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A Forest Trends é uma organização internacional sem fins lucrativos que trabalha para expandir o valor das florestas para a 
sociedade, promover o manejo e a conservação florestal sustentável por meio da criação e captação de valores de mercado para 
serviços ambientais, apoiar projetos inovadores e empresas que desenvolvem esses novos mercados, e melhorar os meios de vida 
das comunidades que vivem nas florestas e no seu entorno. Forest Trends analisa questões de mercado e políticas públicas, catalisa 
conexões entre produtores, comunidades e investidores, desenvolvendo novas ferramentas financeiras para fazer com que os 
mercados beneficiem a conservação e as comuniades. www.forest-trends.org

O Grupo Katoomba trabalha com os principais desafios para o desenvolvimento de mercados para serviços ambientais, desde 
facilitar a legislação para a criação de novas instituições de mercado, até estratégias de elaboração de preço e marketing e 
monitoramento de desempenho. O grupo busca atingir sua meta por meio de parcerias estratégicas para análise, intercâmbio 
de informações, investimentos, serviços de mercado e apoio à políticas públicas. O Grupo Katoomba inclui mais de 180 peritos 
e profissionais do mundo todo, que representam uma rede formada por colaboradores com experiência em finanças comerciais, 
políticas públicas, pesquisa e apoio. www.katoombagroup.org
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A aprovação da Lei Estadual de Pagamento por Serviços 
Ambientais (outubro de 2010) é uma grande conquista para 
consolidar a Política de Valorização do Ativo Ambiental 
Florestal no Estado do Acre. Esta política lançada em 
setembro de 2008, vem sendo executada por meio de 
uma estratégia conjunta de secretarias e autarquias que 
compõem a área de desenvolvimento sustentável do 
Governo Estadual integrada com as Prefeituras municipais 
e o movimento social organizado. 

Através do Zoneamento Ecológico-Econômico se tem a 
definição territorial da vocação socioeconômica florestal do Acre 
que está representada pelos 87% do seu território em ativos 
florestais conservados. Consequentemente, 13% de áreas 
abertas representam um desafio de uso diversificado, planejado 
e produção integrada de forma intensificada, evitando assim, 
o avanço do desmatamento, queimadas e incêndios florestais, 
bem como a emissão de gases de efeito estufa para atmosfera. 

A Lei de Pagamento por Serviços Ambientais objetiva que 
este pagamento seja vinculado a incentivos financeiros e 
econômicos a produtos e serviços oriundos da floresta e de uso 
eficiente de áreas já desmatadas, provendo recursos financeiros 
ao estado para a implementação do plano e estabelecendo a 
repartição de benefícios para atores que conservam, preservam 
e recuperam os ativos florestais: carbono, biodiversidade, 
água e outros. É um marco fundamental para a construção da 
estratégia estadual de iniciativas de redução de emissões por 
desmatamento e degradação (REDD). 

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e a 
Secretaria de Estado de Florestas (SEF) vem contando com 
o apoio técnico da organização Forest Trends na elaboração 
e implementação da Lei Estadual de Pagamento por Serviços 
Ambientais. Como parte deste trabalho, a SEMA e Forest 
Trends, realizaram um curso para lideranças comunitárias 

em 2009 e posteriormente o Forest Trends através de seu 
Grupo Katoomba de especialistas em serviços ambientais, 
participaram da consulta pública com uma detalhada revisão 
técnica. Agora, estas instituições unem esforços novamente 
com a realização do Curso de Capacitação em Serviços 
Ambientais para Técnicos do Governo do Acre com o objetivo 
de melhor capacitar os técnicos para a implementação da Lei 
de Pagamento por Serviços Ambientais. 

A Forest Trends é uma organização internacional sem fins 
lucrativos que trabalha para expandir o valor das florestas para 
a sociedade, promover o manejo e a conservação florestal 
sustentável por meio da criação e captação de valores de 
mercado para serviços ambientais, apoiar projetos inovadores 
e empresas que desenvolvem esses novos mercados, e 
melhorar os meios de vida das comunidades que vivem nas 
florestas e no seu entorno. Forest Trends analisa questões 
de mercado e políticas públicas, catalisa conexões entre 
produtores, comunidades e investidores, desenvolvendo 
novas ferramentas financeiras para fazer com que os 
mercados beneficiem a conservação e as comunidades.

Este livro é uma adaptação da publicação Aprendendo Sobre 
Serviços Ambientais da Forest Trends, direcionado como 
material de apoio para o Curso de Capacitação em Serviços 
Ambientais para Técnicos do Governo do Acre. Esperamos 
que o curso, o livro e o CD, em anexo, sirvam para aprofundar 
seus conhecimentos e auxíliem em seu valioso trabalho. 

Eufran Ferreira do Amaral
Secretário de Estado de Meio Ambiente
Governo do Estado do Acre

Beto Borges
Diretor, Programa Comunidades e Mercados
Forest Trends

“No começo eu pensei que estava lutando para salvar seringueiras, depois pensei que estava lutando 
para salvar a floresta amazônica. Agora eu percebo que estou lutando pela humanidade.” 
      — Chico Mendes
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As florestas geram “serviços ambientais” (também 
conhecidos como serviços ecossistêmicos) que são 
benefícios prestados pelos ecossistemas ao homem. 
Estes serviços incluem a proteção do solo da erosão, 
manutenção das chuvas e o regulação do climal local, 

regional e do planeta. De forma simples, podemos dizer 
que serviço ambiental é como se fosse um “trabalho 
voluntário” que os ecossistemas realizam e que favorecem 
o homem e o funcionamento do planeta como um todo.

Tipos de Serviços Ambientais
Serviços de Provisão • Alimentos (cultivos, gado, pesca, alimentos silvestres)

• Fibras (madeira, algodão, seda)
• Recursos genéticos
• Bioquímicos, remédios naturais, produtos farmacêuticos
• Água doce

Serviços de Regulação • Regulação da qualidade do ar
• Regulação do clima (global, regional e local)
• Regulação da água
• Regulação da erosão
• Purificação da água 
• Controle de doenças e pragas
• Polinização
• Controle contra desastres naturais

Serviços Culturais • Valor espiritual e religioso
• Valor estético
• Recreação e ecoturismo

Serviços Apoiadores • Formação dos solos e minérios
• Fotossíntese
• Ciclagem de Nutrientes

GRÁFICO 1

Adaptado da Avaliação Ecossistêmica do Milênio - ONU

Os serviços ambientais podem ser categorizados da seguinte maneira:
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Agora vamos aprofundar o conhecimento sobre alguns 
destes serviços ambientais.

Conservação da Biodiversidade
O termo biodiversidade pode ser definido como a 
“diversidade da vida”, ou seja, a variedade das plantas, 
animais e microorganismos existentes na Terra. Assim, 
quanto mais vida presente, mais biodiversa uma 
determinada região é. A Floresta Amazônica é muito rica 
em biodiversidade. Por exemplo, a Bacia Amazônica 
possui mais que um terço de todas as espécies vivas 
do planeta. No Rio Amazonas e seus afluentes, existe 
quinze vezes mais peixes que em toda a Europa. 
Um hectare desta floresta pode conter mais do que 
300 espécies de árvores! A biodiversidade fornece 
alimentos, remédios e boa parte da matéria-prima 
que é utilizada por todos nós. Mas, além deste valor 
material, a biodiversidade reflete a própria diversidade 
da natureza constituindo um verdadeiro “tesouro” a ser 
ainda propriamente estudado e explorado para o bem da 
humanidade. 

