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Biofílica e Ipam apresentam estudo sobre 
estratégias de REDD+ para a indústria

Ano 2040: florestas nativas na Amazônia bem geridas e financiadas. Indústria com parque 
moderno, pecuária intensiva e agricultura de baixo carbono. Matriz energética renovável e 
emissões líquidas brasileiras baixas. 

Para que a economia como um todo caminhe para o cenário idealizado acima, é preciso 
considerar o potencial de cada setor: florestas, por exemplo, está pronto para receber 
investimentos para promover reduções em grande escala.  É o que aponta o estudo Estimulando 
a demanda por reduções de emissões de REDD+: a necessidade de uma intervenção estratégica 
para 2015 – 2020, realizado pela Biofílica em parceria com o Instituto de Pesquisa Ambiental da 
Amazônia (Ipam) e financiado pelo Global Canopy Program (GCP).

De acordo com o estudo, o Brasil deverá ter cumprido, até 2020, o compromisso voluntário de 
reduzir 36,1% e 38,9% em relação a 2005, por meio da queda do desmatamento em 80%, mas 
todos os outros setores têm emissões crescentes.

Com quase 5 GtCO2 e reduzidos entre 2006 e 2013, o país, com base em suas florestas, foi o que 
mais contribuiu para mitigar as mudanças climáticas, mesmo que menos de 3% deste esforço 
tenha sido devidamente financiado. Com um preço de 5 dólares a tonelada, a Noruega e o grupo 
bancário KfW foram os principais contribuintes através do Fundo Amazônia, mas ainda há que 
se realizar grandes investimentos para manter esse patamar de desmatamento até 2020 e, indo 
além, atingir desmatamento zero depois deste período.

A indústria e outros setores podem se beneficiar desse potencial de reduções a um baixo custo. 
O Mercado Brasileiro de Redução de Emissões, previsto na Política Nacional de Mudanças 
Climáticas, pode usar o exemplo do sistema de cap & trade que permite que um percentual das 
obrigações dos setores regulados seja cumprido com reduções externas, como as de origem 
florestal. Um exemplo bem-sucedido dessa política ocorreu na Califórnia. Por lá, aceita-se que 
até 2,5% da meta de redução seja atingida financiando projetos florestais. De um lado, empresas 
reguladas têm flexibilidade no cumprimento de suas metas e acesso a reduções mais baratas. 
Por outro, programas e projetos com dificuldade de financiamento, como os florestais, são 
viabilizados. “A Biofílica e o Ipam acreditam que um mecanismo similar pode ser utilizado para 
financiar florestas e permitir uma descarbonização gradual do parque industrial brasileiro. 
Por isso, elaboramos esta proposta, que visa conectar a oferta de reduções florestais com o 
Mercado Brasileiro de Redução Emissões”, enfatiza Mariama Vendramini, diretora comercial e 
financeira da Biofílica. 

Para acesso a esta proposta conceito, acesse este link. 

Sua visão sobre esta proposta é muito bem-vinda. 
Caso queira participar, entre em contato com 

Mariama Vendramini (mariama@biofilica.com.br). 

http://biofilica.com.br/web/newsletter/2014_12/Sumario_Executivo_Financiamento_REDD_t.pdf
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