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RESUMO

O pagamento por serviços ambientais (PSA) é um instrumen-
to econômico que oferece oportunidades de manutenção, me-
lhoria ou recuperação de ecossistemas naturais. Sua lógica é 
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conferir pagamentos, para quem provê serviços ambientais. 
Assim, a proposta deste artigo é analisar esse instrumento à 
luz de seu novo marco legal, a Lei nº 14.119/2, que instituiu 
a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, 
criou o Programa Federal de Pagamento por Serviços am-
bientais e trouxe diretrizes sobre tema. Por meio do método 
analítico-dedutivo, concluir-se-á que essa norma é um marco 
importante, pois confere maior segurança jurídica, a partir de 
uma perspectiva de sustentabilidade.

Palavras-chave: Pagamento por serviços ambientais, Novo 
marco legal, Serviços ecossistêmicos

INTRODUÇÃO

O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) é um instrumen-
to econômico que, invertendo a lógica dos instrumentos de comando 
e controle, faz com que proteger o meio ambiente gere pagamentos 
para seu provedor, os quais podem ser realizados por meio de trans-
ferência de recursos financeiros ou qualquer outra forma de remune-
ração. Trata-se de um instrumento com grande potencial de alcançar 
resultados positivos na preservação, recuperação e melhoria da qua-
lidade ambiental, por estar calcado no primado da sustentabilidade 
ambiental, social e econômica. 

Em 13 de janeiro de 2021 foi editada a Lei nº 14.119, que ins-
tituiu a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais 
(PNPSA), o que conferiu ao instrumento maior segurança jurídi-
ca, em especial em se tratando se projetos de PSA financiados pelo 
Poder Público. Sobre esse aspecto, a Lei da PNPSA criou o Programa 
Federal de Pagamento por Serviços Ambientais (PFPSA), o qual es-
tabelece as prioridades e os parâmetros para seu desenvolvimento no 
âmbito da União.
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Os Projetos de PSA podem ter base econômica ou base social, 
a depender de seu objetivo principal. O PSA com base econômica diz 
respeito à criação de mercados separados para o pagamento direto de 
serviços ambientais. Cuida-se de uma transação voluntária em que 
um ou mais compradores compram um serviço ambiental de um ou 
mais vendedores. Nesses casos, o bem ambiental e o serviço ecossis-
têmico protegido interessam ao mercado.

O PSA com base social tem como finalidade principal o bem-
-estar dos grupos provedores do serviço ambiental, como ocorre, 
por exemplo, com projetos que beneficiam populações tradicionais. 
A diferença para o PSA de base econômica reside, assim, no foco 
principal do projeto, apesar das 2 categorias de PSA terem como ob-
jetivo também a manutenção, recuperação ou melhoria dos serviços 
ecossistêmicos.

De acordo com o novo marco legal, a PNPSA deve considerar 
outras Políticas Nacionais de cunho ambiental, além da norma sobre 
acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimen-
to tradicional associado e a repartição de benefícios para conserva-
ção e uso sustentável da biodiversidade, e do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC). Também projetos e programas 
de PSA e outras políticas, programas e ações ambientais estaduais e 
municipais devem ser levados em conta, na medida em que questões 
regionais e locais necessariamente tem que ser consideradas para que 
qualquer programa ou projeto de PSA tenha êxito. 

Todas essas questões serão abordadas nesse artigo, que foi es-
truturado a partir do método analítico-dedutivo, e tem como ob-
jetivo principal analisar o instrumento do pagamento por serviços 
ambientais, à luz do novo marco legal.
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PSA: INSTRUMENTO ECONÔMICO PARA 
PROTEÇÃO DOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

O pagamento por serviços ambientais é um instrumento eco-
nômico que traz como fundamento o princípio do provedor-recebe-
dor. Assim como os demais instrumentos econômicos, a ideia é de 
que se somem aos tradicionais mecanismos de comando e controle, 
a fim de garantir a qualidade do meio ambiente, essencial para uma 
vida digna, e o aperfeiçoamento da “sustentabilidade ambiental, in-
fluenciando o comportamento dos agentes econômicos e corrigindo 
as falhas de mercado” (MMA, 2021).

Nos termos do art. 2º, III, da Lei nº 14.119/21, que instituiu a 
Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA), 
serviços ambientais são “atividades individuais ou coletivas que fa-
vorecem a manutenção, a recuperação ou a melhoria dos serviços 
ecossistêmicos”. Desse modo, o pagamento por serviços ambientais 
(PSA) é definido como “transação de natureza voluntária, mediante 
a qual um pagador de serviços ambientais transfere a um provedor 
desses serviços recursos financeiros ou outra forma de remuneração, 
nas condições acertadas, respeitadas as disposições legais e regula-
mentares pertinentes” (art. 2º, IV, da PNPSA). 