Ciclagem de Nutrientes
Os nutrientes são pequenas substâncias químicas que 
funcionam como “vitaminas”. São muito importantes para 
o crescimento das plantas em geral e contribuem para a 
fertilidade do solo. Solos ricos em nutrientes produzem 
alimentos saudáveis.

Manutenção das Chuvas
A Amazônia recebe umidade dos ventos que vem do 
Oceano Atlântico. Esta umidade cai no solo sob a forma 
de chuva. A água das chuvas é absorvida não só pelas 
plantas, mas pelo solo também. Além de reter a água em 
suas raízes, as plantas liberam água na forma de vapor 
para o ar, em um processo chamado evapotranspiração. 

Esta água da 
evapotranspiração se 
junta com a água que 
evaporou dos rios e lagos 
para formar as nuvens 
que trazem a chuva. 

No caso da Amazônia, esse processo é muito importante 
na formação das chuvas e no ciclo hidrológico local, 
regional e até pode influenciar a quantidade das chuvas 
e a umidade do ar em toda a Bacia Amazônica e de 
algumas regiões do centro-oeste e sul do Brasil, bem 
como países vizinhos. Essa chuva é fundamental para a 
garantia da produtividade agrícola destas regiões e para 
alimentar os reservatórios de água das usinas hidrelétricas 
que geram energia para o sul e sudeste do Brasil.

A derrubada das matas e substituição por pastos 
diminuem a evapotranspiração e a umidade, podendo levar 
mudanças sérias no clima regional e até mesmo mundial.

Até 40% da precipitação 
na Amazônia deriva da 
evapotranspiração local.

 Aprendendo sobre Serviços Ambientais
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Manutenção da Beleza Estética
A floresta assim como as outras áreas naturais nos 
proporcionam uma grande satisfação, até mesmo uma 
sensação de paz. E é por isso que os lugares com 
florestas são muito procurados para o turismo e o lazer. 
Com a derrubada das florestas, a paisagem se modifica 
e perdemos a oportunidade de apreciar a beleza da 
floresta, prejudicando também o turismo nestas regiões 
e seus benefícios econômicos para as populações, 
comércio e governos locais.

Preservação Cultural
Sabemos que as florestas tropicais têm sido habitadas 
por diversas populações há milhares de anos. Várias 
populações possuem uma ligação cultural muito forte 
com as florestas que habitam. Diversos povos indígenas 
e populações tradicionais desenvolveram mitos, crenças 
e rituais associados às florestas, além do conhecimento 
tradicional associado aos recursos naturais, como, por 
exemplo, a utilização de plantas medicinais. O própio 
ritmo da vida na floresta com sua estação de chuvas e 
de seca marca uma série de rituais e festividades em 
diferentes culturas.

Sequestro e Estoque de Carbono
Por meio da fotossíntese, as florestas absorvem o 
carbono da atmosfera e liberam o oxigênio. Esse carbono 
absorvido na forma de gás carbônico, e juntamente com 
a água sob a luz do sol se transforma em glicose (um tipo 
de açúcar utilizado como alimento pelas plantas) que é 
tranferida para todas as partes da planta.

Não existe dúvida na comunidade científica de que as 
florestas possuem assim um papel importante como 
“armazéns de carbono”. A habilidade da floresta de 
sequestrar e estocar o carbono é muito importante para 
a regulação e estabilidade do clima, como veremos na 
Seção 2.

Seção 1: Serviços Ambientais e a Floresta Amazônica
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O aquecimento global é o aumento acima do normal 
da temperatura média da Terra. Apesar da Terra já ter 
passado por vários períodos longos de aquecimento 
natural, a maioria dos cientistas acreditam que o 
aquecimento que vem acontecendo nos últimos 150 anos 
não é um processo natural, mas é produto principalmente 
da crescente queima de combustíveis fósseis (gás 
natural, carvão mineral e, especialmente, petróleo) que 
iniciou com a Revolução Industrial e agravou-se com 
o atual nível de desmatamento das florestas tropicais. 
Estes processos liberam gases como o gás carbônico, 
o metano e o óxido nitroso, entre outros, juntamente 
chamados gases de efeito estufa. Estes gases não deixa 
que o calor da Terra saia para o espaço, causando o 
aquecimento do nosso planeta.

O efeito estufa é um fenômeno natural e benéfico para 
nós, pois sem ele a Terra seria fria demais. O efeito estufa 

mantém a Terra em uma temperatura média de 15°C. Sem 
este fenômeno, a temperatura média seria -18°C!

Então o problema não é o efeito estufa em si, mas sim 
o aumento da sua intensidade. Podemos comparar o 
aumento do efeito estufa com o que acontece no nosso 
corpo quando nos cobrimos com cobertores em dia de frio. 
O cobertor que colocamos não nos esquenta, na verdade, 
ele ajuda a manter o calor no nosso corpo. Quanto mais 
grosso é o cobertor, mais calor ele mantém e mais quente 
ficaremos. O cobertor natural da Terra são os gases do 
efeito estufa, mas com o aumento da concentração desses 
gases (cobertor mais grosso), o planeta ficará cada vez 
mais quente levando ao aquecimento global.

Discussões Mundiais sobre Mudanças Climáticas
Em 1992 no Rio de Janeiro, criaram um acordo 
internacional chamado de Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC na 
sigla em inglês). A Convenção comprometeu os países 

FIGURA 1 Fontes de Emissões de Gases 
   de Efeito Estufa no Brasil

FIGURA 2 

Nessa figura, vemos 
que o atmosfera 
permite que os raios 
do sol cheguem à 
superfície da Terra, 
mas não deixa sair 
o calor – causando 
o aumento da 
temperatura da Terra.
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signatários a uma redução voluntária das emissões de 
gases de efeito estufa. Em 1997, foi criado o Protocolo 
de Kyoto (ou Quioto). Através deste Protocolo, os países 
industrializados (também chamados de Anexo I) que o 
assinaram têm obrigação de reduzir suas emissões em 
cerca de 5% abaixo do nível das emissões do ano de 
1990 entre 2008 e 2012. Os países em desenvolvimento 
não possuem a obrigatoriedade de diminuir suas 
emissões até o momento. 

Entretanto, o Brasil se comprometeu a reduzir suas 
emissões voluntariamente no Plano Nacional sobre 
Mudança do Clima (PNMC), o qual foi transformado em 
lei em Dezembro de 2009 quando o Presidente Lula 
assinou a Lei Nº 12.187. O PNMC visa reduzir entre 
36,1% e 38,9% suas emissões projetadas até 2020.

Existem três maneiras principais para reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa: começar a utilizar 
tecnologias novas (por exemplo processos que reduzem 
a quantidade de carbono das emissões industriais ou, 
a níveis mais simples, fogões rurais a base de energia 
solar ou que queimam madeira de forma mais eficiente) 
ou através de atividades que tiram (ou sequestram) 
estes gases da atmosfera (plantando árvores em áreas 
degradadas ou criando sistemas agroflorestais por 
exemplo) ou atividades que evitam o desmatamento, 
mantendo o estoque de carbono nas florestas, o 
chamado desmatamento evitado. Estas atividades 
podem cancelar os efeitos ou compensar (offset) as 
emissões de gases de efeito estufa.

