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CONCEITO PAGAMENTO SERVIÇOS AMBIENTAIS

benefícios relevantes para a sociedade gerados pelos 
ecossistemas, em termos de manutenção, recuperação 

ou melhoria das condições ambientais 
Serviços Ecossistêmicos

Pagamento por Serviços Ambientais

Serviços Ambientais

Água e Crédito Carbono, Beleza Cênica, Polinização, 
Regulação do Clima, Manutenção da Biodiversidade, 

Controle de Erosão e outros.

Atividades, individuais ou coletivas, que favoreçam a 
manutenção, a recuperação e a melhoria dos serviços 

ecossistêmicos

PROVEDOR PAGADOR

Recursos monetários, não-monetários, prestação de serviços e comodato



PRODUTOR DE ÁGUAS

Para incentivar o produtor rural a investir em ações que

ajudem a preservar a água, a Agência Nacional de Águas
(ANA) criou o Programa Produtor de Água. O Programa usa

o conceito de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA),

que estimula os produtores a investirem no cuidado do

trato com as águas, recebendo apoio técnico e financeiro

para implementação de práticas conservacionistas.

O valor por hectare a ser pago aos produtores rurais

participantes é sempre proporcional ao serviço ambiental

prestado. Estes valores variam de região para região, uma

vez que os projetos do Programa Produtor de Água

possuem autonomia para definir sua própria metodologia

de valoração.

Modalidade
Aquisição de 

Insumo - ha*
PSA (ha/ano)*

Floresta em pé Não aplicável R$ 286,79

Recuperação 
com plantio

R$ 9.686,96 R$ 254,92

Regeneração 
natural

R$ 3.122,77 R$ 223,06

Projeto Reflorestar - Governo do Estado do Espírito Santo



Redução das Emissões provenientes de Desmatamento e Degradação Florestal; 
+ Carbono + Manejo Sustentável

O objetivo geral é contribuir para a mitigação da mudança do clima por meio da eliminação do
desmatamento ilegal, da conservação e da recuperação dos ecossistemas florestais e do
desenvolvimento de uma economia florestal sustentável de baixo impacto, gerando benefícios
econômicos, sociais e ambientais.
É um instrumento econômico desenvolvido no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima.

Sua função é prover incentivos financeiros e tecnológicos a países em desenvolvimento por
resultados no redução do desmatamento e a degradação florestal e na promoção de
recuperação de cobertura florestal.

Por meio desse instrumento, países em desenvolvimento que apresentarem reduções de
emissão verificadas (MRV) serão elegíveis a receber “Pagamento por Resultados” de diversas
fontes internacionais, em particular do Fundo Verde do Clima e Fundo Amazônia e outros

REDD+



O Green Climate Fund iniciou seu programa piloto para pagamentos de
REDD+ em meados de agosto/2016, A duração do programa é de 2017 ate
2022.

O fundo captou no mercado US$ 500 milhões, e permitiu a cada pais um teto
de US$ 150 milhões.

O Brasil foi o primeiro pais a ser credenciado para receber os recursos GCF,
com uma liberação na casa dos US$96,4 milhões, tendo ainda a
possibilidade de captar mais US$53,6 milhões, para chegar ao 100%
permitido pelo fundo por pais.

FUNDO VERDO DO CLIMA





COMPONENTE 1: FLORESTA+ COMPONENTE 2: ENREDD+ COMPONENTE 3:GESTÃO

SISREDD+ e
InfoHub

USD 49.400.000 USD 12.604.983 USD 7.500.000 USD 5.000.000

USD 80.954.983,04 USD 6.285.450 USD 9.211.795

Gestão

Monitoramento
e Avaliação

Documentos 
técnicos à 
UNFCCC

Escritório 
e pessoas

Matriz de impacto
Políticas Públicas

RevisãoCONAREDD+

OBS: USD 6.450.000 destinados à viabilização do Programa Floresta+

FLORESTA +



CONTEXTO NACIONAL

Potencial de Captação: 7 anos
2011-2017 = USD 6 bilhões

Potencial de Captação: 2 anos
2016 e 2017 = USD 3,7 bilhões

Forest Reference Emission Levels



CONTEXTO NACIONAL

Potencial de 
pagamentos 

por resultados 
de REDD+

Governo federal
40% Apoio a políticas 

públicas;
Distribuição de 

benefíciosGovernos estaduais
60%

Limites de captação Elegibilidade Diretrizes para uso 
dos recursos



CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE REDD+

Estratégia Nacional 
para REDD +

Fundo Amazônia
USD 1,6 bilhão

Captação por Estados

Acre
USD 70,5 mi

Mato Grosso
USD 55miProjeto Floresta +

USD 96,4 mil

Pagamentos por 
resultados alcançados 

Benefícios 
econômicos, 

sociais e 
ambientais.

Eliminação do desmatamento 
ilegal

Conservação e da recuperação dos 
ecossistemas florestais

Desenvolvimento de uma economia florestal 
sustentável de baixo carbono



FUNDO AMAZONIA



COMPROMISSO NACIONAL DETERMIDADO 
até 2030



Artigo 2º

Este Acordo, ao reforçar a implementação da Convenção, incluindo seu objetivo, visa fortalecer a resposta global à
ameaça da mudança do clima, no contexto do desenvolvimento sustentável e dos esforços de erradicação da
pobreza, incluindo:

(b) Aumentar a capacidade de adaptação aos impactos negativos da mudança do clima e promover a resiliência à
mudança do clima e um desenvolvimento de baixa emissão de gases de efeito estufa, de uma maneira que não
ameace a produção de alimentos;

Artigo 5º

2. As Partes são encorajadas a adotar medidas para implementar e apoiar, inclusive por meio de pagamentos por
resultados, o marco existente conforme estipulado em orientações e decisões afins já acordadas sob a Convenção
para: abordagens de políticas e incentivos positivos para atividades relacionadas a redução de emissões por
desmatamento e degradação florestal e o papel da conservação, do manejo sustentável de florestas e aumento
dos estoques de carbono florestal nos países em desenvolvimento; e abordagens de políticas alternativas, tais
como abordagens conjuntas de mitigação e adaptação para o manejo integral e sustentável de florestas,
reafirmando ao mesmo tempo a importância de incentivar, conforme o caso, os benefícios não relacionados com
carbono associados a tais abordagens.

ACORDO DE PARIS



Obrigada!
Joaquim Alvaro Pereira Leite
Diretor do Departamento de Florestas
Ministério do Meio Ambiente
deflor@mma.gov.br
+55 61 2028-2092

Departamento de Florestas - DEFLOR
Secretaria de Florestas e de Desenvolvimento Sustentável - SFDS
Ministério do Meio Ambiente – MMA

deflor@mma.gov.br
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