Como se pode observar, serviços ambientais não se confundem 
com serviços ecossistêmicos, que dizem respeito aos serviços que são 
prestados gratuitamente pelos ecossistemas naturais e são essenciais 
para a manutenção de todas as espécies de vida no planeta. Esses 
serviços não podem ser prestados pelos seres humanos, por mais que 
haja desenvolvimento tecnológico, pois o custo seria extremamente 
alto (NUSDEO, 2012)5. 

5 Segundo Nusdeo (2012), um estudo publicado pela Revista Nature apontou que 
os serviços ecossistêmicos alcançariam o valor, em 1997, de 33 trilhões de dólares 
americanos, ano em que o PIB mundial era de aproximadamente de 18 trilhões de 
dólares.
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Os serviços ecossistêmicos podem ser classificados em serviços 
de suporte, de regulação, de provisão e culturais, conforme disposto 
no art. 2º da Lei da PNPSA:

Art. 2º – serviços ecossistêmicos: benefícios relevantes para 
a sociedade gerados pelos ecossistemas, em termos de manu-
tenção, recuperação ou melhoria das condições ambientais, 
nas seguintes modalidades:

a) serviços de provisão: os que fornecem bens ou produ-
tos ambientais utilizados pelo ser humano para consumo 
ou comercialização, tais como água, alimentos, madeira, 
fibras e extratos, entre outros;
b) serviços de suporte: os que mantêm a perenidade da 
vida na Terra, tais como a ciclagem de nutrientes, a de-
composição de resíduos, a produção, a manutenção ou a 
renovação da fertilidade do solo, a polinização, a dispersão 
de sementes, o controle de populações de potenciais pra-
gas e de vetores potenciais de doenças humanas, a prote-
ção contra a radiação solar ultravioleta e a manutenção da 
biodiversidade e do patrimônio genético;
c) serviços de regulação: os que concorrem para a manu-
tenção da estabilidade dos processos ecossistêmicos, tais 
como o sequestro de carbono, a purificação do ar, a mo-
deração de eventos climáticos extremos, a manutenção do 
equilíbrio do ciclo hidrológico, a minimização de enchen-
tes e secas e o controle dos processos críticos de erosão e de 
deslizamento de encostas;
d) serviços culturais: os que constituem benefícios não 
materiais providos pelos ecossistemas, por meio da recrea-
ção, do turismo, da identidade cultural, de experiências 
espirituais e estéticas e do desenvolvimento intelectual, 
entre outros.

De um modo geral, a degradação ambiental causada pelas dife-
rentes atividades humanas prejudica severamente o funcionamento 
de grande parte dos ecossistemas naturais e, com isso, a prestação 
dos serviços ecossistêmicos. Daí a relevância de serem desenvolvidos 
instrumentos que auxiliem na recuperação, manutenção e mesmo, 
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em alguns casos, na melhoria da qualidade dos ecossistemas, o que 
impacta diretamente a sua capacidade de prestação de serviços.

Importante destacar a incapacidade dos instrumentos de co-
mando e controle, cuja lógica é a elaboração da norma, fiscalização e 
sanção, como ocorre no caso do licenciamento ambiental, em conter 
a degradação do meio ambiente e em promover a melhoria da qua-
lidade dos ecossistemas. Por isso é necessária a sua complementação 
com instrumentos que façam com que cuidar do meio ambiente seja 
vantajoso economicamente e constitua, assim, uma alternativa para 
a degradação (BURZSTYN; BURZSTYN, 2012; HERNANDEZ, 
1998). Essa é a lógica dos instrumentos econômicos, que passaram 
a integrar o rol de instrumentos da Lei nº 6.938/81 (Lei da Política 
Nacional de Meio Ambiente – PNMA), com a edição da Lei nº 
11.284/06, que introduziu o inciso XIII ao seu art. 9º. Esse dispositivo 
apresenta, inclusive, alguns exemplos de instrumentos econômicos, 
como concessão florestal, servidão ambiental e seguro ambiental. O 
próprio inciso, ao final, traz a expressão “e outros”, o que demonstra 
não ser o rol exaustivo, mas apenas exemplificativo. 

O pagamento por serviços ambientais é classificado como ins-
trumento econômico justamente porque segue essa mesma lógica: 
aquele que protege o meio ambiente, permitindo a prestação dos 
serviços ecossistêmicos, receberá um pagamento por isso. Esse pa-
gamento pode ser feito por meio de transferência de recursos finan-
ceiros ou qualquer outra forma de remuneração, conforme disposto 
no inciso IV do art. 2º da Lei da PNPSA. Algumas modalidades de 
pagamento por serviços ambientais estão dispostas no art. 3º, cujo 
rol é apenas exemplificativo. São elas: pagamento direto, monetário 
ou não; prestação de melhorias sociais a comunidades rurais e urba-
nas, compensação vinculada a certificação de redução de emissões 
por desmatamento e degradação, títulos verdes, comodato e cota de 
reserva ambiental (art. 3º, incisos I a VI da PNPSA).
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Desse modo, quem, ao invés de praticar atividades econômicas 
que prejudiquem o meio ambiente, atuar como agente de proteção 
dos ecossistemas objeto de um projeto de PSA, receberá por isso, com 
base no princípio do provedor-recebedor (art 5º, I, PNPSA). A lógica 
desse princípio é semelhante à do princípio do protetor-recebedor, 
previsto no art. 6º, II, da Lei nº 12.301/10, que instituiu a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos.

