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Introdução

O financiamento das atividades de REDD+ (sigla em inglês para redução de emissões
por desmatamento; redução de emissões por degradação florestal; conservação do
estoque de carbono florestal; manejo sustentável de florestas; e o aumento de
estoques de carbono florestal) tem sido um tema intensamente debatido no país
desde o início dos anos 2000 (Moutinho, Santilli et al. 2005, Carvalho 2012, van der
Hoff, Rajão et al. 2015). Historicamente, a posição oficial do governo brasileiro sobre o
tema, introduzido na agenda da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança
do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês) em 2005, apresenta abertura para colaborações
internacionais desde que os pagamentos realizados por países terceiros não gere
“direitos ou créditos de qualquer natureza”, e que por isso não poderão ser utilizados
como forma de compensação (i.e. offset) das emissões realizadas (Decreto N.
8576/2015). Todavia, mais recentemente, três eventos estimularam reabrir a
discussão sobre offsets no Brasil: 1) o Acordo de Paris que objetiva fortalecer a
resposta global à ameaça da mudança do clima, no contexto do desenvolvimento
sustentável e esforços para erradicar a pobreza, e que permite o uso de transferências
internacionais por resultados de mitigação (ITMOS) para alcançar as contribuições
nacionalmente determinadas (NDCs, na sigla em inglês); 2) o estabelecimento do
Esquema de Compensação e Redução de Carbono para a Aviação Internacional
(CORSIA); e 3) a apresentação de uma carta assinada por algumas ONGs e alguns
parlamentares, (deputados e senadores) durante a COP22 em Marraquexe , pedindo
aos ministros do Meio Ambiente, Agricultura e Relações Exteriores a revisão da
posição brasileira junto à UNFCCC.
Na carta entregue ao Ministro José Sarney Filho foi sugerido que se iniciasse um
processo de diálogo sobre a revisão da posição brasileira sobre REDD+ baseada em
critérios científicos e técnicos. O presente documento de referência tem como objetivo
atender parcialmente essa demanda ao apresentar de forma concisa os principais
elementos que necessitam ser considerados para que se possa avançar no debate
sobre financiamento florestal no Brasil, particularmente REDD+. É importante ressaltar
que o presente documento não tem como intenção exaurir a discussão, ou interferir
na contribuição de outros fóruns de discussão que têm se debruçado sobre esta
mesma temática. Visto a importância desta para o futuro das políticas nacionais sobre
clima, enseja-se que este documento contribua para a expansão e o amadurecimento
desse debate.
O documento foi estruturado partindo do pressuposto de que as fontes de
financiamento (incluindo o offset internacional) devem ser analisadas enquanto meios
para se alcançar compromissos sobre mudança do clima já firmados e não como fins

2

em si mesmos. Por isso, na próxima seção serão discutidos o potencial e os limites das
atividades no setor florestal voltadas para a mitigação da mudança do clima e seu
alinhamento com a meta estabelecida no Acordo de Paris de manter o aumento da
temperatura média global a bem menos que 2oC em relação aos níveis pré-industriais
e envidar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1.5 oC em relação aos
níveis pré-industriais. Já a seção 3 apresenta, de modo sucinto, os compromissos
assumidos pelo Brasil na sua NDC, estimando em que proporção esses dependem de
atividades relacionadas ao setor florestal. A seção 4 apresenta os resultados de
diferentes projeções de trajetórias de emissão de gases de efeito estufa (GEE), e o
potencial técnico e econômico das atividades de mitigação das emissões associadas à
agricultura, florestas e uso do solo (AFOLU, na sigla em inglês). Com base nesses dados
apresentam-se estimativas dos custos de implementação da NDC do Brasil. As seções 5
e 6 focam nas questões estritamente financeiras, partindo de uma análise das opções
nacionais (públicas e privadas) para captação de recurso, e apresentando, na
sequência, as opções internacionais. Aqui o tema foi dividido em duas partes: a
primeira sobre as doações e pagamentos por resultados atualmente em curso, e a
segunda sobre as transferências internacionais de resultados de mitigação que
poderiam incluir offset.

2

Importância do setor florestal na mitigação da mudança do clima

2.1 Base científica do papel florestas no clima
Tendência de aumento das emissões globais. As concentrações de dióxido de carbono
(CO2), metano e óxido nitroso na atmosfera atingiram os seus mais altos níveis desde a
era pré-industrial. Um valor sem precedentes se comparado aos últimos 800.000 anos.
As emissões de dióxido de carbono pela queima de combustível fóssil e processos
industriais contribuem com aproximadamente 80% das emissões globais de gases de
efeito estufa no período 2000-2010. Já as atividades relacionadas à AFOLU
contribuíram, praticamente, com o restante1. No período de 1750 a 2011, 40% das
emissões acumuladas de CO2 lançadas na atmosfera ficou retida na atmosfera,
enquanto o restante foi absorvido pelos oceanos (cerca de 30%) ou pelas vegetação e
solos, estes dois últimos compondo o chamado “sumidouro terrestre”, ao longo de
determinado período de tempo. Como consequência, a concentração de gases de
efeito estufa (GEE) na atmosfera alcançou novos recordes em 2015. Segundo a
Organização Meteorológica Mundial tal concentração ultrapassou as 400 partes por
milhão (ppm).
1

