
COMISSÃO NACIONAL PARA REDD+ (CONAREDD+) 

CÂMARA CONSULTIVA TEMÁTICA SOBRE PACTO FEDERATIVO (CCT-PACT) 

 

MAPEAMENTO DOS DIFERENTES ESTÁGIOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE INICIATIVAS RELACIONADAS A REDD+ NOS ESTADOS 

 

# 

Principais desafios e 
potencialidades para a 

implementação de iniciativas de 
REDD+ nos estados, considerando 

a abordagem da ENREDD+ 

Adequações e soluções para superar 
os desafios e fortalecer tais 

potencialidades 

Processos em andamento e/ou 
existentes para atendimento da 

demanda 
Comentários/Ameaças 

1 

Alinhamento com o FREL. 

 

Contabilidade e registro das 

iniciativas estaduais de REDD+ (Info 

Hub Brasil) sem caracterizar dupla 

contagem. 

Integração da contabilidade de 

reduções de emissões. 

 

Registro no Info Hub Brasil dos 

resultados de redução de emissões 

dos Estados para além dos 

pagamentos por resultados de 

REDD+, desde que compatíveis com 

as metodologias no âmbito estadual e 

nacional. 

 

Regulamentação das iniciativas locais 

de projetos de REDD+ que venham a 

dirimir conflitos com as estratégias 

estaduais e com a ENREDD+ 

 

A abordagem de REDD+ no 

âmbito da UNFCCC e adotada 

pelo Brasil é de implementação 

em nível nacional, 

interinamente por bioma. 



2 Limites de Captação. 

Distribuição justa dos limites de 

captação de pagamentos por 

resultados de REDD+. 

 

Estabelecimento de um mecanismo 

de repartição de benefícios justo e 

equitativo. 

 

Esclarecimentos quanto à extensão 

da aplicação da Resolução 

CONAREDD+ nº 6/2017. 

 

Esclarecimentos sobre o processo de 

harmonização do Fundo Amazônia à 

UNFCCC. 

 

Orientações e diretrizes para a 

captação pelos estados. 

Resolução nº 6, de 6 de julho de 

2017, que define a distribuição 

dos limites de captação de 

pagamentos por resultados de 

redução de emissões provenientes 

do desmatamento no bioma 

Amazônia. 

 

Resolução nº 7, de 6 de julho de 

2017, que define as regras para 

elegibilidade de Estados 

Amazônicos e entidades federais 

para acesso e captação de 

pagamentos por resultados de 

redução de emissões provenientes 

do desmatamento no bioma 

Amazônia. 

 

3 

Baixa integração e reconhecimento 

das políticas estaduais já existentes. 

 

Dificuldade de integração entre 

iniciativas nacionais e subnacionais. 

 

Ausência ou falta de clareza de 

regulamentação específica para 

REDD+. 

Harmonização dos compromissos 

assumidos para a redução do 

desmatamento nos níveis estaduais e 

federal. 

 

Implementação efetiva dos marcos 

legais. 

 

Aprendizado com os estados mais 

avançados. 

 

Maior representatividade dos estados 

na CONAREDD+. 

 

Publicação das Resoluções 

CONAREDD+ nºs 6, 7, 8 e 10. 

 

Exemplos dos Programas REM/AC 

e MT. 

 

Apresentação da minuta de 

alteração do Decreto 8.576/2015 à 

Casa Civil. 

Garantia de voz para os grupos 

interessados na alteração do 

Decreto nº 8.576/2015. 

 

Criação de instância de debate 

sobre a alteração do decreto. 



Avaliação sobre vantagens e 

desvantagens de um mecanismo 

doméstico de REDD+. 

 

Elaboração de uma lei que discipline 

REDD+. 

 

Alteração do Decreto 8.576/2015. 

 

4 

Criação de condições e ambiente 

político e legal para que as 

iniciativas de REDD+ possam 

ocorrer nos diferentes biomas 

brasileiros. 

 

Construção de uma lei que trate da 

conservação dos biomas Cerrado e 

Caatinga, tal como ocorre com o 

Bioma Mata Atlântica. 

Elaboração e publicação de legislação 

específica para os biomas Cerrado e 

Caatinga, objetivando trazer 

regramentos para a sua utilização e 

conservação. 

 

Criação de fundos por biomas. 

 

A abordagem de REDD+ no 

âmbito da UNFCCC e adotada 

pelo Brasil é de implementação 

em nível nacional, 

interinamente por bioma. 

 

Próximas etapas alcançarão 

outros biomas. 

5 

Compromisso dos estados 

responsáveis pelo aumento de 

emissões em outros setores no 

Brasil. 

Mecanismo doméstico de REDD+. 

 

Mercado Brasileiro de Redução de 

Emissões operante e ativo. 

 

Outros mecanismos (ex: 

compensação doméstica em outras 

jurisdições). 

 

Balanceamento do peso de 

contribuições do setor florestal no 

alcance da NDC, atribuindo metas 

mais audaciosas aos demais setores. 

 

 

A abordagem de REDD+ no 

âmbito da UNFCCC e adotada 

pelo Brasil é de implementação 

em nível nacional. 

