
PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS: ASPECTOS 

JURÍDICOS PARA A SUA APLICAÇÃO NO BRASIL 
 

 

 

ALEXANDRE ALTMANN 
Professor da Universidade de Caxias do Sul – UCS 

Pesquisador do Grupo de Pesquisa Pagamento por Serviços Ambientais – PPGD/UCS  

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Grandes desafios enfrentados pelo Direito Ambiental Brasileiro dizem respeito ao uso do 

solo. É o caso do desmatamento em todos os biomas, da recuperação de áreas degradadas e 

das fontes difusas de poluição. Além disso, outros temas complexos, como a gestão das bacias 

hidrográficas e a mudança do clima, também demandam soluções urgentes. Os instrumentos 

de comando e controle demonstram-se limitados para deter a corrente devastação ambiental 

no país. E, apesar da avançada legislação repressiva, a lacuna na fiscalização e a conseqüente 

impunidade constituem verdadeiro incentivo negativo para a preservação ambiental. Além 

disso, fortes investidas contra a legislação ambiental enfraquecem o Direito Ambiental pátrio 

ano após ano.  

Nesse contexto, os instrumentos de incentivo positivo às condutas ambientalmente 

desejáveis têm recebido grande atenção. Em vista do êxito de programas conservacionistas 

como o da Costa Rica, tramitam no Congresso Nacional diversos projetos de lei que propõem 

a instituição do conceito de serviços ambientais no Brasil. De acordo com esse conceito, a 

natureza presta serviços essenciais ao suporte da vida no planeta. Não obstante a necessidade 

do fluxo contínuo desses serviços para o bem-estar humano, os ecossistemas que os geram 

são degradados pelas atividades econômicas em decorrência de uma falha de mercado: os 

serviços ambientais sempre foram considerados como livres ou gratuitos, ou seja, 

externalidades. 

A recepção desse conceito pelo Direito positivo pátrio permitiria a concepção de novos 

mecanismos de conservação do meio ambiente, especialmente em áreas privadas e no tocante 

ao valor de uso indireto dos ecossistemas. Tal conceito fez emergir um instrumento capaz de 

operacionalizar os incentivos positivos para a preservação: o Pagamento por Serviços 

Ambientais (PSA). O PSA objetiva a correção da falha de mercado apontada acima através da 

internalização das externalidades positivas. Considerando o valor dos serviços ambientais 

para a economia, o PSA compensa o custo de oportunidade do uso do solo por meio da 

remuneração daqueles que contribuem para a preservação dos ecossistemas.  

Neste estudo são abordados os aspectos ecológicos, econômicos e jurídicos do sistema de 

PSA e, a partir disso, discute-se acerca da recepção desse mecanismo pelo Direito Ambiental 

Brasileiro.  

 

 

1. SERVIÇOS AMBIENTAIS E O BEM-ESTAR HUMANO 

 

Os ecossistemas prestam vários serviços ao homem, dentre os quais se destacam a 

regulação do clima, a provisão de água em qualidade e quantidade, a ciclagem de nutrientes, a 

polinização, proteção contra enxurradas e eventos extremos. A Avaliação Ecossistêmica do 

Milênio – AEM – define os serviços ambientais como os benefícios que o homem obtém dos 

ecossistemas, dividindo-os em serviços de provisão, de regulação, culturais e de suporte 

(AEM, 2005). Em que pese a sua importância para o bem-estar humano, esses serviços nunca 



foram considerados pela economia. No entanto, com a crescente degradação dos ecossistemas 

que prestam os serviços ambientais, verifica-se um declínio do fluxo desses serviços. A partir 

desse declínio, a escassez de serviços ambientais passa a orientar a economia no sentido de 

considerar o valor de uso indireto dos ecossistemas que proveem ditos serviços. 

Em 1997 um estudo calculou quanto custaria substituir os serviços ambientais prestados 

por 16 ambientes diferentes, se isto fosse possível. A estimativa chegou a cifra de 33 trilhões 

de dólares. Importante lembrar que, na época, o Produto Interno Bruto mundial era de 18 

trilhões de dólares.
1
 Vale ressaltar, também, que, à medida que os ambientes são alterados e 

os serviços ambientais comprometidos, o valor de cada um tende a aumentar 

significativamente (BENSUSAN, 2002). Estimativas recentes apontam que este valor atinge 

hoje a soma de 60 trilhões de dólares, tendo em vista o declínio da oferta de muitos serviços 

ambientais e o aumento de sua demanda (IUCN, 2008). Além disso, diante do atual estágio da 

técnica, é impossível substituir muitos dos serviços prestados pela natureza por meios 

artificiais. 

A inovação verificada é que o conceito de serviços ambientais pode conciliar as questões 

econômicas e sociais com a preservação dos ecossistemas. Nesse sentido, a União Mundial 

para a Conservação da Natureza – IUCN (2006) afirma que o mais atrativo do conceito de 

serviços ambientais se deve a sua capacidade de prover uma unificação da linguagem entre 

as comunidades econômica, de negócios e ecológica. 

