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Demanda por créditos de carbono cresce 17% em 
2013, aponta relatório do Ecosystem Marktplace

Grande parte das discussões durante a COP20 girou em torno das consequências da diminuição 
de florestas tropicais e seu impacto para redução dos gases de efeito estufa (GEE). Nessa 
linha, o Ecosystem Marktplace divulgou, durante o evento em Lima, o relatório State of the 
Forest Carbon Markets 2014 que apresenta dados importantes para traçar os caminhos do 
financiamento e mercado de florestas.

Segundo o documento, a demanda por créditos de carbono obtidos com a proteção das 
florestas ou sua renovação cresceu 17% em 2013, atingindo 132 milhões de toneladas de CO2e 
e investimentos de cerca de 192 milhões de dólares de empresas e governos em atividades de 
manejo florestal, reflorestamento e iniciativas em REDD+.  

Para Mariama Vendramini, diretora comercial e financeira da Biofílica, que esteve presente 
no painel que apresentou e debateu esses dados, “trata-se de um grande indicador de que as 
empresas estão apoiando cada vez mais projetos florestais voluntariamente para compensar 
emissões e cumprir com suas responsabilidades sociais e ambientais”.

Ao lado de Mariama, estiveram os coautores do relatório, Gloria Gonzalez e Allie Goldstein, 
do Ecosystem Marktplace; Juan Carlos Gonzales Aybar, diretor para América Latina do Fundo 
Climático Althelia; e Tracy Johns, da Wildlife Works, que compartilharam suas experiências no 
desenvolvimento e investimento em projetos que visam gerar créditos de carbono. “O relatório é 
a principal referência no mercado de carbono florestal e é realizado pela Ecosystem Marketplace, 
braço da ONG Forest Trends, que também elabora o destacado relatório do mercado voluntário 
de carbono State of Voluntary Carbon Market”, diz Mariama. 

Muito além do clima

O relatório analisou 159 projetos ao redor do mundo que trazem benefícios climáticos e 
socioeconômicos para as comunidades onde estão inseridos. No total, as iniciativas de geração 
de crédito de carbono e REDD+ geraram 9 mil postos de trabalho, envolveram 150 mil pessoas 
em treinamento e capacitação, além de terem fornecido 41 milhões de dólares em benefícios 
para a subsistência local, colaborando para a promoção do desenvolvimento sustentável. 

O relatório completo pode ser conferido no site: http://bit.ly/carbonforest
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