As emissões associadas ao tratamento de resíduos são, comparativamente, pequenas.
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O limite de 2oC. Durante a Conferência das Partes (COP) realizada em Cancun (COP19)
as Partes concordaram com a visão de reduzir as emissões globais de gases de efeito
estufa de forma a manter o aumento da temperatura média global abaixo de 2 oC
acima dos níveis pré-industriais, e que as Partes deveriam tomar ações urgentes para
alcançar esta meta de longo prazo, consistente com a ciência e equidade.
As trajetórias de emissões de gases de efeito estufa para atingir essa meta requerem
uma significativa redução das emissões, de acordo com a contribuição do Grupo de
Trabalho I do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), como por
exemplo, uma mudança percentual das emissões de CO2e, relativo a 2010, entre 41% a
72% em 2050, e entre 78% a 118% em 2100 (IPCC 2014). Mantendo-se, contudo, os
padrões atuais das emissões de gases de efeito estufa estima-se que o aumento da
temperatura atingirá de 2 a 4,5 oC em 2100, sendo que a melhor estimativa está por
volta de 3 oC. Portanto, será muito improvável que seja inferior ao limite de 1,5 oC, o
qual tem sido considerado como o mais desejável e necessário para minimizar os
efeitos da mudança do clima nos sistemas natural e humano (UNEP 2016).
A importância de se reduzir as emissões por desmatamento. Atividades de mitigação
da mudança do clima devem considerar novas políticas de redução de emissões de
gases de efeito estufa (GEE) para todas as fontes, incluindo aquelas relacionadas às
florestas. Reduções das emissões oriundas do uso e mudança do solo, incluindo aqui o
desmatamento são, portanto, fundamentais para que a meta global estabelecida em
Paris seja alcançada. A redução de emissões por desmatamento pode ser encarada
como um meio da humanidade ganhar tempo precioso até que reduções expressivas
de emissões resultante de fontes fósseis sejam alcançadas (IFF 2014). Essas reduções
ganham ainda mais relevância e urgência ao se considerar as incertezas de que as
emissões por queima de combustíveis fósseis e indústria caiam no curto prazo (UNEP
2016).
O papel das emissões negativas e do reflorestamento. A maior parte dos cenários
desenvolvidos para se manter o aquecimento global abaixo de 2oC (com probabilidade
percentual de 66%) acima das temperaturas pré-industriais são caracterizados por
emissões líquidas negativas até 2100, ao redor de 2 gigatoneladas de dióxido de
carbono equivalente ao ano (Gt CO2/ano) (IPCCC, pg 57, WYR) Esses cenários envolvem
um overshoot temporário de concentrações atmosféricas em 2100 (Tabela SPM.1) que
tipicamente contam com a disponibilidade e amplo desenvolvimento de bioenergia
com captura e armazenamento de CO2 (BECCS) e florestamento/reflorestamento na
segunda metade do século. A disponibilidade dessas e de outras tecnologias e
métodos é incerta e, em diferentes níveis, associada a desafios e riscos (IPCC 2014).
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Restam, ainda, incertezas tecnológicas e econômicas com relação ao CCS (Fuss,
Canadell et al. 2014), enquanto a restauração florestal se apresenta como medida
custo-efetiva apesar dos riscos relativos à permanência do carbono estocado (Hecht,
Pezzoli et al. 2016). Obviamente, ações de mitigação através de atividades
relacionadas ao uso e mudança do uso do solo não substituem a necessidade de um
processo de descarbonização profunda das economias mundiais, particularmente pela
substituição dos combustíveis fosseis por outras fontes renováveis de energia. Neste
cenário de urgência é fundamental que se busque meios de se compensar aqueles que
fazem esforços pela redução de desmatamento.

2.2 Atividades e questões metodológicas do REDD+
No contexto da convenção o REDD+ é caracterizado pelo conjunto de cinco atividades
complementares que apresentam desafios metodológicos e de governança ambiental
diferentes: i) redução de emissões por desmatamento; ii) redução de emissões pela
degradação florestal; iii) conservação dos estoques de carbono florestal; iv) manejo
sustentável de florestas; e v) aumento dos estoques de carbono florestal. A tabela 1
abaixo apresenta uma comparação das principais características das atividades de
REDD+.

