prazo para que os benefícios ambientais alcançados pelos integrantes do 
projeto não sejam influenciados por ações diversas em propriedades não integrantes, 
evitando assim possíveis desvios na medição dos resultados. 

Sustentabilidade  

A sustentabilidade das práticas de uso do solo estimuladas com o PSA de curto 
prazo se baseia na expectativa de que essas práticas não sejam apenas ambientalmente 
benéficas, mas também de interesse dos próprios produtores rurais, de tal forma que 
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eles continuem a mantê-las após encerrado o apoio oferecido pelo projeto. Para garantir 
que isso aconteça, duas medidas estão sendo tomadas: 

! A assistência técnica ajudará os produtores rurais a adotar práticas que melhor 
atendam às suas condições e a implementá-las efetivamente, garantindo assim 
que os benefícios proporcionados por elas sejam otimizados. Isso é importante, 
pois práticas como as silvipastoris e a agricultura orgânica têm o potencial de 
serem altamente produtivas quando bem implantadas, mas, ao mesmo tempo, 
podem ser abandonadas se mal implantadas.  

! Os pagamentos de curto prazo geram o risco de os produtores rurais adotarem 
boas práticas unicamente para receberem o pagamento, com a intenção de 
abandoná-las uma vez cessados, o que tem sido observado em muitos projetos 
anteriores. A fim de reduzir esse risco, os pagamentos serão mantidos em um 
patamar baixo: suficientes apenas para induzir a decisão dos produtores rurais em 
adotar boas práticas e de forma a tornar (ou parecer) economicamente 
desvantajoso o abandono das mesmas após implementadas. 

4. PSA de longo prazo 
Muitos esforços anteriores para induzir a adoção de usos do solo que tenham 

produzido benefícios significativos externos às propriedades fracassaram porque 
ofereciam apenas incentivos de curto prazo para práticas que não eram rentáveis para 
os agricultores, mesmo uma vez estabelecidas (grupo C, Figura 2). No momento em que 
os projetos eram concluídos e os incentivos oferecidos cessados, os produtores rurais 
freqüentemente retornavam às práticas anteriores. A abordagem de PSA de longo prazo 
evita esse problema ao estabelecer pagamentos sem prazo definido aos produtores rurais 
que adotam e mantêm tais práticas, sendo os pagamentos sempre condicionados aos 
términos de seus contratos.  

A conservação das APPs é um exemplo de uma prática que exige PSA de longo-
prazo para ser atraente para os proprietários, já que APPs bem conservadas podem não 
gerar renda. Além disso, até mesmo práticas produtivas e que protegem a água e a 
biodiversidade podem ser pouco atraentes para os proprietários. As práticas de 
conservação do solo, por exemplo, podem aumentar os custos. Assim, existem muitas 
práticas que ajudam a proteger a água e a biodiversidade que não serão adotadas pelos 
proprietários sem apoio de longo prazo. Fornecer suporte de longo prazo depende 
fundamentalmente da disponibilidade de financiamento a longo prazo. 

A sustentabilidade dessa abordagem depende, portanto, da sustentabilidade do 
mecanismo de PSA. Para garantir a sustentabilidade desso mecanismo, o projeto se 
beneficia das lições aprendidas em projetos de PSA anteriores. Essas experiências 
demonstram que os mecanismos bem planejados de PSA podem ser sustentáveis porque 
dependem dos interesses mútuos dos usuários e dos prestadores de serviços. O programa 
de PSA da Costa Rica, por exemplo, tem firmado contratos com muitos e diferentes 
usuários de água, que estão pagando para que o programa conserve as bacias das quais 
eles retiram a água. É significativo que os primeiros contratos foram todos renovados 
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pelas companhias hidrelétricas do setor privado que os firmaram, demonstrando a 
sustentabilidade potencial desses contratos (Pagiola, 2008).  