Dentro do Protocolo de Quioto, incluíram uma 
metodologia chamada “Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo” (MDL). Através do MDL, os países do 
Anexo I podem desenvolver projetos relacionados 
com o desenvolvimento sustentável nos países em 

desenvolvimento, que levem à redução das emissões 
de gases de efeito estufa. Esse tipo de projeto resulta 
na criação de “créditos de carbono” que podem ser 
trocados entre os países (há mais informação sobre os 
créditos adiante). Os projetos de MDL são relacionados 
com projetos de eficiência energética, mudança da 
matriz energética e também com iniciativas florestais em 
menor escala. Entretanto, no setor florestal, apenas os 
projetos de florestamento e reflorestamento podem ser 
contemplados. 

No mundo, entre 15 e 20% das emissões de gases de 
efeito estufa vêm do desmatamento — sendo que no 
Brasil o desmatamento representa mais de 70% das 
emissões nacionais. Dentro da UNFCCC estão buscando 
criar um mecanismo adicional chamado “Redução de 
Emissões do Desmatamento e Degradação Florestal” 
ou simplesmente REDD. Essa alternativa objetiva 
mitigar as emissões de carbono a custos reduzidos e, 
ao mesmo tempo, gerar financiamento para iniciativas 
de conservação das florestas tropicais. Espera-se que 
este mecanismo, REDD, formará parte do acordo que 
se implementará após 2012 (ano que conclui o primeiro 
período de compromisso no Protocolo de Quioto). 

Apesar de ainda não existir um acordo internacional para 
REDD, governos, acadêmicos, NGOs, e outros setores 
da sociedade, vêm trabalhando em metodologias para 
implementar REDD.
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Agora que já aprendemos quais são os serviços 
ambientais que a floresta nos fornece, vamos discutir 
como a conservação das florestas pode ser associada a 
esquemas de pagamentos ou compensação por serviços 
ambientais (PSA).

Um esquema de PSA funciona basicamente como uma 
compra de um produto no mercado. Para que se crie um 
mecanismo de pagamento por serviços ambientais pelo 
menos quatro condições tem que ocorrer:

1. Serviço ambiental definido (o produto): Deve existir 
um serviço ambiental muito bem definido (como os 
que discutimos na Seção 1) cuja manutenção seja 
de interesse para alguém. Este será o produto a ser 
comercializado.

2. Pagador ou comprador: Alguém (uma pessoa ou grupo 
de pessoas) que está disposto a pagar por este produto, 
no caso a conservação do serviço ambiental específico.

3. Provedor ou recebedor: Alguém (uma pessoa ou 
grupo de pessoas) que recebe um recurso financeiro 
ou benefício pelo compromisso e prática de manter 
determinado serviço ambiental.

4. Voluntariedade: A transação de PSA deve ser 
antes de tudo voluntária, ou seja, todas as partes 
envolvidas no programa participam porque querem  
e não por obrigação.

Esquemas de PSA ocorrem de várias formas. Podem 
ser esquemas privados, onde não existe nenhum 
envolvimento do governo. Esquemas públicos é quando 
o governo (local, estadual ou nacional) participa do 
processo seja como pagador ou intermediário no 
recebimento e na distribuição dos recursos. Também 
existem esquemas mistos, onde empresas, comunidades 
e governos estão envolvidos.

A forma de pagamento e de recebimento dos recursos 
financeiros em programas de PSA também podem 
variar muito. Pode ser através de impostos que são 
posteriormente repassados às comunidades recebedoras 
do benefício, ou diretamente em dinheiro ou até mesmo 
na forma de melhorias para a comunidade, como a 
criação de escolas e postos de saúde. 

Em termos de políticas públicas, esquemas de pagamento 
por serviços ambientais têm recebido atenção crescente 
nos últimos anos, pois funcionam como incentivo para a 
gestão sustentável dos recursos naturais e melhoramento 
do nível de vida das comunidades locais. Esse incentivo 
positivo à conservação está se constituindo numa 
nova forma de promover a conservação das florestas, 
complementando e reforçando as políticas de comando e 
controle já existentes.
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Os mercados e créditos de carbono são um tipo de 
esquema de pagamento por serviço ambiental específico. 
Até o momento, é o mercado mais desenvolvido por ser 
ligado à problemática da mudança climática resultante 
do aquecimento global, a qual já está afetando nosso 
planeta (como foi discutido na Seção 2).

O Que São Créditos de Carbono?
Créditos de carbono são certificados que são emitidos 
quando ocorre a redução de emissão de gases do efeito 
estufa. Foi estabelecido que uma tonelada de gás carbônico 
corresponde a um crédito de carbono. Estes créditos são 
negociados em mercados nacionais ou internacionais entre 
países ou empresas. Assim, os créditos de carbono criaram 
um mercado para a redução de gases de efeito estufa 

estabelecendo um “valor monetário” associado à redução da 
poluição e ao combate às mudanças climáticas.

Desta forma, os países ou indústrias que não conseguem 
atingir as metas de reduções de emissões, ou aqueles que 
querem reduzir suas emissões acima da meta estabelecida 
são os compradores de créditos de carbono. Por outro lado, 
aquelas indústrias ou países que conseguiram diminuir suas 
emissões abaixo das cotas determinadas, podem vender 
o excedente de sua “redução de emissão”, o seja, seus 
créditos de carbono no mercado nacional ou internacional.

A ratificação do Protocolo de Quioto por vários países 
levou a criação na prática de créditos de carbono e 
consequentemente um mercado de carbono. Existem 
basicamente dois tipos de mercados de carbono, o Mercado 
Regulado e o Mercado Voluntário. 

FIGURA 3 Nesse diagrama, ambas fábricas são permitidas emitir até 10 toneladas de carbono cada ano - o número 
de créditos alocados pela autoridade regional. Entretanto, a fábrica do lado direito emite 15 toneladas 
de carbono e custaría muito substituir suas máquinas com novas tecnologias. A fábrica ao lado esquerdo 
tem créditos extras porque só emite 5 toneladas de carbono, então eles podem vender seus créditos 
extras para a fábrica vizinha. A mesma idéia pode ser aplicada também entre países.

10

Seção 4: 
Mercados e Créditos  
de Carbono



Mercado Regulado

É o mercado de carbono associado ao Protocolo de 
Quioto. A compra deste tipo de crédito de carbono pode 
ser utilizada para atingir a meta de redução de gases de 
efeito estufa em cerca de 5% dos níveis de 1990 para o 
período de 2008-2012. No caso das florestas, os créditos 
de carbono comercializados no mercado regulado são 
até o momento créditos gerados por plantações de 
árvores ou reflorestamento, como à recuperação de áreas 
degradadas em países em desenvolvimento.

O mercado regulado é formado pelos mercados da 
Austrália (New South Wales GHG Abatement Scheme), 
Nova Zelândia (New Zealand Emissions Trading Scheme) 
e Europa (European Union Emissions Trading Scheme), 
nos quais se negocia os créditos de carbono gerados 
no quadro dos mecanismos flexíveis, implementação 
conjunta e unidades atribuídas a Quioto.

Mercado Voluntário

Como o próprio nome já diz, o mercado voluntário 
inclui as transações de créditos de carbono que não 
são exigidas por nenhuma regulamentação nacional 
ou internacional, ou seja, esta compensação ocorre 
espontaneamente e de maneira voluntária.