O MARCO LEGAL DO PAGAMENTO POR 
SERVIÇOS AMBIENTAIS

Em 13 de janeiro de 2021, foi editada a Lei nº 14.119, que ins-
tituiu a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais 
(PNPSA). O novo marco legal estabelece definições de termos técni-
cos, como serviços ecossistêmicos e serviços ambientais, apresenta as 
modalidades de pagamentos possíveis, traça os objetivos e diretrizes 
da PNPSA; institui o Programa Federal de Pagamento por Serviços 
Ambientais e, no âmbito desse Programa, o contrato de pagamen-
to por serviços ambientais, a governança e o Cadastro Nacional de 
Pagamento por Serviços Ambientais (CNPSA). 

No que diz respeito às definições, a PNPSA inovou ao prever 
os serviços ecossistêmicos culturais, que, nos termos do art. 2º, II, d, 
são aqueles que “constituem benefícios não materiais providos pe-
los ecossistemas, por meio da recreação, do turismo, da identidade 
cultural, de experiências espirituais e estéticas e do desenvolvimento 
intelectual, entre outros”. Esses serviços ecossistêmicos culturais po-
dem ser utilizados em ambientes urbanos, permitindo o pagamen-
to por serviços ambientais urbanísticos, por exemplo. O pagamento 
para proteção de um sítio arqueológico para os provedores do servi-
ço poderia ser enquadrado nessa categoria.
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A Lei da PNPSA proporcionou, assim, um cenário de maior 
segurança jurídica para os programas de PSA. Essa Lei sofreu alguns 
vetos, que limitavam a implementação da PNPSA e dificultavam a 
captação de recursos de financiadores como o Global Environment 
Facility (GEF) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
que exigem transparência, prestação de contas e participação so-
cial (BENSUSAN; GUETTA, 2021). Isso porque, no que diz respei-
to à governança, foi vetada a criação de um colegiado participativo, 
composto por representantes do Poder Público, do setor produtivo 
e da sociedade civil, com competência para realizar uma revisão do 
Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais (PFPSA) 
a cada 4 anos. Também havia sido vetada a isenção de tributação 
aos pagamentos recebidos pelos beneficiários dos projetos de PSA. 
Todavia, o Congresso Nacional, em meados de março de 2021, re-
jeitou esses vetos, sendo mantidos apenas os vetos aos arts. 18 e 19, 
que cuidavam de incentivos fiscais e linhas de crédito que poderiam 
ser instituídas pelo Poder Público para expandir o Programa Federal 
de Pagamento por Serviços Ambientais (SENADO FEDERAL, 2021). 
Com isso, foi resguardada a sua capacidade de atração de investido-
res estrangeiros e de provedores de serviços ambientais, assim como 
a sua capacidade de controle.

O art. 6º da Lei da PNPSA versa sobre o Programa Federal de 
Pagamento por Serviços Ambientais (PFPSA). Seu objetivo é:

Art 6º (...) efetivar a PNPSA relativamente ao pagamento des-
ses serviços pela União, nas ações de manutenção, de recupe-
ração ou de melhoria da cobertura vegetal nas áreas prioritá-
rias para a conservação (instituídas pelo Decreto nº 5092 de 
21/05/2004, no âmbito de atribuições do MMA), de combate à 
fragmentação de habitats, de formação de corredores de bio-
diversidade e de conservação dos recursos hídricos.

O PFPSA, a ser implementado pela União, traz como prio-
ridade, inicialmente, a proteção da cobertura vegetal nas áreas 
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estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) como 
prioritárias para a conservação, utilização sustentável e reparti-
ção de benefícios da biodiversidade. Essas áreas são definidas pela 
Portaria 463/18, do MMA, com fundamento nas áreas identificadas 
no “Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade 
Biológica Brasileira – PROBIO”, e são discriminadas em mapa das 
áreas prioritárias para conservação e utilização sustentável da diver-
sidade biológica brasileira, conforme consta do art. 3º do Decreto nº 
5. 092/04.

O combate à fragmentação de hábitats naturais e a formação 
de corredores de biodiversidade também constam do caput do art 
6º, constituindo, portanto, prioridades para a PFPSA. A fragmen-
tação de hábitats é a principal causa de perda de biodiversidade no 
planeta e ocorre por diversas razões, como a abertura de estradas, a 
expansão de áreas urbanas, a conversão da cobertura vegetal nativa 
em monoculturas, a construção de barragens, dentre muitas outras 
atividades antrópicas. Com isso, os fragmentos de vegetação nativa 
vão ficando cada vez menores, o que inviabiliza a sobrevivência de 
muitas espécies (BENSUSAN, .2006).

