
Pagamento por Serviços Ambientais:
Recomendações para o marco 
regulatório brasileiro



Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2014.

Carta de Apresentação e Agradecimentos

A constatação de que impactamos e dependemos dos recursos naturais é antiga, mas durante muito 
tempo foi negligenciada. A ideia relativamente recente de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) 
decorre do reconhecimento de que os ecossistemas efetivamente prestam serviços importantes para 
a sociedade e do entendimento de que ainda não há estímulos �nanceiros para que decisões sobre o 
uso dos recursos naturais considerem tais serviços. O PSA surgiu como uma alternativa viável para 
lidar com as externalidades, isto é, com a incapacidade do mercado de incluir todos os custos reais da 
conservação dos serviços ambientais. Assim, complementando as políticas de comando e controle 
para a conservação da natureza os esquemas de PSA podem promover mudanças importantes nas 
dinâmicas do mercado. 

Este documento reforça a grande mobilização liderada pelo CEBDS e suas empresas associadas na 
busca por modelos mais sustentáveis que considerem a importância da conservação dos recursos 
naturais. As recomendações aqui relatadas estão alinhadas às recomendações apresentadas no 
relatório Visão Brasil 2050, documento lançado pelo CEBDS na Rio+20, e no documento Agenda 
CEBDS Por um País Sustentável, lançado no mês de agosto deste ano.

O interesse no tema surgiu a partir do reconhecimento das empresas que atuam na Câmara Temática 
de Biodiversidade e Biotecnologia do CEBDS, a CTBio, da oportunidade de engajamento do setor 
privado com o tema. Esta publicação tem, portanto, um signi�cado especial para o CEBDS, ao revelar 
a capacidade criativa das empresas com visão de futuro e poder aproximá-las das discussões sobre 
políticas públicas que alavanquem a sustentabilidade. 

A CTBio tem a proposta de tratar dos temas relacionados à biodiversidade e biotecnologia e ajudar as 
empresas a aproveitarem novas oportunidades de mercado e minimizar seus riscos advindos do uso 
da biodiversidade e do acesso ao patrimônio genético. Presidida atualmente pela Frineia Rezende, da 
Votorantim, e pela Helene Menu, da BASF, a CTBio tem como um dos seus principais objetivos 
representar de maneira proativa e quali�cada a visão das empresas em assuntos relacionados à 
biodiversidade e biotecnologia, em debates e formulação de políticas públicas com governos e 
demais fóruns de participação. 

Registro nossos sinceros agradecimentos às empresas participantes da CTBio que contribuíram para 
esta publicação. Agradecemos também a todas as instituições que compartilharam seus 
conhecimentos e posicionamentos conosco: Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação 
Ambiental (SPVS), Fundação Grupo Boticário, Fundação Amazonas Sustentável (FSA), Bolsa Verde do 
Rio de Janeiro, Vitae Civilis, Ministério do Meio Ambiente, PADMA e Milaré Advogados. 

Um grande abraço a todos e boa leitura! 

Marina Grossi
Presidente Executiva do CEBDS.
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Este documento, desenvolvido pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), oferece subsídios para as discussões atuais 
em torno da regulamentação de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) no Brasil. 
O estudo oferece um diagnóstico sobre a prática de pagamentos por serviços 
ambientais no Brasil e no mundo, bem como considerações e análises dos projetos 
de lei brasileiros sobre o tema, com abordagem voltada para os desa�os e as 
oportunidades que este tema apresenta para o setor empresarial.

A publicação reúne a perspectiva de diversas instituições brasileiras, dentre elas, 
agências de governo, organizações da sociedade civil e empresas, consultadas a 
respeito do arranjo ideal para uma política pública focada em pagamento por 
serviços ambientais no Brasil. 