Importante ressaltar que os serviços ambientais sempre foram vistos como livres ou 

gratuitos pela economia.
2
 O conceito de serviços ambientais, portanto, remete ao conceito 

econômico de externalidades positivas, assim como o conceito de poluição foi vinculado à 

idéia de externalidades negativas. O reconhecimento da importância dos serviços ambientais 

através de sua valoração e remuneração, portanto, significaria a internalização das 

externalidades positivas. De acordo com Stefano Pagiola et. al. (2005), as externalidades são 

os custos ou benefícios gerados a terceiros e que não são levados em conta nos preços de 

mercado. Em caso de manifestar-se nos preços de mercado, o preço diminuiria se a atividade 

gera custo ou externalidade negativa, ou aumentaria, se gera um benefício ou externalidade 

positiva. A FAO (2004) incluiu a noção de externalidade na própria caracterização dos 

serviços ecológicos, dispondo que "serviços ambientais referem-se às externalidades positivas 

                                                 
1
  Nos ambientes estudados, foram considerados os seguintes serviços ambientais: regulação da 

composição química da atmosfera; regulação do clima; controle da erosão do solo e retenção de sedimentos; 

suprimento de matéria-prima; absorção e reciclagem de materiais já utilizados; regulação do fluxo da água; 

suprimento e armazenagem de água; recuperação de distúrbios naturais; polinização; controle biológico de 

populações; refúgio de populações migratórias e estáveis; utilização de recursos genéticos; lazer e cultura. As 

florestas e áreas úmidas responderam por 9,3 trilhões de dólares (28,1% dos 33 trilhões de dólares) e os sistemas 

costeiros por 10,6 trilhões de dólares (32,1% do total). O serviço mais caro é a ciclagem de nutrientes, que 

equivale a 17 trilhões de dólares por ano. Outros serviços, como a regulação da composição atmosférica, a 

recuperação dos distúrbios naturais, a regulação do fluxo de água, o suprimento de água, a reciclagem de 

materiais já utilizados, a produção de alimentos, custariam mais de 1 trilhão de dólares cada, por ano, se 

precisassem ser substituídos. 

2
   “Os „bens públicos‟ [bens livres – n.a.] são um tipo especial de externalidade, que distinguem-se por 

serem não-exclusivos e não-rivais. A não-exclusividade refere-se a que não se pode evitar que os consumidores 

desfrutem dos bens ou serviços em questão mesmo quando não paguem por eles. A não-rivalidade acontece 

quando uma pessoa consome um bem ou serviço, mas isto não diminui a quantidade disponível para os outros. 

De maneira geral haverá insuficiência na oferta dos bens públicos no mercado, em decorrência da dificuldade de 

conseguir que os consumidores paguem por eles para que se produzam em uma quantidade suficiente. 

Normalmente, requere-se de uma ação coletiva para assegurar uma oferta adequada destes bens.” (Pagliola et. 

al., 2005, p. 03).  

 



- que afetam um bem de consumo - associado com determinadas condições ambientais, por 

exemplo, um determinado uso do solo”.
3
  

Sob a perspectiva econômica, a maior causa da degradação dos ecossistemas que prestam 

os serviços ambientais se deve a uma falha de mercado associada com a característica de 

“bens livres” dos mesmos. Com a concepção dos serviços ambientais enquanto externalidade 

positiva vislumbra-se a possibilidade de novas estratégias para internalizá-las, reconhecendo 

seu valor. 

 

2. PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 

 

Os serviços ambientais historicamente foram percebidos pelas sociedades como livres, ou 

seja, como algo que a natureza provê gratuitamente ao homem, ainda que estes serviços lhes 

fossem essenciais à vida e às atividades produtivas. Isso se explicava diante da abundância 

dos serviços ecológicos. Com a exploração exacerbada dos ecossistemas em busca de espaço 

físico (fragmentação dos habitats) e de recursos naturais, verificou-se a escassez de alguns dos 

serviços ambientais antes prestados gratuitamente pela natureza nesses ecossistemas. Em 

resposta a escassez desses serviços, bem como diante da constatação de que os instrumentos 

de comando e controle não eram suficientes para garantir o provimento dos serviços 

ambientais, alguns países adotaram experiências de remuneração pela manutenção de tais 

serviços. 

 

2.1 Concepção do sistema de Pagamento por Serviços Ambientais 

 

Como resultado da escassez dos serviços ecológicos, surge a necessidade de preservação 

dos ecossistemas que os prestam. As estratégias de preservação da natureza, antes focada na 

proteção integral contra o uso direto dos recursos naturais, diante da referida escassez se 

voltam para viabilizar o uso indireto dos ecossistemas (através da provisão dos serviços 

ecológicos). As perdas econômicas e sociais decorrentes da escassez dos serviços ambientais 

fizeram com que a economia atribuísse valor a tais serviços.  

