O projeto No Clima da Caatinga é realizado
pela Associação Caatinga e patrocinado pela
Petrobras por meio do Programa Petrobras
Socioambiental e Governo Federal, e tem
como objetivo de contribuir para a adaptação aos efeitos das mudanças climáticas
através de ações de conservação, educação,
reflorestamento e convívio com a natureza.

SOBRE O
SEMINÁRIO
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O objetivo deste seminário é alavancar discussões e articulações de fomento à criação e fortalecimento de políticas públicas que promovam
incentivos econômicos voltados para a conservação da natureza. O enfoque do seminário é o bioma Caatinga, iniciando o processo pelo Ceará.
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O evento também irá promover uma oportunidade de intercâmbio e
aproximação entre instituições que trabalham pela preservação e desenvolvimento sustentável do bioma Caatinga. A ideia é estimular o trabalho em rede.

O evento será dividido em duas partes. Na primeira, palestrantes irão
compartilhar suas experiências e resultados no desenvolvimento de políticas públicas voltadas à conservação da natureza, a partir de exemplos
de preservação ambiental em biomas como a Mata Atlântica e Pantanal.

Já a segunda parte será dedicada à discussão sobre oportunidades concretas de avanços em incentivos econômicos para a preservação da Caatinga. Também será debatida a elaboração de estratégias para o estabelecimento de políticas estaduais no estado do Ceará. Além disso, haverá
um momento dedicado à identificação de interesses afins, agendas comuns e possíveis passos para aproximar o trabalho entre as instituições
participantes e atuantes na área de sustentabilidade na Caatinga
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INCENTIVOS

ECONÔMICOS

PARA A

CONSERVAÇÃO

DA NATUREZA

O QUE SÃO
INCENTIVOS ECONÔMICOS?
Os mecanismos econômicos de conservação aparecem como importantes instrumentos para que se alcance níveis satisfatórios de preservação
ambiental. Esses instrumentos atuam como incentivos econômicos ou
financeiros para induzir os agentes a conservarem a natureza. Ou seja,
os agentes atuam de modo a maximizar o bem-estar da natureza através
do recebimento destes incentivos. Esse tipo de estratégia pode levar a
conservação de várias áreas.

INCENTIVOS ECONÔMICOS PARA A
PROMOÇÃO DE CONSERVAÇÃO
Tais mecanismos podem envolver pagamento, compensação ou concessão de benefícios fiscais. Os mecanismos são considerados uma alternativa eficiente em termos econômicos e ambientais, indo além dos procedimentos já existentes na legislação brasileira. O objetivo principal desse
tipo de instrumento é incentivar aqueles que ajudam a produzir serviços
ambientais a conduzirem práticas cada vez mais adequadas de conservação e restauração dos ecossistemas. Com essa estratégia, um valor monetário (ausente anteriormente) é atribuído à conservação ambiental.

O PSA (Pagamento por Serviços Ambientais) é uma estratégia econômica que visa remunerar os provedores de serviços ambientais (gestores
de UC´s, proprietários de RPPN, ONG´s etc) por meio de um novo modelo
de mercado. Esse mecanismo ajuda na conservação e manejo adequado dos recursos naturais por meio de atividades de proteção e de uso
sustentável, seguindo o princípio “provedor-recebedor” (o gestor de UC
recebe o PSA por seus serviços de conservação ambiental). A ideia é incentivar a proteção dos recursos naturais. Não adianta só cobrar multa
de quem polui, mas também é interessante beneficiar quem preserva as
florestas e promove a oferta de serviços ambientais.

Reconhecimento
do valor do serviço
prestado

O QUE PODE SER
CONSIDERADO PSA?

Usuários recebendo
os benefícios dos
serviços ambientais

MODELO
DE PSA
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Um dos temas mais debatidos atualmente é a conservação do meio ambiente e quais os canais necessários para alcançar esse objetivo. No entanto, os recursos primordiais para alcançar níveis satisfatórios de conservação ambiental (compatíveis com o crescimento e desenvolvimento
econômico) são escassos. Ou seja, os recursos para a esfera ambiental
são insuficientes diante das pressões crescentes. Assim, para alcançar
as metas de conservação é necessário a utilização de mecanismos que
assegurem esses recursos fundamentais.

O QUE É
PSA?
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A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E O
CRESCIMENTO ECONÔMICO

Atividades de
conservação da
vegetação nativa

• Incentivos fiscais para a conservação;
• Pagamentos por serviços ambientais;
• Compensação ambiental;

• Compensação financeira/royalties de recursos naturais;
• Taxa de reposição florestal;
Vegetação nativa
produzindo serviços
ambientais

• Taxa de controle e fiscalização ambiental;

• Licenças negociáveis (servidão florestal e cotas de reserva legal);
• Fundos financeiros criados com critérios de sustentabilidade/
conservação, tanto púbicos quanto privados.