Inspirado pelo projeto Vision 2050 – The new agenda for business, do World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD), o CEBDS viveu em 2011 e 2012 o 
desa�o de desenvolver o Visão Brasil 2050 – A nova agenda para as empresas. Agora, 
a nossa tarefa é alavancar ações e soluções empresariais, por meio da implementação 
do projeto Ação 2020, tornando o Visão Brasil 2050 a base para o planejamento 
estratégico da gestão da sustentabilidade das empresas brasileiras. 

No que se refere ao pilar Biodiversidade e Florestas, uma das principais tarefas do 
CEBDS é contribuir para a de�nição e regulamentação de políticas públicas voltadas 
ao pagamento por serviços ambientais que, de acordo com o Visão Brasil 2050, deve 
estar instituído até 2020. 

Para isso, o CEBDS torna público o estudo em questão, com o posicionamento do 
CEBDS em relação ao marco regulatório de PSA no Brasil, conceitos e de�nições, 
aspectos mais relevantes, o que deve ser evitado, participação do setor privado e 
papéis dos diferentes atores, gestão dos recursos e arranjos institucionais.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Pagamento por Serviços Ambientais:
Recomendações para o marco 
regulatório brasileiro

Com fundamento em estudos cientí�cos e entrevistas realizadas com especialistas 
de ONGs, governo e empresas, o CEBDS desenvolveu proposta sobre os principais 
aspectos a serem considerados em um esquema de Pagamentos por Serviços 
Ambientais (PSA) para o Brasil.

As principais recomendações levam em consideração os conceitos mais atuais sobre 
o assunto, as opiniões de especialistas sobre aspectos positivos e negativos dos 
principais esquemas de PSA que ocorrem no país e no mundo atualmente e a 
percepção das empresas membro do CEBDS sobre como o marco regulatório pode 
contribuir para a conservação dos ecossistemas e orientar suas atividades rumo à 
sustentabilidade.

Abaixo encontra-se a compilação das principais re�exões que ocorreram durante o 
processo de levantamento de informações.

RECOMENDAÇÕES PARA UM MARCO REGULATÓRIO DE PSA NO BRASIL
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O conceito que melhor expressa o entendimento do 
setor empresarial representado pelo CEBDS sobre o 
tema é complementar à de�nição prevista no Projeto 
de Lei 1667/2007 e inclui as ações humanas 
fundamentais para o bom funcionamento dos 
ecossistemas:

“Consideram-se serviços ambientais as funções oferecidas 
naturalmente pelos ecossistemas, mantidas, aprimoradas 
ou restauradas por ação do homem, visando a 
conservação de condições ambientais adequadas para a 
vida no Planeta.”

Além da conceituação deve-se também classi�car os 
serviços de acordo com as diferentes categorias que 
costumam adotar grande parte dos textos sobre a 
temática (serviços de provisão, de regulação, culturais e 
de suporte) e enumerar ou exempli�car tais categorias, 
a exemplo do que fez a Lei 12.651/2012 (Código 
Florestal) em seu artigo 41.

Esquemas de PSA, por serem orientados aos serviços 
prestados pela natureza, não devem incluir aqueles 
oriundos de tecnologias industriais, focando naqueles 
que resultem em ações de conservação. 

A de�nição de PSA mais condizente com as 
expectativas do setor empresarial é aquela de um 
esquema voluntário para incentivar a provisão e a 
conservação de serviços ambientais no qual aqueles 
que propiciem a provisão dos serviços sejam pagos 
(provedores) e aqueles que se bene�ciam paguem 
(usuários). 

Os mecanismos a serem utilizados para implementar os 
pagamentos também deverão estar dispostos na 
norma em questão, de�nindo-se os direitos e deveres 
básicos das partes envolvidas em um esquema de PSA, 
os tipos de instrumentos jurídicos que podem ser 
�rmados entre as partes e estabelecer com clareza qual 
serviço está sendo prestado.

O Poder Público – Recomenda-se que o marco legal 
reforce como dever principal do Poder Público 
assegurar a conservação dos processos ecológicos 
essenciais para provisão de serviços ambientais. 