A consideração dos serviços ambientais pela economia, portanto, diz respeito ao valor 

econômico total (VET). De acordo com o VET, os serviços ambientais podem ser 

classificados dentro da divisão valor de uso e valor de não-uso, onde o valor de uso divide-se 

em valor de uso direto, valor de uso indireto e valor de opção. Os valores de uso direto são 

considerados por uma gama de instrumentos econômicos utilizados pelos gestores ambientais 

hoje, enquanto os valores de uso indireto foram olvidados pela economia (PAGIOLA et. al., 

2005). A capacidade do sistema de Pagamento por Serviços Ambientais de internalizar os 

serviços ambientais que possuem valor de uso indireto é o grande diferencial deste 

mecanismo, comparado-o a outros instrumentos da política ambiental (WERTZ-

KANOUNNIKOFF, 2006). 

Internalizar as externalidades positivas, no caso dos serviços ambientais, significa 

reconhecer o valor desses serviços para o bem-estar humano. Entretanto, isso constitui um 

processo complexo, pois o aspecto de externalidade se relaciona com a percepção da 

importância (especialmente a importância econômica) dos serviços ecológicos, aspecto este 

diametralmente oposto à percepção de bem livre. Daí a implicação dialética: a escassez 

determina a percepção da importância do serviço ambiental. Assim, a escassez de água 

determina a importância que o consumidor d‟água dará à preservação do manancial. 

                                                 
3
  Conceito extraído do Fórum Regional sobre Pagamento por Serviços Ambientais em Bacias 

Hidrográficas, realizado durante o 3º Congresso Latino-americano sobre Gestão de Bacias Hidrográficas, em 

Arequipa, Peru, em 9-13 de junho de 2003. Tradução livre de “environmental services refers to positive 

externalities – affecting a consumer good – associated with particular environmental conditions, e.g. a certain 

land use.”   



Com a internalização das externalidades positivas, o beneficiário dos serviços ambientais 

é instado – ou mesmo compelido – a pagar pelos benefícios obtidos dos ecossistemas 

(princípio do usuário-pagador). Essa lógica foi adotada no Brasil pela Política Nacional dos 

Recursos Hídricos (Lei 9.433/97), a qual institui a cobrança pelo uso d‟água. No mesmo 

sentido, o produto que tem embutido no preço o custo da preservação do serviço ecológico 

essencial para sua produção (bebidas em relação à água, por exemplo).  

A despeito da crítica de que a internalização dos custos da preservação dos serviços 

ambientais seria oneroso ao consumidor ou usuário, basta referir que o custo de recuperar um 

ecossistema que deixa de prestar um serviço ecológico essencial seria muito mais dispendioso 

do que o custo da prevenção. Além disso, a internalização das externalidades positivas 

constitui um meio justo, pois onera apenas o beneficiário ou consumidor do serviço ambiental 

considerado – e não toda a sociedade.  

Em muitos casos verifica-se até mesmo uma disposição a pagar por parte dos 

beneficiários da preservação do serviço ambiental, tendo em vista que a remuneração do 

provedor garante o fluxo desse serviço. E a garantia do fluxo – ou até mesmo o seu 

incremento – interessa diretamente ao usuário ou beneficiário. Não obstante isso, investir em 

prevenção pode significar economia na reparação de danos ambientais, na recuperação ou 

substituição do serviço ambiental. Como exemplos pode-se citar a economia no tratamento de 

água verificado com a preservação do manancial e a conservação de complexos hidroelétricos 

através da diminuição dos sedimentos e consequente erosão.  

Por outro lado, mostra-se razoável conferir uma contrapartida àqueles que contribuem 

para a manutenção dos ecossistemas que oferecem os serviços ambientais. Essa contrapartida 

é considerada um incentivo positivo àqueles que optarem pela preservação dos ecossistemas. 

Com os recursos obtidos com a internalização dos serviços ambientais no processo produtivo 

e de consumo isso se torna possível economicamente. Sendo hoje o serviço ambiental 

considerado uma externalidade, aquele que contribui para sua preservação não recebe nada 

em troca, ou seja, quem contribui para a manutenção dos ecossistemas que prestam os 

serviços ambientais não recebe nenhuma compensação por isso e, em muitos casos, ainda arca 

com o custo de oportunidade do uso do solo. 

O reconhecimento econômico das funções ambientais como valiosas e escassas ao bem-

estar humano conduziram os esforços para valorizar os serviços ambientais através de 

esquemas que visam a sua remuneração (WERTZ-KANOUNNIKOFF, 2006). Surge assim o 

sistema de PSA. A ideia principal do sistema consiste em pagamentos espontâneos por parte 

dos beneficiários dos serviços ambientais aos provedores desses serviços, remuneração esta 

condicionada à sua manutenção. O sistema de PSA, portanto, é também uma estratégia de 

incentivo àqueles que preservam, através da qual o provedor recebe uma contrapartida pelo 

custo de oportunidade do uso do solo. Daí a concepção do conceito de “provedor-recebedor”. 

 

3.2 Conceito de Pagamento por Serviços Ambientais   

 

Em uma das mais aceitas definições, Wunder (2005) conceitua o pagamento por serviços 

ambientais como [I] uma transação voluntária através da qual [II] um serviço ecológico 

específico [III] é “adquirido” por um (ou mais) adquirente [IV] de um (ou mais) provedor do 

serviço ecológico [V] se, e somente se, o provedor do serviço ecológico assegurar sua 

provisão (condicionalmente).  

