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O Governo do Estado do Espírito Santo prevê, 
em seu Plano de Desenvolvimento  2025, o 

aumento da cobertura  de Mata Atlântica do 
Estado para 16% e o Fortalecimento do 

Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos.

Atualmente, a cobertura florestal gira em 
torno de 10% e a disponibilidade hídrica 

apresenta irregularidade espacial e temporal

CONTEXTO



O QUE O GOVERNO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO ESTÁ FAZENDO 
PARA ALCANÇAR A META DO PLANO 
DE DESENVOLVIMENTO 2025, PARA 

AUMENTO DA COBERTURA 
FLORESTAL?



Elaboração e implementação de projetos 
demonstrativos:

�Projeto Florestas Piloto/SEAG
�Projeto Campo Sustentável/SEAG

Elaboração e implementação de projetos que 
apóiam a recuperação florestal:



� Estabelecimento de Parcerias com o Ministério Público, 
Iniciativa Privada, ONG’s, etc.

� Governo em Sintonia: Meio Ambiente e 
Agricultura trabalhando alinhados



Além disso, como estratégia para 
estimular o Proprietário Rural a conservar 

e recuperar a cobertura florestal em 
áreas estratégicas para a biodiversidade e 
para os recursos hídricos, o Governo do 
Estado passou a desenvolver mecanismos 

de incentivo



Observando experiências no Brasil e no Mundo, 
o Estado do Espírito Santo criou o Programa de 
Pagamentos por Serviços Ambientais, colocando 

em prática dois projetos pilotos:



PARA QUE ESSES PROJETOS PUDESSEM 

SER IMPLEMENTADOS, UMA ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL E JURÍDICA 

NECESSITOU SER AJUSTADA



Promulgação da Lei Estadual n° 8.995/2008, 
que institui o Programa de Pagamento por 

Serviços Ambientais - PSA

Promulgação da Lei que cria o Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos do Espírito Santo -

FUNDÁGUA, 



DESTINAÇÃO:
- 60% para Pagamento por 

Serviços Ambientais (PSA)
- 40% para Fortalecimento dos 

Comitês e demais ações de 
Conservação de Recursos 
Hídricos.

FUNDÁGUA

FONTES DE RECURSOS:
- 3% Royalties do petróleo e do gás natural
- 100% dos Royalties do Setor Hidroelétrico



RECONHECERRECONHECER e remunerar proprietários rurais 
que preservam florestas em áreas estratégicas 
para melhoria da qualidade da água, através do 

Pagamento por Serviços Ambientais.

Bacia que já recebe o benefício → BENEVENTE

Novas Bacias recebendo o Projeto:

GUANDU

SÃO JOSÉ

Afluentes do
Rio Doce



1- O IEMA identifica as Bacias Hidrográficas e as áreas estratégicas.

2- O IEMA identifica os proprietários rurais e os convida por meio de 
portaria e em articulação com o Comitê de Bacia Hidrográfica e 
poder público municipal para apresentação e esclarecimentos sobre 
o projeto.

3- O IEMA realiza a caracterização das áreas de floresta para 
enquadrá-las nos critérios técnicos que irão definir o valor a ser 
pago.

4- O proprietário rural assina contrato (3 anos) com a SEAMA e o 
BANDES visando seu reconhecimento por meio do Pagamento por 
Serviços Ambientais e que serão monitorados anualmente.

Principais procedimentos para contratação dos 
Serviços Ambientais:



VALORES DE PAGAMENTO:
O valor máximo por cada hectare 
de floresta / ano, previsto na 
Lei 8.995/2008 é de 510 VRTE, 
ou seja, R$923,00. Igual a 
média das principais atividades 
agropecuárias (pecuária 
extensiva, café, banana,dentre 
outras)
no ES.



CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO:

• Estágio de desenvolvimento da floresta:
• (1) Mata Primária ou Secundária Avançada, 
• (2) Mata Secundária Inicial (capoeira, capoeirão),
• (3) Estágio Inicial (Fragmento em formação florestal).

• Declividade do terreno: quanto maior a declividade 
maior a importância da floresta na proteção dos 
corpos d’água.



Recursos no FUNDÁGUA em 2009: R$ 3.315.262,77 
�até R$.1.989.157,00 para PSA (60%)

60 proprietários beneficiados em 2009

Em 2010 estima-se uma arrecadação de R$ 4,75 milhões
� Até R$ 2,85 milhões para PSA

40 na bacia do Benevente
10 na bacia do São José
10 na bacia do Guandu



Estimular a adoção de práticas sustentáveis de 
uso do solo a partir do Pagamento por Serviços 

Ambientais.

Agência Implementadora do GEF: Banco Mundial
Valor Total do Projeto: US$ 12 milhões

� US$ 4 milhões doação GEF



Atuação: Bacias dos Rios Jucu e 
Santa Maria da Vitória

� Relevância para a conservação da biodiversidade: Boa 
cobertura vegetal (+ 40%), mas fragmentada

� Importância estratégica para o desenvolvimento do Estado: 
Fornecimento de água para a Grande Vitória 



Atuação: Bacias dos Rios Jucu e 
Santa Maria da Vitória

Municípios de Cabeceira dos rios

Sta. Maria de Jetibá
Sta. Leopoldina
Domingos Martins
Marechal Floriano



Principais Componentes do Projeto
1. Fortalecimento da Gestão nas 
Bacias

2.Gestão de Unidades de 
Conservação 

3.Integrando produção e 
conservação/recuperação

� Estimular a adoção de práticas 
sustentáveis de uso do solo a 
partir do Pagamento por 
Serviços Ambientais 



Além de remunerar o proprietário rural que 
conserva a cobertura florestal já existente, o 
Projeto Florestas para a Vida irá remunerar 
produtores que passarem a utilizar sistemas 

produtivos mais amigáveis com o Meio Ambiente



300 Proprietários rurais 
beneficiados nos próximos 4 anos, 
distribuídas nos 04 municípios



Onde observam-se ganhos mútuos para o 
Meio Ambiente e para o Produtor Rural 
(Ganha-Ganha), o Projeto realiza os 

pagamentos de curto prazo.

O Projeto custeia a fase de transição, incluindo os 
custos referentes à perda de oportunidade de uso 

do solo durante a transição, enquanto o novo 
sistema produtivo se estabelece e o produtor 

volta a ter retorno financeiro, os pagamentos se 
encerram.



OBRIGADA

www.meioambiente.es.gov.br