Atividade
Redução de emissão por desmatamento
& manutenção de estoques
Redução de emissão por degradação
florestal & manejo sustentável
Aumento de estoques florestais

Potencial
mitigação

Capacidade de Maturidade
monitoramento metodológica

***

***

**

*

**

*

**

**

***

Tabela 1 Principais características das atividades de REDD+

A redução de emissões por desmatamento é a atividade de REDD+ que possui o maior
potencial de abatimento visto que a maior parte das emissões no setor ocorre com a
conversão de florestas para outros usos do solo. Essa atividade também possui no
Brasil um grau elevado de capacidade de monitoramento do desmatamento em corte
raso, principalmente no bioma Amazônia (Rajão, Moutinho et al. 2017). Já a redução
de emissões pela degradação florestal possui desafios adicionais. A Convenção decidiu
que uma atividade REDD+ não pode deixar de ser incluída no caso de emissões
significativas resultantes de outra atividade. Neste caso, emissões associadas às áreas
sob degradação florestal (e.g., corte seletivo de madeira, perda de biomassa por fogo),
cuja área é significativa, particularmente na Amazônia, precisa também compor o
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monitoramento das atividades de REDD+. Mas apesar dos esforços do Brasil e de
outros países para medir as emissões de degradação florestal, essas metodologias
encontram-se ainda relativamente imaturas por falta de uma definição universal de
degradação florestal e a sua aplicação nos diferentes biomas brasileiros, dependendo
da forçante da degradação e do processo de regeneração de parte das áreas afetadas.
Esses problemas também se estendem ao manejo floresta, visto que existem
incertezas sobre o impacto dessa atividade (Ghazoul, Burivalova et al. 2015). Em
síntese, o REDD+ ainda precisa avançar cientificamente na questão de como incluir as
emissões por degradação florestal assim como considerar não somente o estoque de
carbono, mas sim o seu fluxo entre a floresta (incluindo biomassa acima e abaixo do
solo, matéria orgânica morta (e.g., madeira morta e serrapilheira) e carbono orgânico
no solo) e a atmosfera.
Além da capacidade de monitoramento dos fluxos e estoques de carbono florestal, as
atividades dependem do estabelecimento de uma linha de base, a partir do qual os
resultados são estimados. No contexto do Marco de Varsóvia essa linha de base é
representada por um nível de referencia de emissões florestais (Forest Reference
Emissions Level – FREL, ou nível de referência florestal – FRL). O FREL representa a
emissão média esperada em um cenário tendencial, caso não tenham sido realizados
esforços adicionais para a redução do desmatamento e da degradação florestal. Por
tratar-se de uma trajetória hipotética, a construção de linhas de base foi alvo de
diversas críticas e é vista como um dos elementos mais incertos do REDD+. No caso das
regiões com altos níveis de desmatamento e com área de floresta que pode ser ainda
desmatada, o uso de médias históricas demostrou ser um modo conservador de
construir linhas de base. Já nas regiões com pouco desmatamento, as linhas de base
tendem a ser construídas com modelos de projeção (i.e. foward-looking baselines) que
assumem um maior grau de incerteza tendo em vista a sua sensibilidade aos
pressupostos dos modelos (Angelsen 2008, Lang 2013, Rajão and Marcolino 2016).
Além da redução de emissões, o REDD+ engloba também atividades que possam
promover o aumento de estoques de carbono florestal. Após o desmatamento parte
das áreas afetadas são abandonadas, gerando um processo de crescimento de
biomassa e remoções de parte do CO2 emitido. O Brasil considerou em seu FREL
somente as emissões brutas por desmatamento na Amazônia, sendo isto visto como
uma forma de sobrestimar as emissões por desmatamento. Além disso, atividades de
restauração da vegetação nativa é uma medida importante de mitigação, sendo
inclusive mencionada na NDC do Brasil como uma das atividades prioritárias. O
aumento do estoque florestal por meio de reflorestamento/florestamento (i.e.
reforestation e afforestation na linguagem da Convenção) foi a única atividade
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florestal elegível no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo de
Quioto no primeiro período de cumprimento (2008-2012). Essas duas atividades
permaneceram como elegíveis no MDL florestal também no segundo período de
cumprimento.
As metodologias de MDL florestal para reflorestamento/florestamento podem ser
consideradas mais robustas do que as propostas para tratar o desmatamento evitado,
por essencialmente dois motivos. Primeiro, o estabelecimento da linha de base contra
factual pode ser estabelecido, baseado no argumento de que o
reflorestamento/florestamento não iria ocorrer na ausência de incentivos econômicos
provindos da venda dos créditos de carbono. No caso das florestas plantadas esse
argumento é mais frágil, tendo em vista o valor comercial dessas áreas. Por outro lado,
diferentes estudos apontam para a falta de incentivos para a restauração da vegetação
nativa, mesmo com a exigência de regularização ambiental (Stickler, Nepstad et al.
2013, Azevedo, Rajão et al. 2017, no prelo).
Em segundo lugar, essa metodologia apresenta uma solução ao problema da potencial
reversão do estoque de carbono armazenado (Marland and Marland 2009). No MDL
essa questão foi resolvida através de uma certificação temporária do aumento do
estoque de carbono florestal, que deveria ser substituída por uma certificação
permanente depois de dado prazo de tempo, dependendo do tipo de certificado de
redução de emissões, um tCER ou lCER (Krug 2004). Entende-se que, em alguns casos,
poderá igualmente haver reversão da atividade de redução de emissões em outros
setores. Entretanto, há que se considerar o risco associado à essas reversões, com
exemplos concretos, para que a tomada de decisão seja pautada por uma análise
criteriosa de todo o contexto onde uma abordagem de offset poderia ser aceita.
Alguns analistas consideraram que a creditação temporária tenha sido o motivo para a
baixíssima participação de projetos de florestamento/reflorestamento no MDL, ou ao
limite estabelecido para que esses certificados pudessem ser utilizados na
demonstração de atingimento da meta estabelecida para o país comprador no
Protocolo de Quioto. Entretanto, devem ser considerados também os altos custos de
transação, prazo para o retorno do investimento florestal (Thomas, Dargusch et al.
2010), e o fato da União Europeia ter excluído de suas diretrizes o uso de CERs
florestais.
Há alguns aspectos que necessitam também ser discutidos, e que tangenciam todas as
atividades REDD+. Dentre essas, a questão do deslocamento de emissões (no MDL
chamada de leakage, ou fuga). Esse problema é parcialmente resolvido com a adoção,
no âmbito da Convenção, de uma abordagem em nível nacional ou provisoriamente
sub-nacional, desde que se apresentem iniciativas para migrar para um sistema
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nacional. Ao adotar o nível nacional, é possível construir uma FREL que leve em
consideração a pressão do desmatamento dentro do território nacional, incentivando
dessa forma a criação de políticas integradas de redução do desmatamento. Além
disso, ao estabelecer a metodologia de monitoramento e definição de FRELs em nível
nacional ou subnacional é possível reduzir substancialmente os custos de transação,
que nos casos dos projetos de REDD+ voluntário chegam a consumir parte significativa
dos recursos gerados (Cacho, Lipper et al. 2013).
Há, também, vantagens ao considerar metodologias já aprovadas pelo MDL como base
para a discussão de offsets de REDD+. Como explicado abaixo, o Marco de Varsóvia
estabelece que os resultados de REDD+ obtidos para tornar-se elegíveis a abordagens
de mercado caso necessitarão de uma decisão adicional da Convenção e podem estar
sujeitas a quaisquer modalidades adicionais específicas para verificação (ver também
Decisão 2/CP.17). A metodologias de reflorestamento/florestamento já passaram por
um processo de negociação e aprovação longo dentro da Convenção, sendo que as
metodologias propostas nos projetos (elegíveis, neste caso, para no MDL) passaram
período aproximadamente igual de aprovação (quando aprovado).
Independente da atividade de REDD+ considerada como base para a emissão de
créditos de carbono, é importante refletir sobre os limites da compensação enquanto
meio de redução das emissões globais. A emissão fóssil é considerada carbono ativo já
que normalmente só ocorre quando há uma interferência humana direta para que
entre na atmosfera. A redução das emissões pode ocorrer por fatores que não estão
diretamente ligados às atividades de REDD+ (ex. menor demanda por terras agrícolas),
enquanto a remoção de GEE pelas florestas e solo, faz parte do fluxo do carbono ativo
(trocas entre a atmosfera, oceanos, terra). Esta discussão é fundamental para se ter a
clareza das implicações do offset em um contexto onde há urgência em se reduzir as
emissões fósseis, para o cenário de um aumento máximo de temperatura média global
de 2oC.