O primeiro requisito do conceito acima (transação voluntária) remete a um acordo entre 

as partes, o que se concretiza através de um contrato. Por isso Wunder (2005) reconhece que 

o “Pagamento por Serviços Ambientais é parte de um novo e mais direto paradigma de 

conservação, o qual reconhece explicitamente a necessidade de ligar os interesses dos 

detentores da terra e dos beneficiários.”
4
 O requisito de transação voluntária confere ao PSA 

                                                 
4
  Tradução livre de “payments for environmental services are part of a new and more direct 

conservation paradigm, explicitly recognizing the need to bridge the interests of landowners and outsiders.” 



clara diferença em relação aos instrumentos de comando e controle, bem como aos eco-

subsídios ou tributos ambientais. A faculdade do provedor de serviços ambientais de 

participar de um projeto de PSA faz com que aquele que se disponha a participar seja um 

“agente da preservação”, uma vez que depende dela para receber a contrapartida.  

O segundo requisito concerne à definição do serviço ambiental pelo qual se está pagando, 

de modo que não paire dúvidas sobre o objeto da remuneração. A proposta do Programa 

Produtor de Água da Agência Nacional de Águas do Brasil, por exemplo, determina que 

serviço ambiental a ser remunerado é o abatimento na sedimentação (ANA, 2008). De 

extrema importância também que o beneficiário ou usuário do serviço ecológico saiba que 

está recebendo a contrapartida de seu “investimento”. Nesse sentido, importa estabelecer 

previamente referências ou parâmetros, os quais indicarão a quantidade e/ou qualidade do 

serviço ecológico a ser remunerado. Em outras palavras, os critérios devem demonstrar a 

adicionalidade gerada pelo programa de PSA.  

Em crítica acertada ao conceito de Wunder, Pagiola (2006) afirma que não se pode 

utilizar o termo adquirentes de serviços ambientais, mas sim usuários dos serviços ambientais 

ou beneficiários. Isso porque se verifica em muitos esquemas que aqueles que pagam pelos 

serviços ambientais não necessariamente adquirem tais serviços, mas sim financiam sua 

manutenção (governos, doadores, organizações não-governamentais, entre outros 

financiadores). Este requisito, afirma Sheila Wertz-Kanounnikoff (2006), sublinha a crucial 

importância de se identificar corretamente os atuais beneficiários e, ainda, os potenciais 

adquirentes dos serviços ambientais (demanda).  

São considerados provedores de serviços ambientais aqueles detentores da terra que 

asseguram a preservação dos ecossistemas que prestam ditos serviços. Os esquemas de PSA 

também podem prever a adoção de boas práticas agrícolas para assegurar a provisão dos 

serviços ambientais. Em todos os casos, os provedores devem garantir a provisão do serviço 

ambiental determinado no contrato. O descumprimento do contrato, em alguns esquemas de 

PSA, acarreta a penalidade de devolução de todo o valor já pago, devidamente corrigido, 

como no caso da Costa Rica (CAMACHO, 2003).  

De acordo com Perez (2007), as propostas de remuneração por serviços ambientais 

surgiram como opções às medidas ambientais baseadas exclusivamente na intervenção 

centralizada dos Estados. Propostas de gestão ambiental baseados no mercado inicialmente 

marcaram os modelos de PSA. Hoje, entretanto, é difícil conceber o PSA como mero 

mecanismo de mercado. O PSE hídrico, por exemplo, que é um dos mais difundidos 

esquemas, não pode ser entendido dentro de uma lógica de mercado, pois mercado pressupõe 

concorrência. No PSE hídrico, entretanto, os beneficiários a jusante podem adquirir os 

serviços ambientais gerados apenas pelos provedores a montante, não verificando 

concorrência em nenhum dos participantes do esquema. Além disso, o Estado desempenha 

um papel decisivo na instituição e funcionamento do PSA. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que o PSA é um contrato entre provedores e 

beneficiários, através do qual esses remuneram àqueles pela garantia do fluxo contínuo de 

determinado serviço ambiental, com intervenção do Estado para operacionalizar o sistema e 

garantir o cumprimento dos contratos. 

 

2.3 O Pagamento por Serviços Ambientais e a Função Promocional do Direito 

 

A Função Promocional do Direito é o que se vislumbra com a inclusão do PSA como 

instrumento do Direito Ambiental Brasileiro. Isso não significa “descartar” ou enfraquecer os 

instrumentos de comando e controle. Pelo contrário, com a inclusão de instrumentos de 

incentivo positivo, se pretende prevenir a degradação ambiental de tal sorte que não se faça 

necessária a utilização da repressão. A utilização de instrumentos de incentivo positivo, assim, 

destina-se a complementar os instrumentos de comando e controle. De modo que o PSA 

desponta como promissor mecanismo de incentivo positivo para fazer frente aos complexos 



problemas ambientais enfrentados pelo Brasil, nos parece adequado que o mesmo seja 

recepcionado no ordenamento jurídico Pátrio, a fim de conferir verdadeira Função 

Promocional ao Direito. Isso adquire particular relevância no momento em que se verifica no 

País uma ofensiva contra a legislação ambiental, com claro objetivo de abrandar o seu 

alcance. Nesse sentido, o PSA seria um instrumento capaz de incentivar e promover a 

preservação ambiental, gerando uma cooperação entre provedores e beneficiários. 