Em países que não formam parte do Protocolo de 
Quioto (como os Estados Unidos), empresas privadas 
ou investidores têm interesse em comprar créditos de 
carbono por vários motivos. Pode ser uma forma de 
investimento (porque acreditam que os créditos valerão 
mais no futuro), por antecipação de um novo regulamento, 
por questões de propaganda (marketing), ou pelo 
interesse de neutralizar suas emissões voluntariamente, 
tais como iniciativas de carbono neutro. Desta forma, um 
número crescente de empresas está buscando reduzir 

suas emissões de gases de efeito estufa, sua pegada de 
carbono. Esta tendência é também uma resposta a um 
número cada vez maior de consumidores que buscam por 
empresas de responsabilidade sócio-ambiental.

O mercado voluntário tem sido um laboratório de 
experimentação para os créditos de carbono florestal. 
Como foi mencionado em uma seção anterior, 
o mecanismo de REDD ainda não foi aceito nos 
acordos internacionais sobre mudança climática. 
Consequentemente créditos de carbono gerados em 
projetos florestais como o desmatamento evitado, 
considerados ainda experimentais, não podem ser 
negociados no mercado regulado, somente no mercado 
voluntário no momento. 

O mercado voluntário é bem menor que o mercado 
regulado. Em 2009, o mercado regulado movimentou 
8.625 megatoneladas de equivalente de dióxido de 
carbono (MtCO2e) no valor total de $144 bilhões. Já 
no mercado voluntário o volume total foi apenas 93,7 
MtCO2e. Esse valor é 25% menor do que em 2008 
devido à crise econômica global e incertezas regulatórias 
nos Estados Unidos, Austrália e no âmbito internacional.1

Entretanto, nem todos são favoráveis à existência de 
mercados de carbono e transações envolvendo créditos 
de carbono. Uma das críticas aos créditos de carbono é 
que eles acabam favorecendo mais os países poluidores 
que podem continuar poluindo nos seus países e 
comprando créditos de outros lugares para atingir sua 
cota de redução de emissões. Mas, na verdade, cada 
país tem uma quantidade máxima de créditos de carbono 
que pode ser comprada em outros lugares para cumprir 
as metas do Protocolo de Quioto. Assim, a possibilidade 
dos países industrializados não diminuir suas emissões 
em seu próprio país é limitada.

1 Building Bridges: State of the Voluntary Carbon Markets 2010.
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O envolvimento das comunidades locais num esquema 
de pagamento por serviços ambientais é muito 
importante para o sucesso do mesmo. É essencial 
consultar as comunidades locais, e caso sejam 
diretamente afetadas, obter seu consentimento livre, 
prévio e informado, assegurando que participem 
ativamente desde o início da elaboração do projeto, em 
sua implementação e também no monitoramento das 
atividades relacionadas ao mesmo.

Novos mecanismos de governança para programas e 
projetos de pagamento e compensação por serviços 
ambientais, tais como REDD, estão sendo criados com 
o objetivo de assegurar a redução do desmatamento, 
conservação da biodiversidade, benefícios sociais e 
respeito aos direitos do povos indígenas, dos agricultores 
familiares e das comunidades tradicionais. 

Um grupo multissetorial da sociedade civil brasileira 
(incluindo ONGs, produtores rurais e movimentos 
sociais) desenvolveu salvaguardas socioambientais para 
programas e projetos de REDD+ no Brasil. Denominados 
Princípios e Critérios Socioambientais de REDD+, estes 
salvaguardas “devem ser utilizados como referência para 
o desenvolvimento e aplicação em projetos de carbono 
florestal, de programas governamentais de REDD+, para 
o uso e aplicação de recursos nacionais e internacionais 
voltados para esta finalidade, e para a avaliação e 
validação independente de projetos de REDD+ no Brasil.”

Estes salvaguardas socioambientais são considerados 
requisitos mínimos para assegurar que as ações de 
REDD+ sejam efetivas em seus benefícios ao clima, à 
conservação da biodiversidade e às populações locais, 
e minimizar os riscos de que tais ações resultem em 
impactos sociais e ambientais negativos.
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Princípios e Critérios Socioambientais de REDD+:1

1. Cumprimento Legal: atendimento aos requerimentos 
legais e acordos internacionais aplicáveis.

2. Reconhecimento e Garantia de Direitos: 
reconhecimento e respeito aos direitos de posse e uso 
da terra, territórios e recursos naturais.

3. Distribuição dos Benefícios: distribuição justa, 
transparente e equitativa dos benefícios que 
resultarem das ações de REDD+.

4. Sustentabilidade Econômica, Melhoria de Qualidade 
de Vida e Redução de Pobreza: contribuição para a 
diversificação econômica e sustentável do uso dos 
recursos naturais.

5. Conservação e Recuperação Ambiental: contribuição 
para a conservação e recuperação dos ecossistemas 
naturais, da biodiversidade e dos serviços ambientais.

6. Participação: participação na elaboração e 
implementação das ações de REDD+ e nos processos 
de tomada de decisão.

7. Monitoramento e Transparência: disponibilidade plena 
de informações relacionadas às ações de REDD+.

8. Governança: promoção de melhor governança, 
articulação e alinhamento com as políticas e diretrizes 
nacionais, regionais, e locais.

Cada princípio é acompanhado de uma série de critérios 
contendo os elementos necessários para que o princípio 
seja cumprido. Uma cópia do documento completo 
contendo os Princípios e Critérios Socioambientais de 
REDD+ se encontra no CD anexado à esta publicação.

Além de mecanismos de governança nacional, também 
é importante respeitar as normas internacionais 

1Fonte: Princípios e Critérios Socioambientais de REDD+. (2010)

relacionadas à povos indígenas e comunidades 
tradicionais. A Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e 
Tribais reconhece o direito destes povos possuírem 
terras, desfrutar igualdade e liberdade, e tomar decisões 
sobre projetos que os afetam.

Em setembro de 2007, a Assembléia Geral das Nações 
Unidas aprovou a Declaração das Nações Unidas 
sobre os Direitos dos Povos Indígenas (UNDRIP). A 
Declaração traz, entre outros aspectos, a reafirmação da 
democracia dos direitos legais; a preocupação com as 
injustiças históricas; o reconhecimento de promover os 
direitos intrínsecos dos povos indígenas; a consolidação 
da organização política, social, econômica e cultural; 
o direito aos territórios e suas terras tradicionais; o 
reconhecimento às culturas e às práticas tradicionais 
indígenas; o direito à educação escolar específica 
e intercultural; o respeito aos direitos humanos e à 
autodeterminação. 

A Declaração define o consentimento prévio, livre e 
informado como direito das populações tradicionais e 
indígenas. O primeiro passo é certificar que o objetivo 
da política ou projeto bem como as responsabilidades 
por parte da comunidade estejam perfeitamente claros 
para todos. Esta reflexão deve ser feita com objetividade 
e de forma participativa, identificando também os 
possíveis riscos de implementar o programa. Somente 
depois deste processo a comunidade está em condições 
de decidir se deseja participar oferecendo, ou não 
seu consentimento para o projeto. O consentimento 
em participar deve ser por escrito, especificando as 
responsabilidades de cada parte. É recomendável obter 
uma assessoria jurídica para certificar que os termos de 
parceria bem como os objetivos do programa de PSA 
estejam claros e de acordo com as leis vigentes do país.
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Estoque de carbono: É a quantidade de carbono 
armazenada nas árvores e no solo.