3

Quais são os compromissos climáticos e florestais assumidos pelo
Brasil?

Em seu Plano Nacional de Mudança do Clima (PNMC), posteriormente reafirmado
durante a COP15 de Copenhagen em 2009, o Brasil propôs reduzir as emissões
projetadas para 2020 entre 36.1 - 38.9%. De acordo com o Decreto 7390/2010 que
regulamenta o PNMC o país teria 3,2 GtCO2e em 2020, indicando dessa forma que a
meta para esse ano seria entre 1,65 e 1,73 GtCO2e. Para isso buscará reduzir o
desmatamento na Amazônia em 80% (em relação a média de 1996-2005) e no cerrado
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em 40% (em relação à média de 1999-2008), além de outras medidas no setor
energético e indústria.
O Brasil comprometeu-se, em sua contribuição nacionalmente determinada (NDC)
perante o Acordo de Paris, a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37%
abaixo dos níveis de 2005, em 2025. Indicou também a intenção de reduzir as
emissões de gases de efeito estufa em 43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030.
Tomando como base as emissões reportadas na Segunda Comunicação Nacional à
UNFCCC, o nível de emissões esperado do Brasil para esses anos seria 1.3 e 1.2 GtCO2e,
respectivamente. Para alcançar esses resultados o anexo da NDC indicou que o país
poderá realizar as seguintes ações no setor florestal: i) alcançar na Amazônia brasileira
o desmatamento ilegal zero até 2030 e a compensação das emissões de gases de
efeito estufa provenientes da supressão legal da vegetação até 2030; ii) restaurar e
reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030; iii) ampliar os sistemas de
manejo sustentável de florestas nativas. Apesar de indicar essas ações, a NDC do Brasil
não especifica qual a proporção das reduções esperadas para 2025 e 2030 deverão
ocorrer na agricultura, florestas e uso do solo (AFOLU). Porém o estudo Opções de
Mitigação indica que para alcançar a meta em 2030 será necessário reduzir as
emissões da mudança do uso do solo em 65%, além de ser necessário conter o
aumento esperado nas emissões da agropecuária (veja abaixo).

4

Quanto custa cumprir as metas climáticas do Brasil?