 

3. UMA POLÍTICA NACIONAL PARA OS SERVIÇOS AMBIENTAIS 

 

O Projeto de Lei n. 5.487, enviado ao Congresso Nacional em 05 de junho de 2009, tem 

por finalidade instituir a Política Nacional dos Serviços Ambientais, o Programa Federal de 

Pagamento por Serviços Ambientais, bem como estabelecer formas de controle e 

financiamento desse programa. O PL n. 5.487/2009 foi apensado aos demais projetos de lei 

que versam sobre a matéria.
5
 Entretanto, o PL n. 5.487/2009 é o que melhor sistematiza a 

matéria.  

O mérito do PL n. 5.487/2009, assim como o dos projetos apensos, é a valorização dos 

serviços ambientais. A partir dessa valorização – expressa através de uma Política Nacional 

própria – o Poder Público e a sociedade poderão traçar novas estratégias de preservação e 

recuperação do meio ambiente. Conceber o meio ambiente como prestador de serviços 

ambientais é considerá-lo como parte do processo econômico, produtivo, social e cultural – e 

não mais como mero fornecedor de matéria-prima e receptor de resíduos. A estratégia 

primeira da Política Nacional de Serviços Ambientais (PNSA) é o Programa Federal de 

Pagamento por Serviços Ambientais (PFPSA).  

Não se pode olvidar a importante contribuição dos instrumentos de comando e controle 

para a preservação ambiental no Brasil. No entanto, o atual contexto econômico, social e 

ambiental do País enseja que tais instrumentos sejam complementados por instrumentos de 

incentivo positivo. O PFPSA aponta nessa direção, constituindo verdadeiro instrumento de 

incentivo positivo para a preservação dos ecossistemas que prestam os serviços ambientais.   

Seguindo a classificação adotada pela AEM, a PNSA divide os serviços ambientais em 

três modalidades: serviços de aprovisionamento; serviços de suporte e regulação; e serviços 

culturais. Serviços de aprovisionamento são os “serviços que resultam em bens ou produtos 

ambientais com valor econômico, obtidos diretamente pelo uso e manejo sustentável dos 

ecossistemas” (PL n. 5.487/2009, art. 2º, I, “a”). Serviços de suporte e regulação são aqueles 

“serviços que mantêm os processos ecossistêmicos e as condições dos recursos ambientais 

naturais, de modo a garantir a integridade dos seus atributos para as presentes e futuras 

gerações” (PL n. 5.487/2009, art. 2º, I, “b”). Já os serviços culturais são aqueles “serviços 

associados aos valores e manifestações da cultura humana, derivados da preservação ou 

conservação dos recursos naturais” (PL n. 5.487/2009, art. 2º, I, “c”). 

Dos conceitos contidos nas alíneas “a”, “b” e “c” do art. 2º, I, do PL n. 5.487/2009 

depreende-se o reconhecimento do valor econômico, social e cultural dos serviços ambientais 

e, conseqüentemente, de sua essencialidade à sadia qualidade de vida. De fato, a PNSA 

considera como serviços ambientais os “serviços desempenhados pelo meio ambiente que 

resultam em condições adequadas à sadia qualidade de vida” (PL n. 5.487/2009, art. 2º, inciso 

I).  

                                                 
5
  Apensado ao PL nº 5.487/09, encontra-se o nº PL 6.005, de 2009. Apensados ao PL nº 792/07 

encontram-se os PL nº 1.190, nº 1.667 e nº 1.920, todos de 2007, o PL nº 5.487, nº 5.528 e nº 6.204, de 2009 e o 

PL nº 7.061/2010. Apensados ao PL nº 1.190/07 encontram-se os PL nº 1.999 e nº 2.364, ambos também de 

2007. De acordo com a movimentação do dia 30.03.2010, os projetos mencionados receberam parecer favorável 

dos Relatores da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, bem como da 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados (Disponível em 

<http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=348783>. Acesso 01.abr.2010.).  



O PSA é considerado pelo PL n. 5.487/2009 como a “retribuição, monetária ou não, às 

atividades humanas de restabelecimento, recuperação, manutenção e melhoria dos 

ecossistemas que geram serviços ambientais e que estejam amparados por planos e programas 

específicos” (PL n. 5.487/2009, art. 2º, II). Pelo conceito fica claro que o sistema de PSA é 

uma retribuição às atividades humanas. Ou seja, é um incentivo positivo àqueles que 

colaboram com a preservação dos serviços ambientais. Esta retribuição, que pode ser feita em 

espécie ou através de qualquer outra recompensa lícita, é dirigida a proprietários ou não 

proprietários (posseiros, povos e comunidades tradicionais, povos indígenas) de áreas 

contendo ecossistemas que geram serviços ambientais. 