Uma das formas mais eficientes de se preservar a biodiversi-
dade in situ é a criação de áreas protegidas, o que, todavia, tem um 
custo em geral alto para o Poder Público. Desse modo, a instituição 
de corredores ecológicos ligando diferentes categorias de áreas pro-
tegidas é uma solução que vem sendo adotada em diversos países 
e que traduz um aumento da área sob alguma forma de proteção 
ambiental com um custo muito mais baixo (HILTY et al, 2020). A 
Lei nº 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC), prevê, a critério dos órgãos gestores, a criação 
de corredores ecológicos para conectar as diferentes categorias de 
unidades de conservação (art. 25 da Lei do SNUC). Da mesma forma, 
a Lei nº 11.428/06, que dispõe sobre a utilização e a proteção da vege-
tação nativa no bioma Mata Atlântica também trata dos corredores 
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entre remanescentes de vegetação, cujo corte ou supressão é vedado 
pelo art 11, I, c.

Por fim, o PFPSA também apresenta como prioridade a conser-
vação dos recursos hídricos. Para tanto, é necessária a sua integração 
com a Lei nº 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos 
Hídricos (PNRH) e o Programa Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos (PNGRH). Essa Lei prevê uma série de instru-
mentos da PNRH, como a outorga, a cobrança, os planos de recur-
sos hídricos, o enquadramento dos corpos d’água em classes e o sis-
tema de informações sobre recursos hídricos, que podem dialogar 
com projetos de PSA com a finalidade de conservação da qualidade 
e quantidade dos recursos hídricos necessários aos múltiplos usos da 
água, que constituem objetivos da PNRH. 

O § 2º do art. 6º da Lei da PNPSA prevê que a contratação do 
pagamento por serviços ambientais no âmbito do PFPSA. Nos ter-
mos desse dispositivo, observada a importância ecológica da área, 
o Programa Federal de PSA terá como prioridade os serviços pro-
vidos por comunidades tradicionais, povos indígenas, agricultores 
familiares e empreendedores familiares rurais. Desse modo, além 
das prioridades contidas no caput do art. 6º, e que dizem respeito aos 
ecossistemas e seus serviços que terão prioridade para os Programas 
federais de PSA, o § 2º desse artigo trata dos provedores prioritários, 
criando, assim, outra ordem de prioridades, a ser considerada de for-
ma concomitante. 

Nesse sentido, o § 3º do art. 6º da PNPSA dispõe que, “na exe-
cução do PFPSA, respeitadas as prioridades definidas no § 2º deste 
artigo, o órgão gestor dará preferência à realização de parcerias com 
cooperativas, associações civis e outras formas associativas que per-
mitam dar escala às ações a serem implementadas”.

O art. 8º da PNPSA define as áreas que podem objeto do 
Programa Federal de Pagamento por Serviços ambientais. São elas:
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I – áreas cobertas com vegetação nativa;
II – áreas sujeitas a restauração ecossistêmica, a recuperação 
da cobertura vegetal nativa ou a plantio agroflorestal;
III – unidades de conservação de proteção integral, reservas 
extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável;
IV – terras indígenas, territórios quilombolas e outras áreas 
legitimamente ocupadas por populações tradicionais;
V – paisagens de grande beleza cênica, prioritariamente em 
áreas especiais de interesse turístico;
VI – áreas de exclusão de pesca;
VII – áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade.

O art. 9º complementa o rol de áreas elegíveis para o provimen-
to de serviços ambientais, listando os seguintes imóveis privados:

I – os situados em zona rural inscritos no CAR;
II – os situados em zona urbana que estejam em conformida-
de com o plano diretor; 
III – as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) 
e as áreas das zonas de amortecimento e dos corredores ecoló-
gicos cobertas por vegetação nativa; 
IV – as Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reserva 
Legal (RL) e outras sob limitação administrativa, com prefe-
rência para aquelas localizadas em bacias hidrográficas consi-
deradas críticas para o abastecimento público de água, ou em 
áreas prioritárias para conservação da diversidade biológica 
em processo de desertificação ou avançada fragmentação.

O rol de áreas públicas e privadas que podem ser objeto de PSA 
com pagamentos da União é bastante extenso, mas ele deve ser in-
terpretado em consonância com o caput e § 2º do art. 6º da Lei da 
PNPSA, que cuidam das prioridades do Programa Federal. Desse 
modo, projetos de PSA voltados para proprietários privados nos ca-
sos de APP ou RL, por exemplo, somente serão viáveis se conjugados 
à manutenção, recuperação ou melhoria da cobertura vegetal nas 
áreas prioritárias para a conservação, ao combate à fragmentação 
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de habitats, à formação de corredores de biodiversidade ou à con-
servação dos recursos hídricos; e, em observância ao § 2º do art. 6º, 
também deve ser respeitada a prioridade dos serviços providos por 
comunidades tradicionais, povos indígenas, agricultores familiares e 
empreendedores familiares rurais (NURIT; GUETTA, 2021).