É provável que o país alcance as metas propostas em Copenhagen. Isso pode ser
explicado por dois motivos. De um lado, a projeção para 2020 adotou como
pressuposto um crescimento médio do PIB em 4% que não têm se materializado. Por
outro lado, mesmo que o crescimento do desmatamento após 2012 nos tenha
distanciado da meta de redução de 80% no desmatamento, a taxa de desmatamento
na Amazônia ainda se encontra bem abaixo de seus valores históricos. Esses
elementos, somados, faz com que as emissões líquidas que em 2014 eram de 1,28
GtCO2e mantenham-se inferiores ao patamar de 1,73 GtCO2e estabelecido para 2020
(MCTIC 2016).
Ao mesmo tempo existem incertezas se a atual trajetória de emissões do país irá
permitir o cumprimento da meta estabelecida em Paris. Do ponto de vista formal a
NDC do Brasil é formada somente pela meta quantitativa, enquanto as ações nos
diversos setores são indicadas somente em caráter ilustrativo. Sendo assim,
permanece certa dúvida se as ações listadas na NDC serão suficientes para alcançar as
metas para 2025 e 2030 (Rajão and Soares-Filho 2015). Três conjuntos de estudos,
realizados de forma independente, indicam diferentes estimativas para o nível das
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emissões do Brasil em 2025 e 2030. Estes estudos, que se basearam em cenários de
implementação de políticas de mitigação, são: 1) GLOBIOM e EPE, estes utilizados pelo
Ministério do Meio Ambiente (MMA) com fonte oficial do cálculo da NDC brasileira; 2)
IES Brasil, realizado pelo Centro Clima da UFRJ; 3) “Opções de Mitigação”, estudo do
Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) que analisa várias
fontes de emissão, sendo que o setor de uso do solo foi estudado pelo CSR da UFMG.
Os outros setores foram analisados pelo pela CENERGIA/UFRJ (setor energético) e pela
USP e CEDEPLAR/UFMG (cenários macroeconômicos) (Tabela 1).

Cenários de emissão
Ano (MtCO2e)
2025 Florestas e Uso do solo
Agricultura
Energia e demais setores
Total
2030 Florestas e Uso do solo
Agricultura
Energia e demais setores
Total

MMA/
MCTIC/ MCTIC/ MCTIC/
GLOBIOM IES Brasil Opções Opções Opções
e EPE
(CPG)
(REF)*
(BC0)* (BC10)*
118
238
83
54
-23
470
507
506
509
478
757
622
789
728
608
1345
1367
1378
1291
1063
-131
-62
60
31
-49
489
523
536
539
499
850
677
869
769
658
1208
1138
1465
1339
1108

Tabela 1 Comparação das projeções de emissão líquida de GEE para o Brasil em 2025 e 2030. * Inclui
as remoções de florestas nativas manejadas (i.e. unidades de conservação e terras indígenas)

Para o ano de 2025 as projeções do IES Brasil e GLOBIOM/EPE indicam que é possível
alcançar a meta da NDC a partir da implementação das políticas atualmente em curso
representadas nos cenários de referência. Já o Opções de Mitigação sugere que para
chegar ao nível de emissões de 1,3 GtCO2e seria necessário implementar não só as
políticas em curso, mas também medidas adicionais “no regret” incluídas no cenário
BC0 (Tabela 1). No setor de AFOLU essas ações de baixo carbono incluem a expansão
adicional de florestas plantadas, intensificação da pecuária e agricultura de baixo
carbono com uso do plantio do direto e fixação biológica de nitrogênio. Apesar de não
possuírem custos adicionais, essas possuem barreiras econômicas e institucionais
como disponibilidade de crédito e apoio técnico de institutos de extensão rural.
O GLOBIOM/EPE e o IES Brasil também indicam que a implementação das políticas em
curso seria suficiente para alcançar o nível de emissões de 1.2 GtCO2e para o ano de
2030. O estudo Opções de Mitigação, porém, aponta para a necessidade de realizar
medidas de baixo carbono adicionais. A diferença entre as projeções é explicada em
grande parte pelo pressuposto adotado pelo GLOBIOM de que a implementação do
Código Florestal, sozinha, irá reduzir a valores próximos de zero o desmatamento nos
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biomas Cerrado e Amazônia, pela compensação do passivo através do mercado de
Cotas de Reserva Ambiental. Já o Opções de Mitigação parte de uma interpretação
mais detalhada do Código Florestal que indica a presença de uma área passível de
supressão muito superior nesses biomas, além da simulação do funcionamento do
mercado de CRA em diferentes cenários regulatórios (Soares-Filho, Rajão et al. 2014,
Soares-Filho, Rajão et al. 2016).
A implementação das ações adicionais de baixo carbono indicadas pelo estudo Opções
de Mitigação implica na precificação do carbono em US$ 10 (i.e. cenário BC10). No
caso das florestas e uso do solo as principais ações adicionais no cenário de baixo
carbono foram a expansão das metas de restauração floresta em 4,5 Mha e reduções
adicionais do desmatamento na Amazônia (-10% adicionais), Caatinga, Pampas e
Pantanal (-40%)2. Essa precificação implicaria em um custo adicional de US$ 17,8
bilhões com relação ao cenário de referência ao considerar todas as ações. Porém,
visto que medidas como sistemas integrados, a fertilização biológica do nitrogênio e
plantio direto trazem aumentos substanciais de receita (i.e. são ações sem
arrependimento), o valor líquido da implementação dessas medidas é a geração de
renda adicional de US$ 1,7 bilhões (Tabela 2).
Custo Total1