De acordo com o PL n. 5.487/2009, é considerado recebedor de pagamento por serviços 

ambientais “aquele que restabelece, recupera, mantém ou melhora os ecossistemas no âmbito 

de planos e programas específicos, podendo perceber o pagamento que trata o inciso II” (PL 

n. 5.487/2009, art. 2º, IV). Portanto, para receber a retribuição do PSA, o cidadão deve agir 

mantendo, restabelecendo, recuperando ou melhorando os ecossistemas que prestam serviços 

ambientais. Importante se ressaltar que não são todos aqueles que desenvolvem tais atividades 

que receberão a retribuição do PSA, mas tão somente aqueles que voluntariamente assumirem 

tais condutas no âmbito de um programa ou plano especifico.  

O PL n. 5.487/2009 tem como diretriz da PNSA o “reconhecimento da contribuição da 

agricultura familiar, dos povos indígenas e dos povos e comunidades tradicionais para a 

conservação ambiental” (inciso IV). Além disso, o inciso III do art. 3º tem como diretriz da 

PNSA a “promoção da integridade ambiental com inclusão social de populações rurais em 

situação de vulnerabilidade”. Essas diretrizes revelam que a PNSA pretendida pelo PL nº 

5.487/2009 e, logo, o PFPSA estariam voltados às “populações mais pobres e dependentes 

dos ecossistemas”, conforme se verifica na exposição de motivos do projeto de lei aludido.  

O PL n. 5.487/2009 é generalista ao conceituar, no art. 2º, III, o pagador de serviços 

ambientais como “aquele que provê o pagamento dos serviços ambientais nos termos do 

inciso II”. Destarte, o pagador de serviços ambientais é o beneficiário da preservação dos 

serviços (princípio do usuário-pagador) e não necessariamente aquele que adquire tais 

serviços no livre mercado. Entende-se que nesse particular reside a sustentabilidade financeira 

do sistema de PSA, pois o beneficiário é instado pelo Estado a pagar pelo fluxo de serviços 

ambientais garantido pelos provedores.  

Os planos e programas de PSA não podem olvidar-se da preservação das áreas 

prioritárias para a conservação da biodiversidade e da beleza cênica. A PNSA priorizaria a 

estratégia de corredores ecológicos, tendo em vista a sua importância para conectar 

fragmentos de ecossistemas e, consequentemente, para a conservação da biodiversidade, 

elemento crucial para a manutenção dos serviços ambientais. Resta em aberto, entretanto, a 

articulação da PNSA com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

Outra prioridade da PNSA seria a proteção de áreas de maior risco socioambiental. Por 

áreas de risco socioambiental entende-se aquelas onde os ecossistemas que fornecem 

importantes serviços ambientais à população encontram-se ameaçados. Esta ameaça refere-se 

não só à biodiversidade, mas aos próprios serviços ambientais fornecidos pelos ecossistemas à 

população, como a provisão de água e a estabilidade de solos. 

Importante se ressaltar que o desenvolvimento econômico está atrelado à conservação dos 

ecossistemas. De acordo com o item 8 da exposição de motivos do PL n. 5.487/2009: 
8. Em suma, o desempenho da economia tem uma forte condicionalidade na 

conservação do ecossistema, ou para reafirmar o conceito de serviço ambiental, a 

recuperação e a conservação dos serviços ecossistêmicos é a condição primeira da 

produtividade da economia. Esta é a razão econômica para a necessidade de uma 

política nacional de incentivo à conservação dos ecossistemas dos diversos biomas 

brasileiros, como função primeira do desenvolvimento econômico.   

 

O PL n. 5.487/2009 prevê os seguintes instrumentos da PNSA: 
I – planos e programas de pagamento por serviços ambientais; 



II – captação, gestão e transferência de recursos, monetários ou não, públicos ou 

privados, dirigidos ao PSA; 

III – assistência técnica e capacitação voltadas à promoção dos serviços ambientais; 

IV – inventário das áreas prioritárias para a promoção dos serviços ambientais; 

V – cadastro nacional de pagamento por serviços ambientais. 

 

O PSA é o mais importante instrumento previsto para a PNSA, uma vez que 

operacionaliza a preservação dos serviços ambientais. Os demais instrumentos auxiliam no 

desenvolvimento de planos e programas de PSA. Merece destaque o instrumento previsto no 

inciso IV, eis que sem um detalhado inventário que demonstre qual (ou quais) o serviço 

ambiental que se deseja promover e quais as áreas relevantes para tanto, impossível 

estabelecer um plano ou programa de PSA. Em outras palavras, o inventário das áreas 

potenciais para a promoção dos serviços ambientais constitui o primeiro passo para a 

implementação de um PSA. O cadastro nacional de PSA também constitui relevante 

instrumento, tendo em vista que os entes federados poderão instituir seus próprios planos e 

programas de PSA. Com a multiplicação dos sistemas de PSA, a sistematização dos dados 

torna-se importante para o próprio funcionamento da PNSA. 

O Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais (PFPSA), previsto no art. 5º 

do PL n. 5.487/2009, visa a implementar o pagamento das atividades humanas de 

restabelecimento, recuperação, manutenção e melhoria dos ecossistemas que geram serviços 

ambientais. Para participar do PFPSA é necessário o enquadramento e habilitação em projeto 

específico de implementação do PSA. Não é necessário que o participante seja proprietário da 

área, bastando a comprovação do uso ou ocupação regular do imóvel a ser contemplado. O PL 

n. 5.487/2009 exige, ainda, que a participação no PFPSA seja formalizada através de 

instrumento contratual específico.  

O PFPSA será operacionalizado através de três subprogramas: o subprograma floresta; o 

subprograma RPPN; e o subprograma água. 

O Subprograma Floresta tem como finalidade gerir ações de pagamento aos povos e 

comunidades tradicionais, povos indígenas, assentados de reforma agrária e agricultores 

familiares (PL n. 5.487/2009, art. 7º). Este subprograma tem por diretrizes: 
I - reflorestamento de áreas degradadas; 

II - conservação da biodiversidade em áreas prioritárias; 

III - preservação da beleza cênica relacionada ao desenvolvimento da cultura e do 

turismo; 

IV - formação e melhoria de corredores ecológicos entre áreas prioritárias para 

conservação da biodiversidade; e 

V - vedação à conversão das áreas florestais incluídas no Subprograma Floresta para 

uso agrícola ou pecuário.  

O subprograma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) constitui notável 

inovação, tendo em vista que hoje os proprietários destas áreas não recebem qualquer forma 

de incentivo. Com a inclusão das RPPN`s no PFPSA espera-se que os proprietários sejam 

incentivados a criarem tais unidades de conservação. O Subprograma RPPN tem como 

finalidade gerir ações de pagamento aos instituidores dessas reservas com até quatro módulos 

fiscais que sejam reconhecidas pelo órgão ambiental federal competente, excluídas as áreas de 

reserva legal, de preservação permanente, bem como as áreas destinadas para servidão 

florestal (PL n. 5.487/2009, art. 8º). Este subprograma tem como diretrizes a manutenção ou 

recuperação de área de extrema relevância para fins de conservação da biodiversidade e a 

formação e melhoria de corredores ecológicos entre unidades de conservação de proteção 

integral. 

O Subprograma Água tem como finalidade gerir ações de pagamento aos ocupantes 

regulares de áreas de até quatro módulos fiscais situadas em bacias hidrográficas de baixa 

disponibilidade e qualidade hídrica (PL n. 5.487/2009, art. 9º). Mostra-se de extrema 

pertinência tal subprograma, uma vez que trata da questão da segurança hídrica, como se 

observa nas prioridades elencadas nas diretrizes do mesmo. Além disso, a maior parte dos 



programas e planos de PSA implementados no mundo são relativos à questão hídrica. 

Constituem diretrizes do subprograma:  
I - prioridade para bacias ou sub-bacias abastecedoras de sistemas públicos de 

fornecimento de água para consumo humano ou contribuintes de reservatórios; 

II - prioridade para diminuição de processos erosivos, redução de sedimentação, 

aumento da infiltração de água no solo, melhoria da qualidade e quantidade de água, 

constância do regime de vazão e diminuição da poluição; 

III - prioridade para bacias com déficit de cobertura vegetal em áreas de preservação 

permanentes; e 

IV - prioridade para bacias hidrográficas onde estejam implementados os 

instrumentos de gestão previstos na Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997. 

O parágrafo único do art. 13 prevê que o Subprograma Água poderá receber recursos 

oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de que trata a Lei 9.433/97, o que seria 

de extrema importância para a autonomia financeira desses projetos de PSA. 

O PL n. 5.487/2009 objetiva criar o Fundo Federal de Pagamento por Serviços 

Ambientais (FFPSA), de natureza contábil, com a finalidade de financiar as ações da PFPSA. 

Constituiriam recursos do fundo: 
I - até quarenta por cento dos recursos de que trata o inciso II do § 2º do art. 50 da 

Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997; 

II - dotações consignadas na lei orçamentária da União; 

III - doações realizadas por entidades nacionais e agências bilaterais e multilaterais 

de cooperação internacional ou, na forma do regulamento, de outras pessoas físicas 

ou jurídicas; e 

IV - rendimentos que venha a auferir como remuneração decorrente de aplicações de 

seu patrimônio. 

O PFPSA poderá contar ainda com recursos decorrentes de acordos, convênios ou outros 

instrumentos congêneres celebrados com órgãos e entidades da administração pública federal, 

estadual, do Distrito Federal ou municipal. Oportuna a previsão de tal fonte de receitas, eis 

que os municípios e os Consórcios Municipais são entes que podem contribuir para a 

consecução dos objetivos da PNSA. 

Ressalta-se, ainda, que o princípio da participação foi contemplado no art. 14 do PL n. 