O poder público deve ainda assegurar a remuneração 
ao conservador credor, seja diretamente por meio da 
ação do próprio Estado, seja indiretamente, ao 
estabelecer o contexto e as normas que regulamentem 

as relações entre entes públicos e privados e para que 
estes negociem livremente.

Recomenda-se também que, no caso de sistemas 
públicos de PSA, o setor governamental atue na 
formulação do esquema a ser implementado, na 
mobilização dos proprietários, no repasse de recursos, 
na administração do programa e nos processos de 
monitoramento e avaliação. 

Nos casos dos mercados formais de serviços ambientais, 
estabelecidos por legislação especí�ca, o papel do setor 
governamental deve ser o de criar obrigações a 
determinados setores e/ou criar demandas para um 
determinado serviço ambiental, atuando como o 
principal indutor do processo. 

O Setor empresarial – O marco regulatório deve 
considerar pelo menos duas diferentes participações 
para as empresas nos esquemas de pagamento por SA: 
usuárias (pagadoras) dos serviços ambientais ou 
fornecedoras de serviços ambientais.

As empresas usuárias podem assumir papel de 
co-�nanciadoras junto com o poder público nos 
esquemas públicos; de �nanciadoras ao adequar-se à 
normas e legislações nos mercados formais; ou 
indutoras nos mercados voluntários formulando ou 
�nanciando os esquemas onde houver negociação 
direta entre atores privados, sem a regulamentação 
pelo poder público. 

As Organizações não-governamentais – O marco 
deve deixar claro que as ONGs podem assumir o papel 
de facilitadores, mobilizando e articulando os atores; o 
papel de administração e �nanciadores desses 
programas; o papel de fornecedores de serviços 
ambientais, caso possuam ativos ambientais; 
executores de projetos; e participantes de comitês 
gestores dos programas. Além disso, as ONGs podem 
promover a articulação institucional local, bem como 
atuar na elaboração e no fornecimento de ferramentas e 
metodologias que fundamentem e otimizem as 
atividades de desenvolvimento, execução e 
monitoramento dos projetos de PSA. 

As ONGs podem possuir recursos próprios para 
viabilizar sua atuação, porém, em alguns casos, haverá 
necessidade de acessar recursos públicos, via editais de 
fundos e/ou convênios, e privados, oriundos de 
responsabilidade social corporativa, compensações, e 
outras medidas compensatórias voltadas a ações de 
conservação ambiental.

1. CONCEITO SOBRE SERVIÇOS AMBIENTAIS

2. PAPÉIS DOS ATORES ENVOLVIDOS
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Proprietários e comunidades rurais – Dentre estes 
atores incluem-se os proprietários rurais, agricultores 
familiares, comunidades tradicionais, assentados rurais, 
povos indígenas, entre outros. Estes atores também 
podem ter pelo menos duas diferentes participações 
nos esquemas: garantindo a provisão e conservação 
dos serviços ambientais ou como pagadores nos 
esquemas de PSA, caso possuam passivos ambientais.
Alguns proprietários de áreas são considerados líderes 
locais, podendo, portanto, ser importantes aliados nas 
atividades de articulação e convencimento de outros 
proprietários, atingindo maior capilaridade e 
aumentando a legitimidade do que será demandado 
aos proprietários pelo projeto.

As Universidades e Institutos de ensino e pesquisa  
podem assumir o papel de investigadores e geradores 
de informação sobre os esquemas, valorando os 
serviços ambientais e desenvolvendo metodologias 
para monitorar os resultados em termos de 
conservação dos programas. Tal como as ONGs, estes 
atores têm um importante papel como participantes de 
comitês gestores dos programas, articulação 
institucional local, bem como atuando na elaboração e 
fornecimento de ferramentas e metodologias que 
fundamentem e otimizem as atividades de 
desenvolvimento, execução e monitoramento dos 
projeto de PSA. 