Resultado
Financeiro1

Fertilização biológica do nitrogênio e plantio direto
12.508
(BC0)2

3.876

8632

Florestamento por plantios comerciais (BC0)2

538

483

95

Sistemas integrados de cultivo (BC0)2

6.534

689

5834

Total no cenário BC0

19.580

5.048

14.572

Redução do desmatamento (BC10)3

-

1.576

-1.576

Recomposição da vegetação nativa (BC10)3

-

2.134

-2.134

Intensificação da pecuária (BC10)3

-

9.045

-9.045

Total no cenário BC10

19.580

17.803

1.777

Medidas (Cenário)

Receita
Total1
US$ Milhões

Tabela 2 – Custos e Receitas Totais Associados à Implementação das Atividades de Baixo Carbono pelo
Setor de AFOLU nos Cenários BC0 e BC10
2
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1

As receitas e os custos totais, assim como o resultado financeiro, consideram a implementação do
conjunto de atividades de baixo carbono dos cenários BC0 e BC10.
2
Atividade de baixo carbono selecionada no cenário BC0.
3
Atividade de baixo carbono selecionada no cenário BC10. A receita é zero pois nos cenários REF e BC a
produção total permanece inalterada.
Receita Total = diferença entre as receitas geradas no cenário de referencia e com a implementação da
medida de BC no período de 2010 a 2030;
Custo Total = custo para implementação da medida de BC no período de 2010 a 2030;
Resultado Financeiro = Receita Total – Custo Total.
BCx = Cenário de baixo carbono, no qual “x” se refere à faixa de valor de carbono abrangida pelo cenário
(US$ 0 e US$ 10/tCO2e).

O estudo Opções de Mitigação também produziu uma análise do impacto da
precificação do carbono no produto interno bruto (PIB), valor bruto da produção, valor
adicionado, pessoal ocupado, renda do trabalho e produtividade dos fatores de
produção. A adoção dos cenários para cumprimento da NDC brasileira pouco
impactaria o crescimento acumulado do PIB (Figura 7). De fato, o cenário BC0
praticamente não afetaria as projeções de variação do PIB no período de 2015 a 2025,
e a adoção do cenário BC10 levaria a uma redução média anual do PIB menor que
0,1%, entre 2015 e 2030, pois a perda acumulada para este índice, para o período,
seria de apenas 1,2%.
Além dos estudos integrados mencionados acima, foram realizados uma série de
pesquisas que buscaram estimar os custos de implementação da meta de 12 Mha de
restauração ou reflorestamento indicada na NDC. O relatório realizado pelo MMA/BID
para balizar a implementação da NDC apresenta uma revisão da literatura sobre o
assunto, e indica as principais técnicas de restauração e relativos custos. Já os estudos
realizados pela WRI, Instituto Escolhas e Banco Mundial vão além ao apresentar
estimativas do custo total de restauração a partir de cenários que pressupõe a
combinação de diferentes técnicas em porcentagens pré-estabelecidas. Desse modo
esses estudos estimam um valor presente líquido do custo da restauração (com taxas
de desconto em 8%) entre R$ 31 e 52 bilhões. Esses estudos também apontam para a
importância de realizar estudos que definam a partir de modelos espacialmente
explícitos as técnicas mais apropriadas para cada área a ser restaurada. Esse tipo de
análise foi realizado no contexto do estudo Opções de Mitigação de modo a estimar o
custo da restauração de áreas adicionais no cenário de baixo carbono. Porém a partir
dos dados gerados pelo estudo é possível estimar o custo da restauração em R$ 28
bilhões entre 2015 e 2030 com base no uso das técnicas de menor custo para cada
área considerada.
Ainda são necessários estudos adicionais que calculem os investimentos adicionais
requeridos para a implementação das ações dos cenários de referência citados acima.
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Mas apesar das diferentes abordagens, os custos já identificados acima mostram que
para alcançar as metas da NDC o Brasil deverá realizar investimentos substanciais,
principalmente nas ações de redução do desmatamento e restauração florestal.

5

Quais são as opções nacionais de captação de recursos?

Recursos públicos e/ou os privados podem fornecer recursos para a implementação do
componente de AFOLU da NDC brasileira. Na subseção abaixo serão detalhados os
limites e potenciais desses recursos, assim como os possíveis mecanismos de incentivo
que podem ser utilizados para a distribuição dos mesmos.