5.487/2009, ao prever a criação de um comitê gestor do PFPSA no âmbito do Ministério do 

Meio Ambiente. O comitê gestor, composto por representantes da União e da sociedade civil, 

teria a atribuição de acompanhar a implementação e propor aperfeiçoamentos ao PFPSA. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O reconhecimento da essencialidade dos serviços ambientais para o bem-estar humano 

deve orientar qualquer modelo de desenvolvimento que se pretenda. A educação ambiental, 

nesse sentido, exerce papel determinante para prevenir a escassez desses serviços, 

sensibilizando os provedores e os beneficiários para a importância dos ecossistemas.  

O PSA desponta como um promissor mecanismo de gestão ambiental no Brasil. Em 

virtude da sua natureza jurídica de acordo entre provedores e beneficiários, com a 

interveniência do Poder Público na operacionalização dos planos e programas, o PSA possui 

uma flexibilidade na sua aplicação que não se verifica nos atuais instrumentos da Política 

Ambiental. Isso confere maior capacidade para resolução de problemas locais e regionais, 

como os observados em bacias hidrográficas.  

Os incentivos positivos devem complementar os instrumentos de comando e controle, de 

modo que as condutas preservacionistas sejam incentivadas e a degradação e a poluição sejam 

desestimuladas. Assim, os incentivos positivos inauguram uma nova fase no Direito 

Ambiental Brasileiro, antes concentrado na repressão do dano ambiental. O princípio do 

provedor-recebedor determina que a sociedade deve recompensar aqueles que contribuírem 

para a preservação do meio ambiente, alcançando uma Função Promocional ao Direito.  



Uma Política Nacional de Serviços Ambientais representará um significativo avanço para 

o Direito Ambiental Brasileiro. Os programas de PSA podem complementar os atuais 

instrumentos de tutela do meio ambiente, de modo a tornar efetiva a preservação ambiental. 

Além disso, instrumentos como o PSA podem auxiliar no incentivo à recuperação de áreas 

degradadas e nas ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. No entanto, a 

ausência de uma Política Federal de serviços ambientais não impede que os outros entes 

federados antecipem suas próprias políticas, especialmente em se tratando de recuperação de 

bacias e microbacias hidrográficas. 

O Brasil necessita um marco normativo no âmbito federal. As proposições legislativas 

que taram do tema, em particular o PL 5.487/09, já receberam parecer favorável da Comissão 

de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e da Comissão de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. É de extrema 

importância que a matéria receba adequada atenção do Congresso Nacional para que, ainda 

nesta legislatura, o País possa contar com o marco legal para o PSA. 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGÊNCIA NACINAL DE ÁGUAS - ANA. Programa do Produtor de Água. Disponível 

<http://www.ana.gov.br> Acesso: 10 abr. 2007. 

 

AVALIAÇÃO ECOSSISTÊMICA DO MILÊNIO. Relatório-Síntese. Disponível 

<http://www.millenniumassessment.org>. Acesso: 27.mar.2010. 

 

BENSUSAN, Nurit. Seria melhor ladrilhar? Biodiversidade como, para que, por que. 

Brasília: Universidade de Brasília/Instituto Socioambiental, 2002. 

 

CAMACHO, Doris. C. Procuencas, protección y recuperación de microcuencas para el 

abastecimiento de agua potable en la provincia de Heredia, Costa Rica. Disponível em: 

<http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/infofinpsa.pdf>. Acesso em: 30 set. 2007. 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO). The 

State of Food and Agriculture - Paying Farmers for Environmental Services. FAO 

Agriculture Series, n. 38. Rome: FAO, 2007. 240 p. 

 

______. Fórum Eletrônico sobre Sistemas de Pagamento por Serviços Ambientais em Bacias 

Hidrográficas 2004. Disponível: <http://www.fao.org>  Acesso: 22 jul. 2008. 

 

 

PAGIOLA, Stefano; BISHOP, Joshua; LANDELL-MILLS, Natasha. Mercado para serviços 

ecossistêmicos: instrumentos econômicos para a conservação e desenvolvimento. Traduzido 

por REBRAF. Rio de Janeiro: REBRAF, 2005.  

 

PEREZ, Letícia Merino. El desarrollo institucional de esquemas de pago por servicios 

ambientales. Disponível: http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones Acesso 23 jul. 2007. 

 

THE WORLD CONSERVATION UNION (IUCN). Pay. Establishing payments for 

watershed services. Switzerland, Gland: IUCN, 2006. 109 p. 

 

______. Nature Inc: Putting a Price on the Priceless. Disponível: 

<http://cms.iucn.org/news_events/news/index.cfm?uNewsID=1120>. Acesso: 18 jun. 2008. 

 

http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones


WERTZ-KANOUNNIKOFF, Sheila. Payments for environmental services: a solution for 

biodiversity conservation? Paris: IDDRI, 2006. 

 

WUNDER, Sven. Payments for environmental services: some nuts and bolts. Jacarta: Center 

for International Forestry Research, 2005. 