Tratando-se especificamente de unidades de conservação 
(UCs), espécies de áreas protegidas regidas pela Lei nº 9.985/00, são 
elegíveis para o PFPSA as UCs de proteção integral de posse e do-
mínio públicos, as reservas extrativistas e as reservas de desenvol-
vimento sustentável, categorias de manejo de uso sustentável insti-
tuídas em áreas públicas, e as RPPNs, única categoria de manejo de 
unidade de conservação prevista no rol de imóveis privados. Por essa 
razão, para monumentos naturais e refúgios da vida silvestre, muito 
embora sejam UCs de proteção integral, somente poderão ser objeto 
de PSAs financiados pela União, no âmbito do PFPSA, se forem cia-
dos em áreas de domínio público.

PSA COM BASE SOCIAL E COM BASE 
ECONÔMICA

O PSA pode ter como base o mercado, que seria o PSA com 
base econômica, ou apresentar uma base social. Segundo a Gonçalves 
(2021), o PSA com base no mercado provém da teoria econômica 
neoclássica, com enfoque ambiental, que defende a proteção dos ser-
viços ecossistêmicos, que são prejudicados com a degradação, mas 
que interessa ao mercado. Nesses casos, o PSA diz respeito à criação 
de mercados separados para o pagamento direto de serviços ambien-
tais, traduzindo-se como uma transação voluntária em que ao menos 
um comprador compra um serviço ambiental definido de ao menos 
um vendedor.
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Já o PSA com base social, segundo a autora (GONÇALVES, 
2021), diz respeito a pagamentos realizados entre diferentes atores 
sociais, que visam incentivar uma boa gestão dos recursos naturais, 
ao mesmo tempo em que são atendidos os interesses das comuni-
dades envolvidas. O PSA com base social é, assim, um instrumento 
que, em primeiro lugar, tem a finalidade de atender às necessidades 
sociais e, em segundo lugar, garantir a prestação de serviços ecossis-
têmicos de forma efetiva.

A maior parte dos projetos de PSA tem base econômica, não 
havendo uma preocupação principal com o bem-estar das comu-
nidades ou grupos envolvidos. Para essa espécie e de PSA, é neces-
sário que haja demanda pela conservação dos serviços ambientais 
e por sua negociação, o que ocorre quando são estabelecidas cotas 
de poluição ou cotas para uso de determinado recurso natural. O 
pagamento poderá ser realizado pelo Estado, por empresas privadas 
ou pelo terceiro setor, por meio, por exemplo, de fundos públicos ou 
isenções fiscais, no primeiro caso, de pagamentos diretos, no segun-
do, ou de doações internacionais, no terceiro (CEBDS, 2014). 

É o que ocorre no projeto Crédito Ambiental Paulista para as 
RPPNs. O objetivo desse projeto é promover a conservação e restaura-
ção de processos ecológicos em Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural – RPPNs, categoria de unidade de conservação que somente 
pode ser criada em área privada, a pedido do particular. Apesar de 
classificada pela Lei nº 9.985/00 como unidade de uso sustável, as 
RPPNs são bastante restritivas, não admitindo o uso direto de recur-
sos naturais. O projeto de PSA, nesse caso, remunera os proprietários 
das RPPNs pelos serviços ambientais que permitam manter ou mes-
mo ampliar a prestação de serviços ecossistêmicos de conservação da 
biodiversidade e de produção de água na área. O foco não é promo-
ver o bem-estar dos proprietários, mas sim a manutenção dos servi-
ços ecossistêmicos estratégicos, como a proteção de mananciais de 
água, necessários para o abastecimento público, atividade industrial, 
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irrigação, dentre tantos outros usos (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 
2021).

Outro projeto de PSA com base econômica é o “Estrada com 
Araucárias”, que incentiva, por meio de PSA, o plantio de araucárias 
em propriedades rurais com faixas de domínio de estradas nos mu-
nicípios de Lapa e Irati, no Paraná, e Caçador, em Santa Catarina. 
Nesse caso, os proprietários têm que plantar araucárias e, em con-
trapartida, irão receber pagamentos de empresas privadas que usam 
essas árvores para compensar suas emissões de gases de efeito estufa 
(GEE). O valor, em 2015, girava, em torno de R$ 1.000,00 por ano 
por 200 araucárias plantadas e cuidadas pelos proprietários rurais 
(EMBRAPA, 2015).