Planos para o programa de PSA de longo prazo ainda estão sendo desenvolvidos. 
Com base nas lições de outros programas do PSA, os passos a serem tomados para 
desenvolver o programa de PSA de longo prazo incluem: 

! A obtenção de dados científicos para garantir que os pagamentos sejam feitos 
visando a adoção de usos do solo que de fato produzam os resultados desejados e 
praticados nas áreas nas quais seu impacto é maximizado. Isso requer estudos 
técnicos detalhados e de ponta, sem os quais é improvável que tal coisa venha a 
acontecer. Está previsto a elaboração e implantação de um modelo hidrológico 
que, com base em diversas informações relacionadas a água (precipitação e 
evapotranspiração, por exemplo), solo e biodiversidade (flora e fauna), irá indicar 
áreas prioritárias para ação, de acordo com os serviços ambientais que se deseja 
gerar. Para o desenvolvimento desse modelo, além da contratação de consultoria 
especializada, o Projeto está buscando firmar parcerias junto a instituições de 
ensino de forma que a experiência adquirida durante sua elaboração possa ser 
absorvida e internalizada por profissionais locais que possam dar continuidade ao 
seu desenvolvimento após concluída a consultoria. Diferentemente do programa 
de PSA de curto prazo, o programa de PSA de longo prazo será implementado ao 
longo das bacias de Jucu e Santa Maria da Vitória, nas áreas prioritárias 
identificadas pelo modelo hidrológico, embora possa ser inicialmente testado em 
algumas áreas específicas. O modelo hidrológico também vai ajudar a simular os 
prováveis impactos decorrentes das mudanças do uso do solo aos serviços de água, 
incluindo a quantidade de sedimentos carreados para os cursos d’água. 

! Uma análise detalhada dos custos econômicos impostos pela turbidez resultante 
da degradação das bacias em usuários de água. Análises realizadas durante a 
elaboração do projeto apontaram um cenário de sustentabilidade econômica para 
o projeto a partir de 1% de redução dos níveis de turbidez das águas nos pontos de 
captação. Além disso, os estudos mostraram que redução de 0,5% possibilitaria 
economia de cerca de R$ 1 milhão por ano, devido a redução de gastos com 
produtos químicos no tratamento da água. 

! O monitoramento da entrega dos serviços permitirá mostrar aos usuários da água 
os benefícios que estão recebendo ou permitirá que o mecanismo seja ajustado 
(por exemplo, para dar suporte a diferentes práticas de uso do solo, ou para 
redirecionar os pagamentos para outras áreas), na hipótese dos resultados ficarem 
aquém do esperado.  

Outro aspecto de vital importância – a necessidade de garantir que os mecanismos 
de gestão do Programa de PSA de longo prazo se mantenham após o encerramento do 
projeto. Embora a intenção, quando da concepção do projeto Florestas para Vida, tenha 
sido a de projetar uma estrutura específica de gestão para o programa de PSA de longo 
prazo, a implementação paralela desse tipo de mecanismo através do Programa 
ProdutorES de Água, demonstra claramente a necessidade de que essa estrutura seja 
proposta a partir da combinação e ajustes dos mecanismos originalmente concebidos 



 

13 

pelo projeto Florestas para Vida com aqueles atualmente em execução pelo Programa 
ProdutorES de Água. 

Lições aprendidas em experiências de PSA anteriores demonstram ainda que 
programas de PSA financiados pelos usuários dos serviços ambientais gerados se 
mostraram mais eficientes que programas financiados pelos governos a partir de 
subsídios (Pagiola e Platais, 2007; Wunder e outros, 2008). Por isso, a participação no 
mecanismo será totalmente voluntária, tanto para os prestadores como para os usuários 
dos serviços ambientais, a fim de garantir que ele reflita de fato os interesses de cada 
um, e incorporar a flexibilidade suficiente (como a oportunidade de renegociação 
periódica dos contratos) para assegurar que ele continue a refletir os interesses de 
ambas as partes à luz de condições mutantes e das lições aprendidas. Assim, espera-se 
que o PSA de longo prazo seja financiado principalmente pelos usuários de água, como a 
CESAN, geradoras de energia etc.  