Biomassa viva acima do solo — Toda a biomassa viva que 
se encontra acima do solo incluindo troncos, ramos vivos, 
cascas, sementes e folhas. Para facilitar as medições 
são avaliadas separadamente por biomassa de árvores e 
biomassa não-árvore.

Biomassa subterrânea — Toda a biomassa nas raízes 
vivas.  Não incluem raízes de menos de 2mm porque é 
difícil separar as raízes pequenas do solo. 

Carbono dissolvido na matéria orgânica do solo — 
É o carbono orgânico encontrado nos solos minerais e 
orgânicos em uma profundidade específica selecionada 
pelo proponente do projeto.

Documento de Desenho de Projeto (PDD): É um 
documento que detalha toda a estrutura do projeto como 
a área do projeto, quantidade de carbono estocada, 
projeção de redução das emissões de carbono, repartição 
de benefícios, entre outros.

Linha de base: Corresponde ao que aconteceria sem a 
realização do projeto. Neste cenário sem a implementação 
do projeto pode ser calculado o quanto de emissões de 
gases de efeito estufa, por exemplo, seria lançado para 
a atmosfera. Assim, a linha de base serve como um 
parâmetro de comparação para dizer o quão eficiente o 
projeto é em diminuir o desmatamento nesta área. Desta 
forma, para que o projeto seja bem sucedido, ele tem que 
necessariamente possuir uma emissão de gases de efeito 
estufa abaixo da linha de base.

Adicionalidade: É a certeza de que o benefício do 
projeto (seja redução das emissões, água mais limpa, 
conservação da biodiversiade) só vai acontecer 
se o projeto for realmente implementado. Assim, 
segundo este raciocínio a ausência do projeto deveria 
consequentemente resultar na perda do serviço.

Permanência: É preciso que se estabeleça o tempo de 
duração do projeto. Este tempo pode variar muito de 
acordo com a abordagem que está sendo utilizada no 
projeto, mas a idéia é de que quanto maior o tempo de 
permanência, mais efetivo o projeto será a largo prazo.

O Estado do Acre com pesquisadores da 
Universidade Federal do Acre e da EMBRAPA/Acre 
fizeram os cálculos necessários para determinar o 
estoque total de carbono e o estoque por hectare do 
estado utilizando 44 parcelas de inventários.

Biomassa viva acima do solo: Foi calculada a partir das 
biomassas individuais de cada árvore acima de 10 cm. 

Biomassa subterrânea: Foi calculada utilizando um 
fator adimensional em relação a biomassa aérea.

Carbono dissolvido na matéria orgânica do solo: Foi 
utilizado um valor médio de estoque de carbono por 
hectare baseado num estudo feito por Melo (2003).

O cálculo de carbono foi obtido aplicando-se um fator de 
redução de 50% sobre os valores de biomassa total.

Considerando florestas e áreas antropizada o estoque 
do Estado do Acre é de 451 de toneladas de dióxido 
de Carbono por hectare.

14

Seção 6: Conceitos 
Importantes para Entender 
Projetos de Carbono e PSA



O Estado do Acre  já fez os cálculos necessários para criar uma linha base para o carbono estadual. O cálculo foi 
realizado com base na taxa histórica baseado no método do PRODES Digital utilizando imagens satélites do Landsat. O 
Estado irá considerar a proposta do Governo Brasileiro onde a taxa média do desmatamento no período de 1996-2005 
será projetada para um período de 5 anos.

Isso quer dizer que a projeção do 
desmatamento é do 602 km2 cada ano. 
Desta forma, o objetivo da política é criar 
incentivos para a redução do desmatamento 
abaixo deste nível.

O Governo do Estado do Acre definiu como 
meta de redução do desmatamento, a 
redução em 80% da taxa de desmatamento 
do período de 1996–2005 no ano de 2020. 

 
É importante saber que a linha de base é revisada a cada 5 anos. A linha de base para o primeiro ciclo (2006-2010) de 
602 km2 referente a taxa média de desmatamento para o período de 1996–2005. Para o segundo ciclo (2011–2015), a 
linha de base é de 514 km2 referente a taxa média para o período de 2001–2010, enquanto que para o último período de 
2016–2020 a linha de base é de 255 km2 referente a taxa média de desmatamento para o período de 2006–2015.

Considerando o estoque de carbono médio do estado de 451 toneladas de CO2 por hectare, a redução das emissões no 
período 2006–2020 é de 164 milhões de toneladas de CO2.

Ano Desmatamento (km2) Taxa Média do Desmatamento
1996 433

602

1997 358
1998 536
1999 441
2000 547
2001 419
2002 883
2003 1,078
2004 728
2005 592

O gráfico ao lado mostra a linha base para o Estado 
do Acre. Mostra os desmatamentos anuais ocorridos 
de 1995 a 2008 com desmatamentos projetados e 
evitados para os anos 2009 a 2020 com linhas de 
base revisadas a cada 5 anos.
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Estrutura de Projeto de Carbono e Serviços Ambientais
Introdução —  
Descrição Geral do Projeto

• Principais atores envolvidos no projeto
• Objetivos econômicos, sociais e ambientais,
• Benefícios esperados 
• Ações a desenvolver para atingir tais objetivos
• Descrição do contexto em que se insere o projeto — como se relaciona com as 

políticas existentes naquela região ou local.

Definição do Escopo  
do Projeto

• Limites de atuação das atividades propostas.
• Área do projeto (física, limites geográficos, de onde as atividades do projeto serão 

executadas)
• Comunidades envolvidas
• Área de influência (como pode influenciar outras áreas externas à área do projeto)
• Limites temporais (a data de início e de fim e os períodos de contabilidade — de 

quanto em quanto tempo será realizada uma avaliação para mensurar os serviços 
ambientais prestados)

Organizações Envolvidas e 
Responsabilidades

• Quais são as organizações envolvidas e quais suas responsabilidades em relação 
às atividades do projeto

• Quem é o responsável legal pelas atividades

Gestão do Projeto • Gestão financeira
 - Formas de financiamento e de investimento
 - Orçamento operacional por atividade
 - Mecanismos de venda dos créditos
 - Formas de registro dos demonstrativos financeiros
 - Existência o não de auditoria contábil

• Gestão de recursos humanos
 - Política de contratação de mão-de-obra
 - Políticas de treinamento de trabalhadores
 - Políticas de gênero
 - Descrição das equipes envolvidas e suas qualificações

• Mecanismos de revisão
 - Procedimentos para realizar revisões periódicas do projeto

• Mecanismos de transparência
 - Mecanismos para disponibilizar informações aos atores envolvidos, aos 

afetados e aos demais interessados
• Mecanismos de resolução de conflitos
• Critérios de eligibilidade

 - Para projetos regionais, as características necessárias para que uma nova 
área possa ser adicionada ao projeto

Aspectos Legais • Situação fundiária e regularidade ambiental da área do projeto
• Licenças necessárias para a implementação do projeto
• Legislação trabalhista
• Situação tributária
• Direito legal sobre os créditos gerados pelo serviço ambiental

GRÁFICO 2

 Aprendendo sobre Serviços Ambientais
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Descrição Geral da Área  
do Projeto