Para evitar a pulverização e duplicação dos esforços e 
assegurando a otimização de recursos, é necessário que 
os esquemas de PSA sejam coerentes com os marcos 
regulatórios estaduais e municipais já existentes. A 
Política Nacional de PSA deve considerar 
principalmente conceitos, princípios e diretrizes para 
viabilizar a atuação local do PSA. Recomenda-se que as 
regras, restrições e critérios especí�cos devem �car no 
âmbito das regulamentações locais, considerando suas 
características regionais, em razão da diversidade de 
ambientes, sociais e de interesses existentes no país. 
Recomenda-se ainda que o marco considere as diversas 
políticas públicas que já existem no território e que 
potencializem as ações necessárias para a conservação 
dos serviços ambientais, como: Política Nacional de 
Meio Ambiente, Plano Nacional de Áreas Protegidas, 
Plano Nacional de Recursos Hídricos, Código Florestal, 
entre outras. 

Para que esquemas de PSA sejam efetivos é necessário 
haver demanda pela conservação dos serviços 
ambientais e por sua negociação. Para tanto, 
recomenda-se que o marco regulatório oriente o 
estabelecimento de cotas de poluição/degradação, uso 
da água e outras cotas, e estimule o mercado formal 
através do incentivo à criação de normas e legislações 
especí�cas para o correto uso dos serviços ambientais.

Tendo em conta a extensão e a diversidade de 
ecossistemas do país e a necessidade de 
descentralização e desburocratização das ações, 
recomenda-se que, além de estabelecer as normas dos 
esquemas de PSA em nível nacional, o marco 
regulatório também possibilite que as especi�cidades 
dos territórios sejam consideradas.

Para tanto, espera-se que o marco crie condições para 
que as legislações estaduais e municipais sejam criadas 
e para que os esquemas aconteçam localmente, 
promovendo o desenvolvimento regional e 
descentralizando os processos.

Dessa maneira, entende-se que não é necessária a 
criação de uma agência reguladora para 
implementação da Política Nacional de PSA. 

O marco deve promover as possibilidades e 
oportunidades locais, garantindo a possibilidade de 
desenvolvimento de alternativas e arranjos locais e 
regionais, inclusive institucionais e �nanceiros.

Como os comitês de bacias são um dos principais 
mecanismos de gestão ambiental regionais já 
existentes, recomenda-se que estes sejam incentivados 
a colaborar com os esquemas de PSA. 

Devido aos diferentes impactos na natureza, à restrições 
de recursos �nanceiros e de recursos humanos, 
recomenda-se que o marco estabeleça prioridades de 
acordo com o grau de pressão antrópica, proteção, 
manejo e estado de conservação das áreas em ordem 
decrescente de conservação: quanto maior a pressão, 
menor a proteção e mais conservada a área, maior 
prioridade ela deve ter em um esquema de PSA.

Por outro lado, a prioridade para a recuperação de áreas 
degradadas em esquemas de PSA deve ser em escala 
crescente de degradação, considerando ainda a 
relevância da área para a conservação, como é o caso da 

3. INTEGRAÇÃO COM OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS

4. CRIAR DEMANDA POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 

5. CONSIDERAR AS ESPECIFICIDADES DOS 
DIFERENTES ECOSSISTEMAS E REGIÕES

6. INDICAR PRIORIDADES PARA ÁREAS E AÇÕES
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formação de corredores ecológicos. 

Recomenda-se também considerar critérios de custo 
da terra para otimizar a aplicação dos recursos. Regiões 
com custo da terra muito alto podem não ser as regiões 
mais adequadas para implementação do PSA, mas sim 
de outros tipos de ações de conservação. 

