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INTRODUÇÃO: 

No Brasil, o principal fator que contribui para o aumento das emissões e alteração do sistema climático é a 

mudança do uso e cobertura da terra, a qual impacta negativamente o meio ambiente, alterando a qualidade da água 

e do solo, a biodiversidade e a dinâmica de fluxo dos ecossistemas terrestres (ANGELO, C. e RITTI, C, 2019).  

Considerando as dinâmicas dos ecossistemas essenciais para o suporte à vida humana, a Avaliação 

Ecossistêmica do Milênio (MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2003) definiu os serviços ambientais 

como os benefícios que o homem obtém dos ecossistemas, os classificando em quatro categorias: i) Serviços de 

provisão: produtos providos diretamente da natureza como alimentos, água e lenha e princípios ativos; ii) Serviços 

regulatórios: serviços que regulam os processos naturais, como a regulação do clima e do ciclo hidrológico; iii) 

Serviços culturais: serviços que oferecem benefícios como o lazer, práticas espirituais e apreciação da natureza pela 

beleza cênica; iv) Serviços de suporte: são os que propiciam a provisão dos outros serviços e afetam indiretamente 

as comunidades, tais como formação do solo, produção de oxigênio, ciclagem de nutrientes e produção primária.      
Ao contrário dos bens e serviços econômicos comercializados no mercado, como a mão de obra, a terra e o 

capital, os serviços ambientais não são valorados e contabilizados no preço dos bens de produção do setor privado, 

que em grande parte atribui custo zero a esses serviços concedidos pelos ecossistemas. Isso implica em uma 

degradação dos recursos naturais, que são explorados de forma insustentável, podendo chegar a um colapso 

ecossistêmico, impactando não apenas o meio ambiente, como também a economia e a sociedade como um todo 

(MARQUES e COMUNE, 1996). 
Sendo assim, políticas públicas ambientais mais interdisciplinares e sistêmicas que busquem de fato a 

preservação do meio ambiente - não somente a aplicação de sanções a infratores ambientais - são fundamentais para 

o enfrentamento dos problemas ambientais contemporâneos (FREIRIA, 2014). Um importante instrumento 

econômico de gestão ambiental que foi incorporado à política ambiental de forma interdisciplinar é o Pagamento 

por Serviços Ambientais (PSA), o qual é uma transação de natureza voluntária que visa remunerar as ações de 

conservação e restauração de ecossistemas mantidos por um provedor-recebedor, por meio de recursos de um 

usuário-pagador.  

Recentemente foi instituída a Lei Federal n° 14.119, de janeiro de 2021, a qual institui a Política Nacional 

de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA), onde são definidos conceitos, objetivos, diretrizes, ações e 

critérios para implementação da política, além de instituir o Cadastro Nacional de Pagamento por Serviços 

Ambientais (CNPSA) e o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais (PFPSA) (BRASIL, 2021).  

Visto isso, o presente projeto teve como objetivo a análise do potencial de implantação de um modelo de 

Pagamento por Serviços Ambientais para a região de Angra Doce no estado do Paraná baseado na valoração dos 

serviços culturais e de regulação, por meio de uma análise interdisciplinar que envolve as práticas de governança, 

gestão e inter-relação dos atores presentes na área e envolvidos no projeto; e análise de aspectos geoambientais, 

econômicos e institucionais da área. Assim, estudar a viabilidade de um PSA a partir de serviços culturais se 

apresenta como uma forma inovadora de instigar a criação de políticas públicas de PSA em toda a região de Angra 

Doce e incentivar a transcendência para outras Áreas Especiais de Interesse Turístico do Brasil.  



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2 

METODOLOGIA: 

Para este estudo, a metodologia utilizada corresponde a de uma pesquisa 

qualitativa utilizando o método indutivo, o qual é um processo que passa pela 

observação de casos particulares para uma generalização. Em função do objetivo 

proposto, foi utilizada uma metodologia de caráter interdisciplinar que se utiliza 

de observações e análises de materiais e eventos relacionados aos componentes 

bióticos, abióticos, econômicos e culturais da região de Angra Doce no estado do 

Paraná, a fim de identificar a contribuição dos serviços culturais e a partir desse 

resultado e das legislações e políticas públicas relacionadas ao tema, analisar o 

potencial de um modelo de PSA que integre esses serviços.  

Caracterização da Área 

Primeiramente foi realizado a caracterização da área de estudo e avaliação 

dos impactos através de dados primários obtidos por meio de visita na área; e 

entrevista online com a consultoria ambiental especialista na região de Angra 

Doce; e dados secundários, obtidos através de revisão bibliográfica de artigos, 

projetos, Plano das Bacias do Cinzas, Itararé e Paranapanema 1 e 2, Plano de 

Turismo, Plano de Uso e Ocupação do Reservatório da UHE Chavantes, além de 

levantamento de dados ambientais obtidos pelos websites de diferentes esferas de 

governo. 

 

Mapeamento do uso e cobertura do solo e identificação dos Serviços 

Ecossistêmicos  

 

Posteriormente, foi realizado o processamento dos dados orbitais através 

do software QGIS, para produção dos mapas temáticos e identificação dos 

serviços ecossistêmicos.  

