
Quais são os benefícios de aninhar projetos em programas jurisdicionais de REDD+? 

Será celebrado um acordo entre a jurisdição e o titular dos direitos ao carbono?

A jurisdição está repassando os benefícios da participação no ART? O titular dos direitos ao carbono opta por participar de 
outro programa de GEE? 

O titular dos direitos ao carbono está participando de outro Pro-
grama de GEE utilizando uma linha de base aninhada ao nível de 
creditação da jurisdição conforme o TREES? 

SIM

SIM

NÃO

NÃO SIM NÃO

CENÁRIO 4
O(s) titular(es) dos direitos de carbono opta(m) 
por participar de um programa de GHG diferente 
usando as regras desse programa para estabelecer 
sua linha de base. As atividades em escala de 
projeto participam e recebm créditos de outro 
programa de GEE, utilizando as regras desse 
programa para estabelecer a linha de base.
A jurisdição participa do ART e subtrai o 
volume de  créditos verificados para o(s) 
projeto(s) da quantidade total de créditos 
emitidos pelo ART.

CENÁRIO 2
A jurisdição participa do ART e subtrai o 
volume de créditos verificados do(s) 
projeto(s) da quantidade total de créditos 
emitidos pelo ART. 

CENÁRIO 3
As atividades em escala de projeto 
participam e recebem créditos de um 
programa de GEE diferente, utilizando as 
regras desse programa para estabelecer a 
linha de base.
A jurisdição participa do ART e subtrai o 
volume dos créditos verificados do(s) 
projeto(s) da quantidade total de créditos 
emitidos pelo ART. 

CENÁRIO 5
O titular dos direitos ao carbono opta por 
não participar do ART ou de outro 
programa de GEE. Nesse caso, a jurisdição 
precisa propor e conseguir validar e 
verificar uma abordagem para alocar 
créditos TREES para terras descobertas 
por um acordo. Esse volume seria 
subtraído dos créditos emitidos para a 
jurisdição pelo ART, para respeitar os 
titulares de direitos ao carbono. 

CENÁRIO 1
A jurisdição participa do ART e compartilha 
benefícios (créditos TREES, rendas do 
carbono ou outros benefícios) com o(s) 
titular(es) dos direitos ao carbono, segundo 
um acordo negociado. 

SIM NÃO

• Evita a dupla contabilidade• Alinha as atividades de pequena 
escala com sistemas jurisdicionais 
para construir 

• Impulsiona o engajamento do governo, 
setor privado e comunitário na proteção 
e restauração das florestas

O ART permite múltiplas opções de aninhamento