Quanto ao PSA com base social, Gonçalves (2021) propôs a 
criação de um projeto visando a melhoria das condições de vida dos 
catadores de resíduos recicláveis em áreas urbanas. Essa categoria é 
fundamental para o meio ambiente das cidades, evitando que parte 
dos resíduos sólidos acabem em lixões, poluindo o solo, o lençol freá-
tico, os corpos d’água superficiais e até mesmo a atmosfera. Segundo 
a Associação Brasileira das Empresas de Tratamento de Resíduos 
Sólidos e Efluentes – Abetre (2020), cerca de 60% dos municípios 
brasileiros ainda utilizam lixões, com impacto direito em 42 milhões 
de habitantes. E mesmo nos municípios onde há aterros sanitários, 
a sua vida útil aumenta significativamente se houver projetos de 
reciclagem. 

No entanto, apesar da sua importância para a manutenção dos 
ecossistemas, os catadores não são valorizados e, em geral, trabalham 
em péssimas condições e com baixíssima remuneração. Um projeto 
de PSA, nesses casos, como enfatiza Gonçalves (2021), teria uma for-
te base social, sendo o principal foco a melhoria da qualidade de vida 
desses atores. Embora o projeto também tenha um foco na proteção 
dos serviços ecossistêmicos, a finalidade principal reside em fornecer 
aos catadores condições de trabalho e de vida mais dignas. Trata-se, 
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por essa razão, de um PSA com base social, diferindo-o de projetos 
de PSA com base econômica.

Também seria aplicável essa espécie de PSA às populações tra-
dicionais, como, por exemplo, àquelas residentes em reservas extra-
tivistas ou em reservas de desenvolvimento sustentável. Projetos de 
PSA voltados para esses grupos, sendo o foco principal a melhoria 
de sua qualidade de vida, configurariam projetos de PSA com base 
social. Como a Lei da PNPSA configura como prioritários para o 
Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais os servi-
ços providos por comunidades tradicionais, povos indígenas, agri-
cultores familiares e empreendedores familiares rurais (§ 2º do art. 
6º), a interpretação que deve ser feita desse dispositivo é a priorida-
de para projetos de PSA com base social, em detrimento de projetos 
com base econômica, no âmbito federal.

O PSA E OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
AMBIENTAIS

A Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais 
não é estanque, o que é válido para qualquer outra Política, Programa 
ou Ação governamental. A própria Lei da PNPSA dispõe, em seu  
art. 4º, § 1º:

Art. 4º (...)
§ 1º A PNPSA deverá integrar-se às demais políticas setoriais e 
ambientais, em especial à Política Nacional do Meio Ambiente, 
à Política Nacional da Biodiversidade, à Política Nacional de 
Recursos Hídricos, à Política Nacional sobre Mudança do 
Clima, à Política Nacional de Educação Ambiental, às nor-
mas sobre acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e 
o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a re-
partição de benefícios para conservação e uso sustentável da 
biodiversidade e, ainda, ao Sistema Nacional de Unidades de 
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Conservação da Natureza e aos serviços de assistência técnica 
e extensão rural.

Como se pode observar, o dispositivo em questão lista di-
versas Políticas Nacionais que versam sobre matéria ambiental, as-
sim como matérias objeto de 3 leis específicas: a Lei 13.123/20, que 
dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o 
acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição 
de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade, 
a Lei nº 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação, e a Lei nº 12.188/10, que cuida dos serviços de assistên-
cia técnica e extensão rural.

Relativamente às Políticas Nacionais dispostas no §1º do art. 4º, 
da Lei da PNPSA, a primeira a ser mencionada é a Política Nacional 
de Meio Ambiente (PNMA), que foi instituída pela Lei nº 6.938/81, 
sendo a primeira Lei a cuidar de questões ambientais de modo geral. 
Essa Lei inaugurou a técnica de apresentar definições ambientais, 
como a de meio ambiente, a de poluição, a de poluidor e a de de-
gradação ambiental; ela também criou o Sistema Nacional de Meio 
Ambiente (SISNAMA), que congrega órgãos e entidades que tenham 
por finalidade a proteção do meio ambiente; instituiu o Conselho 
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), órgão participativo que 
integra o SISNAMA e que tem, dentre outras, competência para esta-
belecer normas e critérios para o licenciamento ambiental, e normas 
e padrões de qualidade do meio ambiente e de controle da poluição; 
e listou uma série de instrumentos da Política de Meio Ambiente, 
dentre os quais os instrumentos econômicos, inseridos no rol do art. 
9º da PNMA pela Lei nº 11.284/06 (CIRNE, LEUZINGER; SILVA; 
SOUZA, 2021). Qualquer outra Política ambiental deve, necessaria-
mente, dialogar com a Política Nacional de Meio Ambiente, que é 
mais abrangente. 
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A Lei da PNPSA menciona, em seguida, a Política Nacional 
de Biodiversidade (PNB), instituída pelo Decreto nº 4.339/02, que 
prevê princípios e diretrizes para a implementação da PNB. Sendo o 
Brasil signatário da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), 
ele deve cumprir uma série de compromissos assumidos perante a 
Convenção e também as Conferências de Partes, que estabeleceram 
objetivos, como as Metas de Aichi para a Biodiversidade, estabeleci-
das durante a COP-10, em que foi aprovado o Plano Estratégico de 
Biodiversidade para o período de 2011 a 2020 (O Eco, 2021). Essas 
Metas, em conjunto, visam a proteção da diversidade biológica e têm, 
junto com os princípios e diretrizes da PNB, uma intrínseca rela-
ção com a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais 
e com o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais, 
cujos objetivos são a manutenção, a recuperação ou a melhoria da 
cobertura vegetal nas áreas prioritárias para a conservação, o com-
bate à fragmentação de habitats, e a formação de corredores de bio-
diversidade e de conservação dos recursos hídricos. Os objetivos do 
PFPSA são, em resumo, a proteção da diversidade biológica e dos 
recursos hídricos, o que demonstra a necessária interlocução com a 
PNB e com a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), insti-
tuída pela Lei nº 9.433/97. Desse modo, projetos de PSA que cuidem 
de preservação da biodiversidade e de proteção dos recursos hídricos 
devem ser priorizados no âmbito federal, em especial quando pro-
vidos por comunidades tradicionais, povos indígenas, agricultores 
familiares e empreendedores familiares rurais.

