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Pagamento por Serviços Ambientais, um instrumento econômico de proteção aos  
 

recursos naturais, por meio do qual podemos tornar totalmente possível, além de  
 

necessário, que os dois temas “preservação e produção” caminhem juntos. 



A política de Pagamento por Serviços Ambientais, ou PSA, abre caminho para que 
as iniciativas voltadas à melhoria da qualidade do meio ambiente possam ser 

remuneradas.  
 

A legislação ambiental brasileira é detalhada, abrangente e rigorosa, sendo 
orientada por uma concepção de comando e controle, que visa reduzir os impactos 
negativos da ação humana por meio de penalizações, multas – é o princípio do 

“poluidor-pagador”. 
 

Os projetos de Pagamento por Serviços Ambientais, ao contrário, buscam inserir o 
princípio do estímulo e indução como forma de mudar comportamentos nocivos ao 
meio ambiente por meio da recompensa – o princípio do “provedor-recebedor”. 



Projeto Oasis, Pagamento por Serviços Ambientais na modalidade “Produtor de 
Água”, implantado nas sub-bacias hidrográficas dos ribeirões Casa Branca e 
Piedade da Serra da Moeda, em Brumadinho. 

 
Minas Gerais possui inúmeras iniciativas nesse sentido como o Projeto 
“Conservador de Águas”, Município de Extrema; o Programa “Ecocrédito”, em 
Montes Claros; o programa “Preservar Para Não Secar”, em Itabira; e o Projeto 
Guardião dos Igarapés, no Município de Igarapé, dentre outros. 



 
Projeto de Lei 312, de 2019 foi aprovado com esse objetivo: proporcionar uma 
“compensação” como forma de estímulo para que mantenham suas áreas 
conservadas, ou que continuem a exercer as atividades que beneficiam a 

conservação.  
Contrato de PSA - com cláusulas de obrigações de direitos, por meio do qual o 
provedor (agricultor/empresa) e o pagador (agentes privados/poder público) 
firmarão, por meio de uma transação voluntária, um acordo para a remuneração 
dos serviços ambientais prestados.  



Valores recebidos ficarão  isentos do IR, da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL), da Contribuição para o PIS/PASEP ou da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS). 
 
Cadastro Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (CNPSA), no qual serão 
cadastradas todas as áreas contratadas para o provimento de serviços ambientais. 
 
 Cobrança pelo uso dos recursos hídricos possam ser em programas de PSA que 
promova a conservação e a melhoria da quantidade e da qualidade dos recursos 
hídricos. 
 
Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais (PFPSA), que será 
implementado pelo Governo Federal e terá como prioridade os serviços ambientais 
providos por agricultores familiares e por empreendedores familiares rurais. 



E o que esperamos com a implementação dos instrumentos previstos na Política 
Nacional de pagamento de Serviços Ambientais?  

 
Em primeiro lugar dar segurança jurídica para todos os órgãos que desenvolvem 

programas de pagamento por serviços ambientais e também para o pagamento 
monetário que os provedores recebem.  

 
Em segundo lugar, esperamos ampliar enormemente o número de projetos, haja 

vista os PSA implantados são, na sua grande maioria, associados à proteção de 
bacias hidrográficas. Precisamos incluir ainda os de sequestro e armazenamento 
de carbono, os de proteção da biodiversidade e de belezas cênicas. 
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