• Localização da área do projeto
 - Limites físicos 
 - Localização das comunidades afetadas direta e indiretamente
 - Localização e identificação da vizinhança
 - Principais formas de acesso à área do projeto
 - Localização da infraestrutura disponível
 - Localização de Unidades de Conservação, Terras Indígenas, Assentamentos 

ou Florestas Públicas nas proximidades da área do projeto.
• Uso do solo histórico na área do projeto
• Descrição do ambiente

 - Biodiversidade
 - Solo
 - Clima
 - Recursos hídricos
 - Espécies ameaçadas
 - Estoque de carbono e emissões atuais (para projetos de carbono)

• Descrição das comunidades e outros atores locais
 - Beneficiários diretos
 - Beneficiários indiretos
 - Aqueles que poderão ser afetados negativamente pelas atividades do projeto

Descrição de Atividades • Descrição só das atividades diretamente relacionadas ao projeto e como 
contribuem para os objetivos do projeto

 - Atividades ambientais
 - Atividades sociais

• Cronograma geral de execução das atividades

Metodologia • Cenário sem projeto e definição de linha de base
 - Permite que se faça a comparação entre a quantidade ou a qualidade  

do serviço ambiental prestado antes, dureante e depois da implementação  
do projeto.

• Definição dos estoques de carbono
• Avaliação de vazamentos
• Permanência
• Adicionalidade
• Mensuração dos benefícios

Gestão de Riscos • Possiveis riscos internos ou externos
• Prever atividades para minimizá-los

Plano de Monitoramento • Impactos sociais
• Impactos ambientais
• Benefícios ao serviço ambiental

Fonte: Guia para elaboração de projetos de carbono e serviços ambientais. Imaflora e Biofílica (2009)

Seção 6: Conceitos Importantes para Entender Projetos de Carbono e PSA
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Vazamento ou fugas: São perdas (emissões) de 
carbono devido ao desmatamento em uma área fora 
da área do projeto e que são consequências diretas ou 
indiretas da implementação do projeto. Por exemplo, 
se a implementação de um projeto de REDD num 
determinado local leva os criadores de gado derrubar 
uma outra área de floresta, isso pode ser chamado de 
vazamento. Isto porque no final o projeto em questão 
não contribuiu para uma redução do desmatamento e 
da emissão de gás carbônico, ele apenas transferiu o 
desmatamento de lugar. 

Certificação: Para dar mais credibilidade ao projeto 
é importante que ele seja certificado. O processo de 
certificação, nada mais é do que a declaração de uma 
empresa externa que diga que o projeto elaborado é 
verdadeiro e de excelente qualidade e que cumpre com a 
proposta descrita no PDD.

Estándares: Para um projeto de carbono chegar à 
certificação, o projeto deve adequar-se com alguns princípios 
e critérios. Até o momento, os mais utilizados são os 
Estándares de Carbono Voluntário (VCS) e os Estándares de 
Clima, Comunidades e Biodiversidade (CCB).

Área do projeto Área vizinha antes do projeto  Área vizinha depois do começo 
das atividades do projeto

FIGURA 4
Nesse diagrama, podemos ver que a área vizinha antes do início do projeto era coberta de floresta.
Contudo, quando o projeto iniciou, aconteceu muito desmatamento na área vizinha. Este é o 
fenômeno chamado vazamento.

 Aprendendo sobre Serviços Ambientais
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O Governo do Estado do Acre tomou a decisão de buscar 
as alternativas sociais, produtivas e ambientalmente 
adequadas para ajudar a gestão socioambeintal e a 
regularização do Passivo Ambiental Florestal (os limites 
legais estabelecidos para as reservas florestais em áreas 
privadas) dentro do Estado.

Visando estabelecer uma base para que os mecanismos 
de pagamento por serviços ambientais sejam instituídos 
de maneira sólida, o governo do Acre instituiu a Política 
de Valorização do Ativo Ambiental Florestal. Lançado em 
setembro de 2008, esta política vem sendo implementada 
por meio de estratégia conjunta de secretarias e 
autarquias que compõem a área de desenvolvimento 
sustentável do Governo Estadual integrada com as 

Prefeituras municipais e o movimento social organizado. 
Esta política está alicerçada em dois programas: o 
Programa de Recuperação de Áreas Alteradas (PRAA) e 
o Programa do Ativo Ambiental Florestal (PVAAF).

O PRAA visa consolidar as áreas já desmatadas com 
inserção de práticas mais sustentávies, que incluem a 
recuperação de áreas (com uso de roçados sustentáveis, 
mecanização, sistemas agroflorestais, sistemas silvopastoris 
e uma pecuária sustentável) e plantios florestais, visando 
criar florestas plantadas em áreas já desmatadas.

No PVAAF, se tem um programa de regularização do 
passivo ambiental florestal, um programa de certificação 
voluntária de unidades produtivas sustentáveis e um 
programa de gestão de florestas que objetivam aumentar o 
valor da cobertura florestal e da propriedade como um todo. 

O Programa de Incentivos a Serviços Ambientais forma 
parte do PVAAF. Ele é outra estratégia que está sendo 
desenvolvida para captar, prover e dar sustentabilidade 
de recursos financeiros ao Estado para implementar 
os planos e estabelecer repartição de benefícios para 
atores que conservam, preservam e recuperam os ativos 
florestais: carbono, biodiversidade, águas e outros. 
Este projeto tem o princípio básico de que o pagamento 
seja vinculado a incentivos financeiros e econômicos 
exclusivamente a produtos e serviços oriundos da floresta, 
não existindo remuneração direta através de pagamentos 
pelo desmatamento evitado.

FIGURA 5

Três dimensões de abordagens 
necessárias à provisão de serviços 
ambientais do território.
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No Acre, o ativo ambiental florestal pode ser traduzido em 
serviços ambientais como:

• Seqüestro e captura de carbono (para mitigar as 
mudanças climáticas),

• Refriamento do ar (moderando as temperaturas da 
superfície local),

• Reciclagem da chuva (suporte à  segurança energética 
e alimentar),

• Biodiversidade (manutenção da teia de rede biológica 
da terra), e

• Disponibilidade de água pura (oferta de água potável).

Como foi mencionado nas seções anteriores, o mercado 
de carbono é o mais desenvolvido. Mesmo assim, 
pode ser que até 2015 ou mesmo 2020 ainda não 
existam mecanismos formais de mercado de carbono. 
Mecanismos para pagamento por serviços ambientais 
prestados pelas florestas tropicais  além do carbono  
serão viáveis apenas nos próximos 20 ou 30 anos! Por 
esta razão a política do Estado esta priorizando os 
mecanismos de carbono.

O Programa de Incentivos a Serviços Ambientais — 
Carbono propõe a estruturação de incentivos financeiros 
e econômicos voltados a manutenção das florestas do 
Estado considerando as diferentes situações de pressão 
a que estas florestas estão submetidas. Busca gerar 
créditos de carbono para negociar nos mercados de 
carbono quando este estiver consolidado e disposto a 
remunerar de forma justa o serviço ambiental.

O Projeto PSA-Carbono tem os seguintes objetivos 
específicos:

• Incentivar o uso intensivo das áreas alteradas 
através do fortalecimento da produção agroflorestal 
e/ou agropecuária sustentável gerando renda e 
reduzindo substancialmente a pressão sobre a floresta 
possibilitando a manutenção do Ativo Florestal.

• Promover repartição de benefícios para atores que 
conservam, preservam e recuperam os ativos florestais.