5.1 Recursos públicos
De maneira breve, os incentivos financiados com recursos públicos terão um papel
central na implementação da NDC. Sem esgotar o tema, alguns deles são citados aqui e
divididos em quatro grupos: 1) recursos provindos de impostos; 2) transferências
fiscais constitucionais; 3) incentivos ou desincentivos tributários; e 4) reestruturação
das políticas de crédito subsidiado.
Os recursos públicos provenientes de impostos são hoje a principal fonte de
financiamento das ações no setor florestal no Brasil. De acordo com Cunha, Börner et
al. (2016) foram investidos entre 2000 e 2014, em média US$ 1 bilhão por ano na
implementação de políticas de conservação florestal no país. Porém, julgando-se pelo
contexto atual de crise econômica, a necessidade de inovação na captação de recursos
públicos para a conservação florestal e redução do desmate é premente. Nos dois
últimos anos, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente sofreu cortes substanciais
no seu orçamento. Somado a isto, o contexto econômico e institucional atual não se
mostra favorável a um volume maior de investimentos ambientais, pelo menos no
curto prazo. O quadro de restrições fiscais tem impactado a implementação das
medidas previstas nas políticas ambientais. Além disso, o novo regime fiscal instituído
pela Emenda Constitucional 95/2016, a qual estabelece um teto de gastos públicos,
impõe uma limitação adicional do rol de ações que requerem investimentos públicos,
mesmo em um cenário de crescimento econômico futuro.
As transferências fiscais representam um elemento central das finanças públicas e
compõem parte substancial do orçamento dos governos. No Brasil, essas
transferências fiscais no ano de 2006 representaram 24,2% das receitas correntes dos
Estados, com grande heterogeneidade entre regiões: Norte, 47,8%; Nordeste, 40,4%;
Centro-Oeste, 22,4%; Sudeste, 15,3% e; Sul, 24,2%. Este padrão que se mantém na
atualidade. O sistema de transferência fiscal vigente mais volumoso no país é aquele
que opera através do Fundo de Participação dos Estados (FPE). A transferência
financeira da União aos estados via este Fundo ultrapassam a casa dos 50 bilhões/ano.
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Modificações nas regras de distribuição desses recursos entre os estados poderia
produzir uma fonte importante de recursos para redução do desmatamento e
conservação florestal, sem aumentar a carga tributária total. Por exemplo, a proposta
de um Fundo “Verde” de Participação dos Estados (FPE Verde) poderia reservar 2% (R$
960 milhões; ano de referência 2011) dos recursos do FPE para serem partilhados
entre os Estados que apresentassem uma cobertura expressiva de áreas protegidas em
seus territórios (Cassola 2014).
Por sua vez, os incentivos/desincentivos tributários podem desempenhar papel
importante como fonte de recursos para a conservação florestal e, por consequência, a
derrubada das taxas de desmatamento e emissões de GEE associadas, auxiliando assim
no cumprimento da NDC. O redirecionamento do gasto tributário ou a taxação de
atividades que resultam em aumento de emissões são ações possíveis. Por exemplo, os
gastos (incentivos) tributários federais no período de 2008 a 2012 foram da ordem de
R$ 165 bilhões, divididos da seguinte forma: R$ 100 bilhões para o setor industrial, R$
45 bilhões para a agropecuária, R$ 9 bilhões para o setor energético e R$ 11 bilhões
para transportes. Neste cenário, os gastos tributários que mais cresceram no período
de 2004 e 2013 foram aqueles destinados aos setores de energia (69% de
crescimento/ano) e agropecuário (38%/ano). Juntos, estes setores contribuíram para
quase 60% das emissões nacionais de GEE. Isenções tributárias destinados a estes
setores poderiam requerer ações que incentivassem a conservação florestal para que
fossem concedidas.
Nesta mesma linha, a taxação de atividades altamente emissoras de GEE poderia
gerar recursos significativos para o setor de florestas. A proposta de constituição de
uma CIDE3 Carbono vai nesta linha. Neste caso haveria uma taxação temporária sobre
a queima de combustíveis fósseis visando a construção de um fundo para a
recuperação e a proteção florestal. A queima de combustíveis fósseis no país
representou, em 2010, 30,6% das emissões nacionais de GEE (MCTIC 2016). Ainda, no
campo das políticas de taxação de carbono sobre setores industriais e de energia pode
ser uma alternativa promissora e tem sido avaliada como uma forma de acelerar a
transição para uma economia de baixo carbono, ao sinalizarem efetivamente aos
agentes econômicos os custos das emissões. Uma discussão relevante nesse tema é o
destino dos recursos desse tributo, que podem ser utilizados para diminuição da carga
tributária, retorno para famílias ou incentivos setoriais específicos. Neste caso, os
recursos poderiam ser destinados a medidas de redução do desmatamento ou
reflorestamento. Estudos indicaram que um imposto de US$ 15 por tonelada de
carbono incidente sobre produtos industrias e setor energético pode gerar de R$10
3

Contribuição de intervenção no domínio econômico.
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bilhões a 15 bilhões em receita ao longo de 35 anos (Domingues, Magalhães et al.
2017). Estes recursos podem ser uma forma importante de financiamento para
políticas de redução do desmatamento e reflorestamento.
Já os programas de crédito subsidiado para o setor agrícola também poderiam ser
aperfeiçoados com o objetivo de contribuir para o cumprimento da meta NDC, em
especial a conservação florestal. O Plano ABC é um bom caminho para a expansão de
credito barato para aqueles produtores que fazem esforços para evitar a emissão de
GEE, incluindo aí o setor de florestas. Além disso o Plano Safra poderia incluir critérios
ambientais para a concessão de credito de modo a incentivar a restauração da
vegetação nativa necessária para a regularização ambiental e a redução do
desmatamento.