Após a observação e caracterização da área, identificação dos principais 

serviços ecossistêmicos e sua importância para a região, relacionou-se, por meio 

de uma matriz, a lista de serviços ecossistêmicos estabelecida pelos 

levantamentos dos dados primários e secundários com cada uma das classes de 

uso do solo mapeadas na região estudada. O resultado da parametrização da 

matriz serviu como subsídio para a elaboração do mapa temático dos serviços ecossistêmicos da região de Angra 

Doce paranaense.  

 

Figura 2 - Metodologia para identificação dos serviços ecossistêmicos. Fonte: adaptado de SCHULER e RUHBERG (2018). 

 

Para a identificação do melhor método de valoração dos serviços ambientais e fontes de financiamento, foi 

realizado um levantamento bibliográfico nas principais bases de dados científicos, como Periódico CAPES, Scielo 

e Web of Science, e sites governamentais. As palavras chaves utilizadas para a pesquisa foram "Métodos de 

valoração”, “serviços ambientais culturais", "serviços ecossistêmicos culturais" e "turismo".  

Mapa 1 - Uso e cobertura da terra na 
região de Angra Doce. Fonte: 

adaptado de MapBiomas (2020). 

Figura 1 – Beleza Cênica e ecoturismo 

no Morro do Gavião – Ribeirão Claro 

(PR). Fonte: arquivo pessoal. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

No mapa gerado após a espacialização dos resultados obtidos na matriz é 

possível observar que há diversos potenciais de serviços ecossistêmicos na área 

de estudo, como: a) serviços de provisão, a partir da produção de água e alimentos 

agrícolas; b) serviços de regulação como sequestro de carbono, regulação do 

clima e controle de erosão; e: c) serviços culturais como desenvolvimento de 

atividades relacionadas ao turismo, ecoturismo, recreação e atividades de 

educação ambiental.  

Todavia, é a partir dos resultados da Matriz de Identificação de Serviços 

Ecossistêmicos que se observa que os serviços ecossistêmicos que obtiveram 

maiores médias são os serviços de regulação e os serviços culturais, o que 

evidencia o potencial da região em implementar um programa de Pagamentos 

por Serviços Ambientais que associe esses dois serviços.     

Objeto desse estudo, os serviços ecossistêmicos culturais da região de Angra 

Doce oferecem paisagens detentoras de grande beleza cênica, permeadas por uma 

rede hidrológica superficial e subterrânea, que se configuram como área de grande interesse para atividades de 

recreação e turismo.  

De acordo com Wunder (2005), para caracterizar um programa de PSA, há cinco elementos que que devem ser 

são considerados: i) transação voluntária dos bens; ii) serviço ambiental bem definido; iii) ao menos um pagador; 

iv) ao menos um provedor; v) fornecimento do serviço ambiental assegurado pelo provedor – pagamento 

condicionado à efetividade dessa provisão. Sendo assim, os provedores de serviços ecossistêmicos culturais seriam 

os produtores que adotassem sistemas de produção mais sustentáveis, como agroflorestal, e restauração de suas 

áreas de preservação permanente, a qual na região contempla os topos de morros e áreas circundantes aos cursos 

d'água.   

Desta forma, considerando as características da região e os resultados obtidos, a região de Angra Doce apresenta 

potencial para implementação de um programa de Pagamento por Serviços Ambientais, considerando os serviços 

ambiental cultural e de regulação, mais especificamente de recreação, turismo, e valores estéticos; e regulação do 

clima e sequestro de carbono. Esses serviços se interligam entre si através da promoção de práticas de conservação 

e restauração florestal, a qual também pode ser realizada por meio de sistemas agroflorestais e agrossilvopastoris, 

contribuindo para a promoção do ecoturismo e turismo rural, o qual já ocorre em virtude dos atrativos turísticos e 

sistemas de fruticulturas da região.  

Os provedores seriam definidos a partir da valoração dos serviços ambientais de regulação e cultural. 

Segundo Paiva (2014), a recreação e o ecoturismo são serviços ecossistêmicos que trazem benefícios privados ao 

indivíduo, podendo ser valorados através da aplicação de métodos que se baseiam na preferência individual, como 

o Método dos Custos de Viagem e a Valoração Contingente (MVC). Já serviços de valores espirituais e religiosos 

devem ser valorados a partir da aplicação de métodos baseados nas preferências públicas ou preferências da 

comunidade.  

CONCLUSÕES: 

O mapeamento de serviços ecossistêmicos por meio da análise de uso do solo oferece instrumentos para 

modelagem de programas de Pagamento por Serviços Ambientais a partir de aproximações sucessivas, ainda que 

sejam necessários estudos confirmatórios e quantitativos, principalmente em relação a valoração dos serviços. Nesse 

sentido, mesmo assumindo diversas das limitações, a partir dos resultados obtidos foi verificada a potencialidade 

de implementação de um Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais para a região de Angra Doce 

paranaense.   
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