• Viabilizar fluxos financeiros privados e públicos que 
proporcionem a provisão continua de serviços ambientais 
das florestas acreanas que provêm estes serviços.

• Garantir reduções efetivas e duradouras do 
desmatamento.

O Programa ISA Carbono é de abrangência estadual, 
permitindo projetos de iniciativa pública e privada em 
todo o território do Estado. No entanto, o Programa ISA 
Carbono recomenda Áreas Prioritárias para atuação inicial 
do programa para redução do desmatamento, incentivo e 
remuneração dos diferentes atores pelo serviço ambiental 
prestado no Estado do Acre. As Áreas Prioritárias têm 
como objetivo aumentar a eficiência nos resultados de 
provisão de serviços ambientais associados ao carbono.
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A definição de áreas prioritárias foi realizada através da 
análise de vulnerabilidade para o desmatamento usando 
12 variáveis de importância econômica, social e ambiental 
para o avanço do desmatamento. Desta forma, definiu-se (8) 
áreas prioritárias para implementação do Programa ISA-
Carbono. Estas áreas somam 5,4 milhões de hectares onde 
4,4% encontram-se desmatados. As 8 Áreas Prioritárias 
reúnem 51% das áreas de alta e extrema vulnerabilidade ao 
desmatamento do Estado do Acre e incluem unidades de 
conservação, terras indígenas, projetos de assentamento e 
proprieades privadas

Estes são espaços territoriais para atuação coordenada 
com investimentos consistentes voltados para a obtenção 
de resultados concretos na redução do desmatamento e 
a conservação das florestas. Contudo, as ações não se 
concentrarão apenas nestas áreas. Incluirão outras áreas 
de acordo com a arrecadação de recursos financeiros 
que viabilizem a implementação dos mecanismos de 
incentivos aos serviços ambientais.

Mecanismos de Incentivos
Os Incentivos aos Serviços Ambientais 
são definidos como o custeio de ações e 
intervenções que levem a manutenção e 
incremento de serviços ambientais. A  
Figura 7 demonstra a lógica de intervenção 
dos mecanismos de incentivos aos serviços 
ambientais que levam ao aumento de renda 
e produtividade de cadeias agropecuárias e 
florestais que, associados a intensificação 
de ações de comando e controle, acarretará 
em redução da pressão sobre as florestas, 
garantindo a provisão de serviços ambientais 
das florestas.

O ProISA-Carbono definiu 3 grupos de 
incentivos voltados para o aumento da 
produtividade de áreas desmatadas, para 
conservação, valorização e uso das florestas 
e para reflorestamento através do seqüestro 
de carbono que podem ser observados 

na Figura 8. O Projeto pretende garantir a provisão dos 
incentivos por um período de 15 anos.

Incentivos aos Serviços Ambientais para aumento da 
produtividade de áreas desmatadas

Este grupo de incentivos visa a redução da pressão do 
desmatamento sobre florestas ameaçadas pela fronteira 
agrícola. O foco está associado às propriedades rurais 
em projetos de assentamento e propriedades privadas 
através da sua reestruturação produtiva sustentável com 
foco no aumento da produtividade de áreas desmatadas. 
Os incentivos aqui previstos estão estruturados 
em mecanismos de custeio de investimentos na 
reestruturação produtiva e em mecanismos de prêmio por 
desempenho dos beneficiários no cumprimento de metas.

 

FIGURA 6 Áreas Críticas para o Desmatamento e  
   Áreas Prioritárias do Projeto de PSA  
   — Carbono
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FIGURA 7 Esquema Representativo do Fluxo de Incentivos aos Serviços Ambientais

FIGURA 8 Grupos de Incentivos aos Serviços Ambientais Voltados ao Custeio de 
   Investimentos e ao Prêmio por Desempenho dos Beneficiários
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Incentivos aos Serviços Ambientais para Valorização e 
Proteção das Florestas

Este grupo de incentivos visa a conservação, proteção 
e valorização das florestas através de incentivos ao 
uso sustentável das florestas e a provisão de serviços 
ambientais no longo prazo. O foco destes incentivos está 
associado às associações de populações indígenas e 
extrativistas e tem como objetivos a valorização do ativo 
florestal através da geração de renda em projetos de 
uso múltiplo da floresta, além de estratégias voltadas a 
segurança alimentar e proteção das florestas. 

Incentivos ao Seqüestro de Carbono

Este incentivo visa restaurar serviços ambientais nas 
propriedades rurais através da recomposição de florestas 
em áreas de preservação permanente, assim como 
prover serviços associados ao seqüestro de carbono 
da atmosfera através do estabelecimento de sistemas 
produtivos florestais com finalidade ecológica, energética 
e econômica.

Mais detalhe sobre cada um dos incentivos se pode 
encontrar na Política do Estado.

Governança do Projeto PSA-Carbono
O arranjo institucional e de governança para a gestão 
e implementação do Projeto PSA-Carbono é um dos 
elementos fundamentais para o sucesso da proposta 
quanto para a redução efetiva do desmatamento, 
garantindo a participação efetiva dos atores envolvidos, 
mobilizando as instituições para cumprimento de seus 
papéis, como para sinalizar positivamente a investidores e 
doadores garantindo o fluxo de recursos para o projeto. 

Com a finalidade de atender as demandas específicas 
deste projeto, serão criadas novas instâncias para 
aspectos científicos, envolvimento dos diversos atores nas 
Áreas Prioritárias, registro das emissões, e a captação de 
recursos. Este sistema de governança busca melhorar a 
implementação do projeto.

Custos Estimados do Programa ISA Carbono
Os recursos necessários a sua implementação são 
referentes ao custeio total ou parcial para essa mudança 
de uso da terra para práticas mais sustentáveis. 
Dependendo da área de intervenção os custos de 
implementação dos mecanismos de incentivos e das 
ações estruturantes variam já que as características 
ambientais, sociais e econômicas variam de região 
para região, definindo demandas distintas para que os 
potenciais provedores de serviços ambientais possam 
recuperar, manter, conservar ou preservar tais serviços. 
Estes custos deverão ser definidos no âmbito de cada 
plano de ação ou projeto especial.
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O Governo do Acre compreende que este objetivo 
somente pode ser alcançado a partir de um esforço 
coletivo da sociedade acreana juntamente com apoio 
técnico e financeiro do governo federal, de outros 
governos de países desenvolvidos, de agências 
multilaterais de desenvolvimento, e de empresas e 
corporações preocupadas com a grave situação de 
mudanças climáticas enfretada pelo planeta.

A parceria com o “governo da floresta” é um honra 
para a Forest Trends e esperamos contribuir com o 
desenvolvimento sustentável do Acre.

Que a luta pela qual Chico Mendes se dedicou  
seja vitoriosa.