Recomenda-se também que os esquemas sejam 
organizados para promover a conservação em larga 
escala e que sejam desenvolvidos além dos tradicionais 
pagamentos por água ou carbono, envolvendo outros 
elementos dos ecossistemas, como a biodiversidade. 

Espera-se que o marco regulatório também inclua 
ecossistemas costeiros e marinhos entre as prioridades, 
já que estes ambientes estão seriamente ameaçados e 
possuem pouca proteção legal.

A �m de promover um bom planejamento, monitorar a 
quantidade e a qualidade dos serviços ambientais e 
assegurar que os recursos aplicados maximizem as 
ações de conservação, recomenda-se que o marco 
indique metodologias padronizadas para o desenho 
dos projetos, sua avaliação e monitoramento. Seu 
detalhamento poderá ser regulamentado 
posteriormente.

Sugere-se ainda que tais metodologias sejam aquelas 
já consolidadas, que possuam embasamento cientí�co, 
que sejam internacionalmente reconhecidas, mas 
adequadas à realidade nacional, e que sejam de fácil 
interpretação e utilização, principalmente por 
proprietários rurais. É importante que estas 
metodologias sejam de fato focadas em estimular 
ações de conservação ambiental, visando à 
manutenção, melhoria da qualidade e aumento das 
áreas de vegetação nativa nas propriedades 
particulares.

Recomenda-se ainda que o marco determine a adoção 
de indicadores de conservação dos serviços ambientais 
a partir de critérios técnicos, mensuráveis e veri�cáveis 
para aferir se o esquema está de fato garantindo a 
proteção dos serviços ambientais e melhorando sua 
qualidade. Assim, evita-se que os incentivos virem 
bolsas sociais, mais do que pagamentos por ações 
ambientais.

Deve-se tomar cuidado para que os custos para 
execução do projeto não se tornem maiores que os 
benefícios adquiridos, inviabilizando assim sua 
implementação.

Para que os esquemas de PSA alcancem seus objetivos 
de conservação em escala adequada e em longo prazo, 
o marco deve ser capaz de garantir e disponibilizar com 
clareza as fontes de recursos �nanceiros e econômicos 
(se originários de fundos públicos; isenções �scais; 
tributos, taxas e impostos; doações internacionais, 
venda de créditos, etc.). 

O detalhamento da operação do recurso (quem recebe, 
quem administra, quais as porcentagens de quais fontes 
de recursos, etc.) deve vir posteriormente, por meio de 
regulamentações especí�cas. 

Entretanto, recomenda-se a criação de um fundo 
privado (Fundo Nacional de PSA) desvinculado das 
regras do SICONV (Sistema de Gestão de Convênios e 
Contratos de Repasse, do Governo Federal). Tal 
mecanismo poderia trazer ganhos em e�ciência. 
Deve-se evitar que os esquemas de PSA estejam ligados 
a taxação ou a fundos gerenciados apenas pelo Estado. 

Recomenda-se que o marco determine a 
obrigatoriedade do uso dos recursos �nanceiros 
oriundos de qualquer esquema de PSA na 
conservação/proteção de ecossistemas naturais que 
forneçam os serviços ou que sejam fundamentais para a 
manutenção dos SA.

O marco deve trazer uma lista das possíveis atividades 
que promovam a conservação/proteção de 
ecossistemas naturais e que sejam elegíveis para 
receber os recursos dos esquemas de PSA, por exemplo: 
criação e gestão de Unidades de Conservação, proteção, 
manejo sustentável e restauração de APP e RL, adoção 
de técnicas agrícolas sustentáveis, restauração 
ecológica de áreas, manejo de solo, dentre outras.

Recomenda-se que, independente dos mecanismos 
�nanceiros utilizados nos esquemas de PSA, o marco 
garanta sua agilidade e transparência.

Recomenda-se também que o marco determine a 
utilização dos fundos públicos já existentes, através da 
criação de carteiras especí�cas, para projetos de PSA.

