


Disposições gerais

• Define conceitos, objetivos, diretrizes, ações e critérios da Política 
Nacional de PSA, institui o Cadastro nacional de PSA E O Programa 
Federal de PSA

• Conceitos (art. 2º)

• Modalidades de PSA (art. 3º)
• pagamento direto, monetário ou não monetário
• Melhorias sociais a comunidades
• Compensação por redução de emissões por desmatamento e degradação
• Comodado
• CRA
• Outras poderão ser estabelecidas pelo órgão gestor da PNPSA



Política Nacional de PSA
(vincula todos os entes da federação)

• Objetivos (art. 4º)

• Diretrizes (art. 5º)

• Ações (art. 6º)
• Conservação e recuperação de vegetação nativa em áreas rurais
• Conservação de remanescentes em áreas urbanas e periurbanas
• Conservação e melhoria da quantidade e qualidade da água
• Conservação de paisagens de grande beleza cênica
• Recuperação de áreas degradadas (inclusive por SAF) 
• Manejo sustentável de sistemas agrícolas, agroflorestais e 

agrossilvopastoris que contribuam para a captura e retenção de carbono e 
conservação do solo, da água e da biodiversidade.



PNPSA

• Podem ser objeto de PSA (art. 7º)
• Áreas com vegetação nativa

• Áreas em restauração ecossistêmica (inclusive SAF)

• UC de Proteção Integral, Zona de Vida Silvestre de UC de Uso Sustentável, ZA 
e corredores ecológicos

• Territórios quilombolas e outras ocupadas por populações tradicionais

• Terras indígenas

• Paisagens de grande beleza cênica

• Áreas de exclusão de pesca

Onde será feito o Manejo sustentável de 
sistemas agrícolas, agroflorestais e 

agrossilvopastoris que contribuam para a 
captura e retenção de carbono e conservação 

do solo, da água e da biodiversidade

?



PNPSA

• Nos imóveis privados, são elegíveis (art. 8º):
• Em zona rural, inscritos no CAR

• Em zona urbana, em conformidade com o plano diretor

• Parágrafo único: O uso de recursos públicos para PSA em APP, RL e outras 
áreas sob limitação administrativa é permitida apenas por meio de 
remuneração não monetária em bacias hidrográficas críticas para o 
abastecimento público definidas pelo órgão colegiado da PNPSA.

Não se pode incentivar a 
proteção das áreas de maior 

prioridade!



PNPSA

• Vedações (art. 9º)

• Fomento à AT e capacitação (art. 10)

• Contrato (art. 11)

• Registro do contrato (art. 12)

• Fiscalização de contratos (art. 13)



PNPSA

• Atribuições do Órgão Colegiado (art. 14)

 Estabelecer metas e acompanhar resultados da PNPSA  

 Propor a métrica de valoração e definir critérios de proporcionalidade 
no pagamento com recursos públicos

 Estabelecer instrumentos de monitoramento e avaliação da provisão de SA

 Indicar as bacias hidrográficas críticas para o abastecimento público

PNPSA  X  SNGRH



Programa Federal de PSA (art. 16)

• Cria o Programa para ações de manutenção, recuperação ou melhoria 
da cobertura vegetal nas áreas prioritárias para conservação, de 
combate á fragmentação de habitat, de formação de corredores de 
biodiversidade e de conservação de recursos hídricos

• § 1º - as ações previstas não impedem a identificação de outras, 
com novos potenciais provedores

• § 2º - prioridade para populações tradicionais, povos indígenas, 
comunidades tradicionais e agricultores familiares



PFPSA

• Isenção tributária (art 17): Os valores recebidos a título de PSA 
não integram a base de cálculo do IR, da CSLL e COFINS 

• O Poder Executivo poderá estabelecer outros benefícios (art. 19):
• Incentivos tributários para mudança em padrões de produdção

• Incentivos tributários para pessoas físicas e jurídicas financiarem o PFPSA

• Crédito com condições diferenciadas para restauração 

• Assistência técnica

• Educação ambiental

• Incentivo a compras de produtos sustentáveis



Disposições finais

• Autoriza convênios entre a União, Estados, DF, Municípios, entidades 
de direito público e OSCIP (art. 20)

• Autoriza uso de receitas da cobrança pelo uso da água, conforme 
decisão dos CBH (art. 21)