 

O Marco de Varsóvia para 

REDD+ (COP-19, 2013) 

estabelece parâmetros 

internacionais de REDD+ e 

reitera a abordagem nacional 

ou, transitoriamente, 

subnacional para avaliação de 

resultados, acordada desde 

Cancun (COP-16, 2010).  



Elaboração de um estudo para 

regulamentação de cap’n trade 

doméstico no Brasil. 

 

Adequação com as metas e 

indicadores da agenda 2030 (ODS). 

6 

Acesso restrito aos recursos do 

Fundo Amazônia (dificuldade em 

acessar os recursos). 

 

Apoio financeiro e implementação 

de instrumentos. 

 

Meios para instituir o tema no PPA 

das SEMAs e instituições afins 

(prever orçamento). 

Melhora na estrutura dos estados e 

disponibilização anual de mais fontes 

de financiamento. 

 

Diversificação das fontes de 

financiamento. 

 

Capacitação e orientação sobre as 

políticas de acesso a financiamento. 

 

Melhora na eficiência das regras de 

acesso, execução e controle. 

Levantamento das demandas de 

capacitação sobre REDD+ na 

UNFCCC e a posição do governo 

brasileiro para técnicos estaduais 

e municipais. 

 

7 

Ausência de regulamentação para 

geração de créditos de REDD+ para 

compensação. 

 

Tratamento de ações 

demonstrativas ou projetos 

voluntários (integração com o 

mercado voluntário de carbono). 

 

Fontes de financiamentos para 

projetos. 

 

Possibilidade dos estados de 

transacionar créditos de carbono 

florestal com os outros sistemas. 

Maior envolvimento do setor privado. 

 

Investimento de carbono como parte 

do conjunto mais amplo de iniciativas 

de desenvolvimento sustentável. 

 

Debate sobre offsets e a criação e 

regulamentação de um mercado de 

carbono florestal no Brasil. 

 

Resultados de REDD+ são 

aqueles realizados com base 

em um nível de referência de 

emissões florestais submetido 

pelo Brasil à UNFCCC e ainda 

que tenham sido objeto de 

pagamentos por resultados, 

serão incluídos na 

contabilidade nacional de gases 

de efeito estufa do Brasil e não 

poderão ser usados para 

compensar as emissões 

domésticas de outros países 

(art. 6º, Decreto nº 

8.576/2015). 



8 

Para a conservação ambiental e 

recuperação de áreas degradadas, 

o convencimento e adesão dos 

produtores rurais e incentivo aos 

Sistemas Agroflorestais – SAFs. 

Garantia da governança local. 

 

Sustentabilidade financeira para a 

efetiva implementação de Unidades 

de Conservação. 

 

Recursos financeiros para fortalecer 

os Sistemas Estadual e Federal de 

Unidades de Conservação e 

Regularização Fundiária das UCs 

existentes 

 

Sinergia dos instrumentos e políticas 

da conservação ambiental e 

recuperação das áreas degradadas 

com REDD+. 

Resultados efetivos e mensuráveis 

poderão ser observados após a 

aplicação dos recursos de 

pagamentos por resultados de 

REDD+ (Resolução nº 8), iniciando 

novo ciclo de redução de 

desmatamento e pagamento por 

resultados. 

 

9 

Aprimoramento, monitoramento e 

análise da efetividade de políticas 

públicas para o alcance dos 

resultados de REDD+. 

Fomento às atividades produtivas e 

de manejo florestal sustentáveis. 

 

Fomento à transição para uma 

economia de base em capital natural. 

 

Uso de instrumentos de gestão 

territorial com foco na análise da 

paisagem de forma a reduzir a 

fragmentação da cobertura vegetal 

nativa. 

 

Uso de práticas que aliem a 

conservação ambiental à geração de 

renda, tal como a implementação de 

SAFs. 

 

Resultados efetivos e mensuráveis 

poderão ser observados após a 

aplicação dos recursos de 

pagamentos por resultados de 

REDD+ (Resolução nº 8), iniciando 

novo ciclo de redução de 

desmatamento e pagamento por 

resultados. 

Importância de se empregar 

indicadores de impacto na 

avaliação da efetividade de 

políticas e iniciativas 

financiadas com recursos de 

REDD+. 



Fortalecimento dos instrumentos 

legais para a proteção de florestas 

nativas e viabilização de incentivos 

econômicos e financeiros para a 

implementação de SAFs com espécies 

nativas. 

10 

Participação efetiva dos governos 

dos Estados na construção dos 

marcos jurídicos e programas para 

REDD+ no Brasil. 

 

Participação efetiva dos Estados no 

processo de revisão da ENREDD+. 

Reestruturação da CONAREDD+. 

 

Integração dos programas estaduais 

de REDD+ à proposta brasileira ao 

GCF. 

Apresentação da minuta de 

alteração do Decreto 8.576/2015 à 

Casa Civil. 

Demanda de composição 

paritária da CONAREDD+, a 

exemplo do COFA. 

 

Garantia de que o mecanismo 

de repartição de benefícios 

alcance os provedores de 

serviços ambientais. 

 