7. INDICAR METODOLOGIAS PADRONIZADAS PARA 
OS PROJETOS

8. GARANTIR FONTES DE RECURSOS 

9. DETERMINAR A OBRIGATORIEDADE DA 
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA A CONSERVAÇÃO

10. DIVERSIFICAR OS MECANISMOS 
FINANCEIROS PARA GESTÃO DOS RECURSOS
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A criação de um novo fundo não garante 
necessariamente mais recursos �nanceiros e pode 
trazer grandes burocracias para o acesso.

Recomenda-se que o marco possibilite a participação 
dos vários setores da sociedade nos fundos públicos e 
que sua existência não anule ou desestimule a criação 
de fundos privados nos esquemas de PSA. É essencial, 
ainda, que o marco viabilize a transferência do recurso 
público para um ente privado através dos fundos 
públicos. 

Deve-se considerar a viabilidade de criação de um 
fundo privado de interesse público – não vinculado ao 
governo – operado por um gestor privado, sem operar 
recursos do orçamento.

O marco deve ainda estimular que mecanismos de 
mercado sejam estabelecidos e que os diferentes 
atores possam se quali�car para ofertar o melhor 
serviço e elevar a sua qualidade. 

Quando há maior oferta, o comprador/usuário pode 
acessar melhores opções e preços.

O marco também deve considerar como fontes de 
recursos impostos e taxas especí�cos para a 
conservação dos serviços ambientais.

Recomenda-se que sejam elegíveis as áreas públicas, 
comunitárias e privadas, incluindo as áreas de Reserva 
Legal (RL), Áreas de Preservação Permanente (APP) e 
todo e qualquer fragmento ou ambiente natural 
remanescente. 
Recomenda-se fortemente que o marco regulatório 
considere como elegíveis apenas as áreas com situação 
fundiária legal e adequadas à legislação ambiental 
vigente, ou aquelas que já possuam compromisso 
formalizado para sua adequação (TAC �rmado e o Novo 
Código Florestal, por exemplo).

Recomenda-se que parte dos recursos arrecadados nos 
esquemas de PSA sejam destinados à pesquisa sobre o 
tema. 

Mapeamento, avaliação e monitoramento de aspectos 
de conservação dos ecossistemas são fundamentais 
para garantir a continuidade no fornecimento e a 

qualidade dos serviços ambientais.

Recomenda-se também que o marco estabeleça a 
criação de um banco de dados georreferenciados 
padronizado com informações técnicas e �nanceiras de 
todos os projetos e esquemas de PSA para que esforços 
não sejam duplicados, para facilitar o planejamento 
territorial, o acesso às informações pelo público em 
geral e para que seja conferida transparência a cada um 
dos esquemas.

Devido à complexidade dos ecossistemas brasileiros e a 
limitação de recursos, recomenda-se que o marco utilize 
prioritariamente os recursos e�cientemente visando a 
conservação da natureza de maneira geral e sistêmica e 
não um serviço ambiental especí�co.

Os esquemas de PSA com mais recursos (carbono e 
água, por exemplo) podem contribuir para os objetivos 
de manutenção das condições naturais que 
proporcionam que serviços ambientais sejam 
prestados. Por exemplo, o mecanismo de Redução de 
Emissões por Desmatamento Evitado e Degradação 
(REDD), se estiver bem estruturado, pode contribuir 
também para a manutenção da biodiversidade ou 
mesmo dos recursos hídricos, além da regulação 
climática.11. INDICAR CRITÉRIOS PARA ELEGIBILIDADE DAS 

ÁREAS

12. INCENTIVAR A PESQUISA E DIVULGAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES SOBRE O TEMA

13. PROMOVER A CONSERVAÇÃO SISTÊMICA

05



Re
co

m
en

da
çõ

es
 e

sp
ec

í�
ca

s 
pa

ra
 in

ce
nt

iv
ar

 a
 p

ar
tic

ip
aç

ão
 d

os
 s

et
or

es
 p

ro
du

tiv
os

1. INCENTIVAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS AMBIENTAIS PELOS SETORES 
PRODUTIVOS

Recomenda-se que o marco regulatório incentive todos os setores 
produtivos a mapear, avaliar e incorporar os serviços ambientais em 
seus negócios.