Quanto à Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), 
instituída pela Lei nº 12.187/09, a primeira observação a ser feita é 
a sua interrelação com praticamente todos os demais programas e 
políticas ambientais. A redução de emissão de gases de efeito estufa 
passa necessariamente pela proteção da cobertura vegetal, pelo com-
bate ao desflorestamento, pelo controle da poluição e pela educação 
ambiental. Assim, todos os instrumentos previstos pelas normas que 
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instituíram as demais políticas nacionais afetas à área ambiental são 
instrumentos que podem ser utilizados para que o Brasil alcance as 
metas de redução de emissões travadas voluntariamente pela PNMC. 
Pela mesma razão, projetos de PSA que favoreçam a manutenção dos 
ecossistemas naturais, com ênfase nos ecossistemas florestais, devem 
ser priorizados, tendo em vista sua importância para a manutenção 
da biodiversidade e, consequentemente, para o clima.

O § 1º do art. 4º da Lei da PNPSA menciona, também, a Política 
Nacional de Educação Ambiental. Sobre a matéria, inicialmente é 
importante lembrar que a proteção do meio ambiente não é apenas 
uma obrigação do Poder Público, mas também da coletividade, nos 
termos do caput do art. 225 da Constituição Federal de 1988. E para 
que haja participação da sociedade na gestão dos bens ambientais e 
na proteção do meio ambiente, há necessariamente que serem dispo-
nibilizadas informações sobre os problemas que afetam o meio am-
biente e, de uma forma mais abrangente, educação ambiental. Sem 
conhecimento sobre a gravidade da crise ambiental e a necessidade 
de serem tomadas providências para reduzi-la ou mitigar seus efei-
tos, não há como se pretender que ações, programas ou políticas go-
vernamentais tenham efetividade.

Em seguida, é determinado pelo § 1º do art. 4º da PNPSA que 
seja considerado o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o 
acesso ao conhecimento tradicional associado e a repartição de be-
nefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade, regu-
lados pela Lei nº 13.123/15. Sobre esse ponto, é importante destacar 
que o art. 4º, II, da Lei da PNPSA traça como objetivo da Política esti-
mular a conservação do patrimônio genético e do conhecimento tra-
dicional associado, e como diretriz, nos termos do seu art. 5º, III “a 
utilização do pagamento por serviços ambientais como instrumen-
to de promoção do desenvolvimento social, ambiental, econômico e 
cultural das populações em área rural e urbana e dos produtores ru-
rais, em especial das comunidades tradicionais, dos povos indígenas 
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e dos agricultores familiares”. E, no âmbito do Programa Federal 
de Pagamento por Serviços Ambientais, o § 2º do art. 6º da PNPSA 
estabelece como prioridade os serviços providos por comunidades 
tradicionais e povos indígenas. Fica, assim, bastante evidente a ne-
cessidade de integração da PNPSA com a Lei nº 13.123/15.

Quanto ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação, 
instituído pela Lei nº 9.985/00, a conexão com o PSA é evidenciada 
nas prioridades estabelecidas pelo caput do art. 6º da PNPSA para o 
Programa Federal de Pagamentos por Serviços Ambientais, que são 
objetivos também perseguidos pelas unidades de conservação. Os 
arts. 8º e 9º da PNPSA, por sua vez, preveem expressamente, dentre 
os critérios para aplicação do PFPSA, as unidades de conservação de 
proteção integral, as reservas extrativistas, as reservas de desenvol-
vimento sustentável e as RPPNs, inseridas no grupo de UCs de uso 
sustentável.