5. Resultados iniciais 
Embora o projeto não tenha iniciado seus pagamentos, algumas constatações já 

podem ser visualizadas, com destaque para os altos níveis de perspectivas que esse novo 
mecanismo de PSA desperta nos produtores rurais. Outra verificação que merece 
destaque refere-se ao entendimento dos atores envolvidos na abordagem conceitual de 
PSA, sendo comum que esse conceito seja associado somente a pagamentos de longo 
prazo, ou seja, em situações em que já existem florestas e, portanto, não conferem 
adicionalidade aos serviços ambientais pretendidos. Esse cenário parece ter tido origem 
pela própria abordagem do estado nesse conceito, ao implementar programa paralelo de 
PSA que atua em apenas uma vertente de pagamento (pagamento de longo prazo) e que 
reconhece somente os serviços prestados por florestas em pé. Esse contexto acena a 
necessidade de expansão do conceito e integração dos projetos de PSA atualmente em 
curso no estado. 

Quanto aos níveis de adesão ao projeto, percebe-se grande influência da cultura 
local, pois, conforme informado anteriormente, a região caracteriza-se por ter sido 
ocupada há mais de um século por imigrantes europeus, predominantemente, 
descendentes de pomeranos, italianos e alemães. Assim, verifica-se que a adesão parece 
ser maior onde predomina a colonização italiana e alemã, enquanto que em locais onde 
predomina a colonização pomerana a adesão está sendo mais modesta, demonstrando a 
necessidade de abordagens diferenciadas de comunicação. O município de Santa Maria 
de Jetibá possui uma das maiores colônias de pomeranos do Brasil, e o idioma peculiar 
tratado como disciplina obrigatória nas escolas daquele município. Não é difícil 
encontrar nas propriedades rurais, moradores idosos que pouco entendem a língua 
portuguesa, demonstrando a força dessa cultura.  

Não obstante às dificuldades encontradas em algumas áreas, entende-se que esse 
cenário será modificado a partir do início das ações efetivas do projeto, principalmente 
após início dos mecanismos de pagamentos de curto e longo prazo, que certamente irão 
tornar mais claros os seus objetivos.  
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6. Conclusões e perspectivas 
As diferentes vertentes abordadas no projeto, bem como a importância de se 

implementar mecanismos sustentáveis, influenciam diretamente na definição da fonte 
de recurso a ser destinada para os pagamentos de curto e longo-prazo. Assim, 
independentemente do projeto prever orçamento para iniciar os pagamentos nas duas 
vertentes (curto e longo-prazo), a continuidade e ampliação das suas ações dependerão 
desse entendimento.  

Sob essa ótica, é compreensível entender que para pagamentos de curto-prazo 
deverão ser utilizados recursos cujas fontes possam não ser contínuas como, por 
exemplo, recursos de doações, pois, concluídos os pagamentos, esses não serão mais 
necessários, uma vez que o novo modelo de uso do solo implementado deverá gerar 
receita suficiente para manter o produtor com suas novas e sustentáveis práticas 
agrícolas.  

Por outro lado, nas situações em que os ganhos advindos da mudança das práticas 
de uso do solo não sejam percebidos pelos produtores rurais, o uso de fontes de recursos 
não sustentáveis poderão levar ao insucesso, pois, logo que cessados os benefícios, 
grandes serão as chances de o produtor voltar a adotar suas práticas anteriores. Nessas 
situações será imprescindível identificar fontes sustentáveis, como aquelas provenientes 
dos setores que se beneficiam diretamente dos serviços ambientais gerados, caso das 
áreas de atuação do projeto, empresas de abastecimento de água e de geração de 
energia elétrica.  

Embora o Brasil tenha experimentado um amplo leque de instrumentos de 
conservação de base mercadológica, o mecanismo de PSA implantado neste projeto, nos 
moldes como é proposto, pode ser considerado inédito no País. Além disso, o fato das 
condições básicas experimentadas nas bacias do Jucu e Santa Maria da Vitória serem 
comuns em muitas partes do estado e do País, demonstram considerável potencial para 
replicação desta abordagem em outros locais.  

Por fim, enquanto projetos anteriores focalizaram individualmente o PSA ou 
abordagens relacionadas à gestão das bacias, este projeto também se mostra inovador e 
com potencial de ser replicado em outras regiões do país e do mundo por ser uma 
tentativa de integrar o PSA em um programa mais amplo de gestão de bacias, 
complementando outras abordagens.  
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