Para tanto, deve trazer orientações claras para que as empresas 
identi�quem os serviços ambientais dos quais suas atividades 
dependem e/ou impactam, os riscos e oportunidades potenciais, e 
tracem estratégias para orientar a tomada de decisão e incorporá-los 
em seus negócios.

A partir do conhecimento sobre os serviços ambientais envolvidos em 
seus negócios, as empresas são capazes de planejar estrategicamente 
suas atividades, diminuir seus riscos e melhorar sua imagem.

2. INCENTIVAR INVESTIMENTOS VOLUNTÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO 
DOS SERVIÇOS AMBIENTAIS

Recomenda-se que o marco ressalte a importância do investimento 
estratégico e voluntário na conservação dos serviços ambientais e 
facilite a participação das empresas através de incentivos, incluindo 
incentivos �scais e �nanceiros. Nesse sentido, a Lei Rouanet, de 
incentivos culturais, poderia ser um modelo a ser aplicado para a 
conservação dos serviços ambientais. 

Desta maneira, acredita-se que ações voluntárias e adicionais sejam 
estimuladas e que as empresas que promovem ações de conservação 
dos serviços ambientais além das previstas nos processos de 
licenciamento ambiental e do cumprimento da legislação vigente 
sejam, de alguma maneira, reconhecidas e premiadas. 

Ao investir em conservação e incorporar os serviços ambientais em 
sua contabilidade, as empresas estarão fortalecendo seu 
posicionamento frente ao mercado e a seus competidores, 
incrementando seu padrão de gestão ambiental, gerenciando os 
riscos de suas operações e garantindo seu estoque de matérias 
primas e serviços ambientais fundamentais para suas atividades. 

3. INCENTIVAR AÇÕES PARA A ADEQUAÇÃO DA CADEIA DE VALOR 

Recomenda-se que o marco crie oportunidades para que as empresas 
apoiem e até premiem os seus fornecedores na conservação dos 
serviços ambientais, garantindo assim a continuidade de suas 
atividades, fornecimento de matérias primas, e ganhos de imagem. 
Recomenda-se também que a gestão das Reservas Legais (RLs) das 
empresas e de seus fornecedores seja uma ação prioritária para todos 
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os setores produtivos, considerando a dinâmica da conservação da 
paisagem e contribuindo para a formação de corredores ecológicos.

4. INCORPORAR OS SERVIÇOS AMBIENTAIS NOS PROCESSOS DE 
LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS 

Tendo em vista que os processos de licenciamento ambiental 
consideram impactos pontuais na biodiversidade e em alguns 
recursos naturais, principalmente na água, recomenda-se que o 
marco regulatório considere a inclusão de avaliações dos serviços 
ambientais nestes processos a �m de garantir a manutenção dos 
processos ecológicos. 

Dessa maneira, também considera-se importante que os recursos 
destinados à compensação, as multas e os termos de ajuste de 
conduta sejam aplicados considerando metodologias de avaliação e 
priorização dos serviços ambientais. 

5. DESCONSIDERAR AS TECNOLOGIAS AMBIENTAIS NOS ESQUEMAS 
DE PSA, EXIGINDO ADICIONALIDADE

Essas tecnologias e seus benefícios são, em geral, exigidas nos 
processos de licenciamento e já estão embutidas nos custos de 
produção. Portanto, recomenda-se que não sejam incluídas como 
elegíveis nos esquemas de PSA.

Assim, as empresas que utilizam tecnologias ambientais que fazem 
parte do seu core business (ex. sistemas de �ltragem de e�uentes) em 
seus processos produtivos não devem esperar receber PSAs por esta 
ação.