• Altera lei 8212/91 (Seguridade Social): PSA não descaracteriza a 
condição de segurado especial (art. 22)

• Altera a lei 8629/93 (Reforma Agrária): áreas com remanescentes de 
vegetação não protegidas por lei são consideradas não aproveitáveis 
(art. 23)

• Entra em vigor na data da publicação (art. 24)



Pontos de Atenção

• A PNPSA restringe pagamentos em APP, RL e áreas sob limitação 
administrativa

• A PNPSA não prevê PSA para serviços ecossistêmicos produzidos em 
sistemas agrícolas, agroflorestais e agrossilvopastoris em áreas prioritárias

• A PNPSA não prevê a possibilidade de outros serviços e novos potenciais 
provedores como faz para o PFPSA

• Atribuição do Órgão Colegiado engessa critérios e metodologias

• Atribuição do Órgão Colegiado conflita com Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos

• Impacta (até inviabiliza) programas e projetos em execução



Programas e projetos diretamente impactados

Estados, municípios e CBH não precisaram de lei federal para instituir PSA, mas as  
restrições do PL inviabilizam quase todos os projetos em execução, a exemplo de:

• Programa Conservador das Águas de Extrema (MG)

• Projeto Conexão Mata Atlântica (SP, RJ e MG)

• Programa Reflorestar (ES)

• Programa de Remanescentes Florestais / PEMC (SP)

• Programa Estadual de PSA / PRO-PSA (RJ)

• Programa Bolsa Verde (MG)

• 27 Projetos do Programa Produtor de Água (ANA)  

• Programas de Comitês de Bacia Hidrográfica (CEIVAP, Guandu, PCJ, etc.)

• Vários projetos municipais (Salesópolis, Guaratinguetá, São José dos Campos, 
Jaguariuna etc.)



Propostas de emendas

Inclusão de um novo parágrafo ao artigo 8º, com a renumeração do parágrafo único:

Artigo 8º - …...........................................................................................................

§1º ….......................................................................................

§2º – Exceções à restrição prevista no §1º podem ser definidas pelos entes da federação 
no caso de projetos inseridos em áreas prioritárias para a conservação de recursos 
hídricos e da biodiversidade e desde que:

I - Nas hipóteses e condições previstas no artigo 41 da Lei federal 12.651;

II - Para imóveis rurais com área de até 10 módulos fiscais;

III – Seja observada uma das seguintes condições:

a) As ações previstas no contrato resultem na adequação integral do imóvel à 
legislação ambiental em prazo menor do que o definido no Programa de Regularização 
Ambiental; ou

b) A área de preservação permanente, reserva legal ou sob limitação 
administrativa represente no máximo 80% da área sob contrato de PSA.



Propostas de emendas

Inclusão de novo inciso ao Artigo 7º:

“Art. 7º - ….................

VIII - imóveis rurais situados em áreas prioritárias para a 
geração de serviços ecossistêmicos que adotem manejo sustentável 
de sistemas agrícolas, agroflorestais e agrossilvopastoris que 
contribuam para a captura e retenção de carbono e conservação do 
solo, da água e da biodiversidade.



Artigo 6º - …........................................................

Parágrafo único – As ações para o pagamento por serviços 
ambientais previstas nos Incisos deste artigo não impedem a 
identificação de outras, com novos potenciais provedores.

Propostas de emendas



Proposta de emendas

Exclusão do inciso II do artigo 14:

Art. 14 – …................................

II - propor a métrica de valoração dos contratos e definir os 
critérios de proporcionalidade no pagamento por serviços ambientais 
que envolvam recursos públicos;



Exclusão do inciso IV do artigo 14 e, em consequência, alteração na 
redação do parágrafo único do artigo 8º:

Artigo 14 - …..........................................................................................

IV – indicar as bacias hidrográficas consideradas críticas para o 
abastecimento de água.



HELENA CARRASCOSA VON GLEHN
Unidade de Gestão de Projetos

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo

hcarrascosa@sp.gov.br

“Se todo mundo quer ouvir o canto do 
passarinho, têm que nos ajudar a pagar a 

conta do alpiste”

José Augusto Baldassari
produtor rural de Franca/SP

mailto:hcarrascosa@sp.gov.br

