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Governo divulga política nacional de pagamento
por serviços ambientais 

 Foi publicada em 15 de janeiro deste ano a aguardada “Lei de Pagamentos por Serviços Ambientais”, 
que busca preencher a falta de uma regulamentação federal aplicada ao Pagamento por Serviços Ambien-
tais (PSA). Trata-se de norma que regulamenta os incentivos econômicos para atividades de conservação, 
restauração e melhorias ambientais realizadas por produtores e proprietários de terras, entre outros. Estes 
incentivos podem ser realizados através do pagamento direto, compensação por reduções de desmata-
mento e degradação ambiental, títulos verdes (green bonds), e demais formas previstas no art. 3º da  lei.

 Em que pese a previsão de aporte de recursos oriundos de organismos internacionais e privados, e em 
transações voluntárias entre partes, a principal expectativa do setor privado reside na criação do Programa 
Federal de Pagamento por Serviços Ambientais (PFPSA), que deverá gerir recursos aplicados pela União. 
O PFPSA encontra-se alinhado ao Programa Florestal+, que prevê a destinação de R$ 500 milhões de 
reais para atividades de conservação e restauração florestal, conforme anunciado pelo Governo Federal.

 No âmbito do PFPSA, são previstas remunerações: (i) pela conservação e recuperação da vegetação 
nativa, da vida silvestre e do ambiente natural em áreas rurais,  (ii) pela conservação de remanescentes 
vegetais em áreas urbanas (iii) por ações de conservação e melhoria dos recursos hídricos, (iv) pela con-
servação de paisagens de grande beleza cênica; (v) pela recuperação e recomposição de áreas degrada-
das; (vi) pelo manejo sustentável e contribuições para captura e retenção de carbono e (vii) pela ma-
nutenção das áreas cobertas por vegetação nativa que seriam passíveis de autorização de supressão para 
uso alternativo do solo. 

 Neste contexto, são previstos aporte de recursos que colaborem com a implementação do Código Flo- 
restal, em especial com relação às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal situadas em 
áreas prioritárias e críticas previstas nesta Lei. Também é esperado o aporte a Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural (RPPNs) e a imóveis situados em zona urbana, nos termos do art.9º da Lei. Para tanto, 
será necessário que os interessados preencham certos critérios de elegibilidade, como a necessidade de 
inscrição regular no CAR, a conformidade com eventuais Termos de Ajustamento de Conduta ou Termos 
de Compromisso firmados e a ausência de áreas embargadas.

 Apesar da expectativa em torno da edição desta Lei, os vetos presidenciais aos dispositivos de gover-
nança (art.15 e 16) e de incentivos fiscais (art.17) foram recebidos com receio, gerando certa mobilização 
para tentar derrubá-los no Congresso Nacional. Chamamos especial atenção aos vetos ao regime 
tributário vetado, que permitiria a exclusão dos valores recebidos pelos entes privados da base de cálculo 
de tributos. Além disso, certos dispositivos ainda demandam regulamentação específica.

 Ficamos à disposição para aprofundar a discussão do tema. 