“No começo eu pensei que estava lutando para salvar 
seringueiras, depois pensei que estava lutando para 
salvar a Floresta Amazônica. Agora eu percebo que 
estou lutando pela humanidade.” 
       — Chico Mendes
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Recursos Adicionais Inclusos no CD
Módulo 1: Mudanças Climáticas e as Florestas 
• Perguntas e Respostas sobre Aquecimento Global (IPAM, 2008)
• O que é Efeito Estufa (Ministério da Ciência e Tecnologia)
• Desatando o Nó entre Florestas e Mudanças Climáticas (Virgilio 

Viana, 2009)
• A Floresta Amazônica e as Mudanças Climáticas (IPAM, 2010)
• As Florestas Tropicais Úmidas (Mongabay) 

Módulo 2: Introdução aos Serviços Ambientais e  
Esquemas de Pago e Compensação
• Aprendendo sobre Serviços Ambientais (Forest Trends, 2009)
• Como funciona o pagamento por serviços ambientais (Celso Monteiro)
• Avaliação Ecossistêmica do Milênio
• Acerca de Servicios Ecosistemicos (CIFOR)
• A Economia Ecossistêmica e da Biodiversidade (TEEB)
• Empresa privada de equidade compra direitos sobre serviços do 

ecossistema na Floresta úmida da Guiana (Rhett A Butler, 2008)

Módulo 3: Introdução ao REDD
• REDD – Saiba Mais (GTA, COIAB, CNS, IPAM, Imafora)
• Guia de Projetos de REDD+ na America Latina (TNC & Idesam, 2009)
• O Pequeno Livro do REDD+: Um guia de propostas governamentais 

e não governamentais para a redução de emissões por 
desmatamentoe degradação (Global Canopy Programme, 2009)

• Custos e Beneficios de REDD na Amazônia (IPAM, Woods Hole e 
UFMG, 2007)

• REDD 101 (Tropical Forests & Climate Coalition)
• O fim dos projetos REDD? (Jacob Olander, 2010)

Módulo 4: Negociações Internacionais sobre as Mudanças Climáticas
• UNFCCC Beginner’s Guide (UNEP, 2002)
• O Tratado (Ministério da Ciência e Tecnologia)
• Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima
• O Brasil e a Convenção do Clima (Ministério da Ciência e Tecnologia)
• Acordo de Copenhague
• Protocolo de Quioto
• Analise COP 15 (Idesam, 2009)
• Florestas: Os vencedores de Copenhague (Pablo Martínez de 

Anguita, 2010)

Módulo 5: O Regime Emergente Brasileira sobre REDD
• O plano do Brasil para salvar a Floresta Amazônia (Rhett Butler, 2010)
• Relatório da Primeira Força Tarefa sobre REDD e Mudanças 

Climáticas (2009)
• Recomendações para o marco regulatório de REDD no Brasil (IPAM, 2010)
• Plano Nacional sobre Mudanças do Clima (MMA, 2008)
• Acabar com o desmatemento poderia estimular a agricultura 

brasileira, (Mongabay, 2010)
• Sistema de Pagamentos de ecossistemas do Brasil oferece indícios 

para implementação do REDD (Mongabay, 2009)

Módulo 6: Introdução aos Mercados de Carbono
• Florestas: O Setor Florestal nos Mercados Voluntarios de Carbono, 

Segunda Edição (Ecosystem Marketplace, from MT Katoomba 
Conference 2009)

• Três Estratégias Fundamentais para a Redução do Desmatamento 
(ISA, Woods Hole Research Center, Amigos da Terra et al, 2007)

• O Estado dos Mercados de Carbono Voluntários 2010 (Ecosystem 
Marketplace, 2010) 

• Beginners’ Guide to the Voluntary Carbon Market (Markit, 2009)

Módulo 7: Elementos Principais de um Projeto de Carbono
• Pagamentos por Serviços Ambientais: Um Manual Sobre Como 

Iniciar (Forest Trends, 2009)
• Guia para elaboração de projetos de carbono e serviços ambientais 

(Imaflora & Biofílica, 2010) 
• Guia para o desenho de projetos REDD (WCS, 2009)
• O futuro de projetos de carbono no setor agrícola Latino-americano, 

De Seth Shames and Sara J. Scherr, EcoAgriculture Partners 

Módulo 8: A Política do Estado do Acre
• Estado do Acre. Política de Valorização do Ativo Florestal. (2009)

Módulo 9: Introdução à Contabilidade de Carbono e MRV
• Reduções de Emissão do Desmatamento e da Degradação Florestal 

(REDD): Relatório de Avaliação de Opções (Meridian Institute, 2009)
• Servidor interativo de mapas para gestão de serviços ambientais na 

Amazônia. O Sistema de Análise Landsat do Carnegie ou CLASlite 
http://claslite.ciw.edu/pt/index.html 

Módulo 10: Financiamento
• Negociando Para os Serviços da Natureza: Uma Cartilha para 

Vendedores de Serviços de Ecossistema sobre Identificação & 
Abordagem de Potenciais Compradores do Setor Privado (Forest 
Trends, 2008)

• Fundo Amazônia
• Ferramenta OSIRIS para Avaliação comparativa de custos de REDD 

Módulo 11: Estructurando os Incentivos
• http://www.katoombagroup.org/regions/international/legal_contracts.php 

é um recurso para estruturar os contratos para PSA. Tem exemplos 
ou moldes de contratos e outros recursos uteis. 

• Extensão da moratória de soja na Amazônia (Mongabay, 2010)

Módulo 12: Os Direitos Indígenas, Melhores Prácticas,  
Critérios e Principais Socioambientais 
• PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS SOCIOAMBIENTAIS DE REDD+: Para 

o desenvolvimento e implementação de programas e projetos na 
Amazônia Brasileira (reddsocioambiental.org.br)

• Padrões Sociais e Ambientais para REDD+ (CCBA & CARE, 2010) 
Estándares + Fact Sheet

• Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas (NNUU, 2008)

• Manual para la Evaluación del Impacto Social de los Proyectos de 
Carbono Terrestre (Michael Richards e Steve Panfil, 2010)

• Declaração de Manaus (2008)
• Accra Caucus on Forest and Climate Change (2008)
• Índios ganharão para preservar floresta (JOÃO CARLOS 

MAGALHÃES 2010)

Módulo 13: Além do REDD – Outras Oportunidades para PSA
• Além do Carbono: Mercados de Água e Biodiversidade (Ecosystem 

Marketplace, 2009)
• Situação dos Pagamentos nas Bacias Hidrográficas: Um Mercado 

Emergente (Ecosystem Marketplace, 2010) 
• Estado dos Mercados de Biodiversidade: Programas Mundias dos 

Offsets e Compensação (Ecosystem Marketplace, 2010) 
• Fundo Regional da Agua: FORAGUA, Ecuador Meridional, Fabián 

Rodas, Naturaleza y Cultura Internacional





 
 

Uma plataforma global para informação transparente sobre 
os mercados e pagamentos por serviços ambientais

 
 

Promovendo oportunidades para comunidades locais e 
governos se inserir nos emergentes mercados ambientais 

Business and Biodiversity Offsets Program, desenvolvendo, testando e apoiando melhores 
práticas para compensação de impactos de projetos de infraestrutura e energia sobre a biodiversidade

Catalizando um mecanismo de  mercado para mitigar problemas de qualidade 
da água (nitrogênio) na Baia de Chesapeake entre outros

Forest Trade & Finance
Contribuindo para a sustentabilidade no comércio e investimentos 

financeiros no mercado global de produtos florestais

Katoomba Incubadora
Ligando produtores e comunidades locais 

aos mercados de serviços ambientais

Comunidades e Mercados
Apoiar comunidades locais para tomar decisões informadas sobre sua 

participação nos mercados ambientais, fortalecendo seus direitos territoriais.

Utilizando fontes de financiamento inovadoras para promover 
a conservação dos serviços ambientais costeiros e marinhos
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