Os serviços de assistência técnica e extensão rural, regulados 
pela Lei nº 12.188/10, tem como principal objetivo “melhorar a renda 
e a qualidade de vida das famílias rurais, por meio do aperfeiçoa-
mento dos sistemas de produção, de mecanismo de acesso a recur-
sos, serviços e renda, de forma sustentável” (MAPA, 2021). Sobre esse 
aspecto, o art. 5º, III, da Lei nº 14.119/21 traça, dentre os objetivos 
da PNPSA, especificamente, a promoção do desenvolvimento social, 
ambiental, econômico e cultural dos agricultores familiares, e o art. 
6º, ao cuidar do PFPSA, estabelece que devem ser priorizados os ser-
viços providos por agricultores familiares e empreendedores familia-
res rurais, a evidenciar a necessária observância da Lei nº 12.188/10.

Por fim, dispõe o § 1º do art. 4º da PNPSA ser indispensável 
considerar as normas, os programas, os projetos, as restrições e os 
critérios estabelecidos nos âmbitos estadual e municipal. Mesmo 
diante do Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais, 
as características regionais e locais, que se relacionam com as pe-
culiaridades de cada região, devem ser observadas. Nesse ponto, 
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programas ou projetos de PSA, o que inclui aqueles financiados pela 
União, devem levar em consideração outros programas e projetos já 
desenvolvidos em outras esferas da federação, não apenas de PSA, 
mas também aqueles regidos por outras normas, mas que tenham 
como objetivo a preservação, a recuperação ou a melhoria da quali-
dade ambiental (CEBDS, 2014).

6. CONCLUSÕES

O pagamento por serviços ambientais é um instrumento eco-
nômico que tem um grande potencial de proporcionar a preserva-
ção, recuperação ou melhoria da qualidade dos ecossistemas. Como 
todos os demais instrumentos econômicos, o PSA gera vantagens, 
nesse caso, pagamentos, para quem provê serviços ambientais, que 
permitem que os ecossistemas prestem os indispensáveis serviços 
ecossistêmicos, essenciais à manutenção da vida. 

O PSA pode ter base econômica ou base social. Projetos que 
tenham como finalidade atender às necessidades do mercado de 
proteção de determinados bens ambientais e serviços ecossistêmicos 
caracterizam o PSA de base econômica, e o PSA que tenha como 
finalidade principal proporcionar bem-estar às comunidades pres-
tadoras dos serviços ambientais constitui PSA de base social. Apesar 
da relevância do PSA de base social, a maior parte dos projetos, no 
Brasil, é de PSA de base econômica.

A Lei nº 14.119, editada em 2021, instituiu a Política Nacional 
de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA), importante ins-
trumento legal que conferiu maior segurança jurídica ao PSA, es-
pecialmente no que tange ao Programa Federal de Pagamentos por 
Serviços Ambientais. Nos termos do § 1º do seu art. 4º, devem ser 
observadas, no âmbito da Política Nacional de Pagamentos por 
Serviços Ambientais, sua integração com outras políticas setoriais e 
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ambientais, com ênfase na Política Nacional do Meio Ambiente, na 
Política Nacional da Biodiversidade, na Política Nacional de Recursos 
Hídricos, na Política Nacional sobre Mudança do Clima, na Política 
Nacional de Educação Ambiental, nas normas sobre acesso ao pa-
trimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tra-
dicional associado e sobre a repartição de benefícios para conserva-
ção e uso sustentável da biodiversidade, sobre o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação e sobre serviços de assistência técnica e 
extensão rural. Todas essas normas e políticas nacionais ambientais 
tem íntima relação com a PNPSA e devem ser consideradas pelos 
diferentes programas e projetos de PSA.

Em relação ao Programa Federal de Pagamento por Serviços 
Ambientais, devem ser observadas, nos termos do art. 6º, caput e §2º, 
prioridades em relação aos ecossistemas e seus serviços e aos prove-
dores dos serviços ambientais. Nos termos desses dispositivos, em 
relação aos ecossistemas e seus serviços, devem ser priorizados pro-
jetos de PSA que visem ações de manutenção, de recuperação ou de 
melhoria da cobertura vegetal localizados nas áreas prioritárias para 
a conservação, de combate à fragmentação de hábitats, de formação 
de corredores de biodiversidade e de conservação dos recursos hídri-
cos. No que tange aos provedores do serviço, o PFPSA deverá prio-
rizar os serviços providos por comunidades tradicionais, povos in-
dígenas, agricultores familiares e empreendedores familiares rurais, 
observada a importância ecológica da área.

Por essa razão, apesar da Lei da PNPSA possibilitar, no âmbito 
do Programa Federal de PSA, o pagamento de serviços ambientais 
em áreas de preservação permanente, em áreas de reserva legal, e em 
outras áreas sob limitação administrativa, devem ser observadas as 
prioridades postas no art. 6º. 
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