6. CRIAR AMBIENTE SEGURO PARA AS NEGOCIAÇÕES ENTRE 
DIFERENTES ATORES

Empresas também podem ser provedoras de serviços ambientais e 
serem remuneradas se mantiverem as condições naturais ideais para 
o provimento de serviços ambientais em quantidade e qualidade 
ideais. Assim, será possível extrapolar o modelo pagador/recebedor 
por serviços ambientais, e gerar novas oportunidades de negócio.
Recomenda-se que o marco traga incentivos para que os diferentes 
atores, de acordo com o papel que desempenham nos esquemas de 
PSA, possam negociar os serviços ambientais de maneira segura, 
transparente e que traga benefícios concretos para a conservação dos 
ecossistemas.
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Conclusão

A criação do marco regulatório para o Pagamento por Serviços Ambientais 
representa uma oportunidade para a conservação de áreas naturais no Brasil e para 
o envolvimento dos diferentes setores produtivos. Pode ser também uma ótima 
oportunidade para a geração de novos negócios, desde que o marco regulatório 
traga orientações claras sobre as principais possibilidade e construa um arcabouço 
para que as negociações ocorram de maneira segura e transparente.

Assim espera-se que mercados formais e informais, voluntários ou mandatórios, 
sejam estabelecidos, gerando emprego e renda para as comunidades e trazendo 
melhoria para os ambientes naturais. 

Para que o marco seja e�ciente na garantia da conservação dos ecossistemas e no 
fornecimento dos serviços ambientais em quantidade e qualidade ideais, é 
necessário que os diferentes atores de um mesmo território tenham clareza sobre 
seus papéis, que exista padronização dos processos, agilidade e transparência. É 
necessário ainda um trabalho de comunicação e divulgação para que as ações sejam 
valorizadas e assim atrair cada vez mais interessados e as negociações atinjam 
volumes consideráveis, garantindo sua continuidade.

É necessário também que o marco forneça elementos para que a comercialização 
dos ativos aconteça de forma segura, com garantias para compradores e pagadores, 
e acima de tudo que o recurso levantado nestas transações sejam utilizados para a 
proteção dos serviços ambientais.

Aquelas empresas que se envolverem proativamente com a questão poderão se 
antever a qualquer obrigação legal e ainda auxiliar positivamente na construção das 
diretrizes que trarão impactos nos seus negócios.

Além da contribuição para a conservação dos ecossistemas, o conhecimento sobre 
os serviços ambientais que a empresa depende e/ou impacta é fundamental para a 
continuidade dos negócios. Assim, é primordial que cada empresa realize 
inventários dos serviços ambientais e entenda os riscos e as oportunidades que 
podem surgir e incorporá-los em sua gestão ambiental estratégica.

08



Agradecimentos

Nota de isenção de
 responsabilidade:

09

Agradecemos especialmente as seguintes instituições pelas suas 
contribuições para esse trabalho: Sociedade de Pesquisa em vida 
Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), Fundação Grupo Boticário, 
Fundação Amazonas Sustentável (FAS), Bolsa Verde do Rio de 
Janeiro, Vitae Civilis e Ministério do Meio Ambiente. Além disso, as 
empresas associadas ao CEBDS utilizaram os conhecimentos 
especializados de diversos técnicos que trabalham em suas 
organizações, especialmente os membros da Câmara Temática de 
Biodiversidade e Biotecnologia (CTBio).
Agradecemos ainda à PADMA e ao Milaré Advogados pelo apoio na 
elaboração deste documento. 

Esse documento foi publicado em nome do CEBDS e envolveu uma 
ampla gama de atores que contribuíram decisivamente para seu 
resultado �nal. Contudo, isso não signi�ca que todos os associados e 
parceiros endossem ou concordem necessariamente com todas as 
declarações contidas neste relatório.