5.2 Recursos privados
Os recursos privados, obtidos e reciclados por meio de políticas governamentais ou do
setor privado, poderão ter um papel importante no financiamento das ações da NDC.
Entre os mecanismos identificados, ressaltamos aqui o mercado brasileiro de carbono,
o mercado de cotas e reserva ambiental, os fundos privados de investimento climático
e os climate bonds.
A criação de um mercado brasileiro de carbono é apontada com uma importante
forma de se obter recursos privados que possam subsidiar ações de baixo carbono. A
ideia básica por traz desse mecanismo é a criação de um limite de emissões setoriais (o
“cap”) que gera demanda de créditos de carbono gerados nacionalmente por
diferentes setores. Desse modo uma termoelétrica a carvão seria obrigada a pagar por
parte das externalidades ambientais causadas por suas atividades, e desse modo
subsidiando indiretamente atividades de maior custo-efetividade. De acordo com
Domingues, Magalhães et al. (2017) um mecanismo de mercado de carbono diminui o
custo das políticas de redução de emissões em até 0,12% do PIB em 15 anos, gerando
uma economia equivalente a R$7,5 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, o mercado
pode gerar receitas significativas a setores que tem maior possibilidade de mitigação.
Neste caso, a oportunidade para o setor agrícola como ofertante de créditos de
carbono, fruto da redução do desmatamento ou reflorestamento, surge como uma
possibilidade que deve ser estudada.
O mercado de cota de reserva ambiental (CRA) foi intuído pelo novo Código Florestal
como uma alternativa para a regularização ambiental. As propriedades que
desmataram antes de 2008 suas propriedades para além dos limites estabelecidos pela
lei precisam restaurar localmente a sua área ou compensar as áreas faltantes fora da
propriedade. Soares-Filho, Rajão et al. (2016) estimam que o déficit de reserva legal no
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país soma 19 Mha, valor similar ao medido por com base nos dados do cadastro
ambiental rural (Guidotti, Freitas et al. 2017). Desse total estima-se que a demanda
por CRA corresponderá aos 4,7 Mha de déficit em terras com alto custo de
oportunidade, gerando um mercado de US$ 5 e 9 bilhões para a proteção de florestal
nativas. Além do mercado estritamente para compensação, a CRA pode ser utilizada
como base para o pagamento de serviços ambientais e implementação de atividades
de REDD+ nacional. Por exemplo, estima-se que um investimento de US$ 8.3 bilhões
poderia evitar metade de todo o desmatamento projetado para 2030, reduzindo a
emissão de 3.8 GtCO2e (Soares-Filho, Rajão et al. 2016). Existe ainda a possibilidade de
vincular o CRA ao mercado nacional de emissões de modo a reduzir o custo do
cumprimento de metas de redução na indústria e setor energético através do
financiamento e atividades com um menor custo marginal de abatimento no setor
florestal.
Fundos de investimento que oferecem empréstimos de baixo custo ou não
reembolsáveis poderão ter um papel importante. Entre esses fundos se destaca o
Fundo de Investimento Climático (CIF) apoiado pelo Banco Mundial. O Programa de
Investimento Florestal de US$ 758 milhões (FIP), uma janela de financiamento do CIF,
fornece investimentos diretos indispensáveis para beneficiar florestas,
desenvolvimento e clima. Os subsídios FIP e os empréstimos com juros baixos,
canalizados através de bancos de desenvolvimento multilaterais parceiros (MDB),
estão capacitando os países a abordar os fatores de desmatamento e degradação
florestal dentro e fora do setor florestal. Desse modo esses fundos podem gerar
efeitos multiplicadores que envolvam a redução das emissões no setor florestal e o
desenvolvimento local (CIF 2017).
Títulos de dívida verdes, também conhecidos como Green ou Climate Bonds, são
títulos de dívida emitidos por entidades financeiras, não-financeiras ou públicas cujo
objetivo é (re)financiar ativos com atributos verdes ou que mitiguem as mudanças
climáticas. A principal diferença com um título regular é que o emissor declara
publicamente o objetivo único de financiar projetos 'verdes’. Esta declaração pode
constar formalmente na descrição do Uso dos Recursos do título e obter uma
certificação independente sobre a canalização dos recursos e credenciais verdes dos
ativos. Esse mecanismo já foi utilizado em larga escala por entidades financeiras como
o Tesouro Estadunidense, Banco Europeu, e Banco Mundial totalizando entre 2007 e
2010 a emissão de mais de US$ 4 bilhões em títulos para incentivar tecnologias verdes
(Mathews and Kidney 2010). Apesar dessa modalidade de financiamento ter sido
pouco utilizada no setor floresta, caso os riscos sejam considerados ela pode tornar-se
uma fonte importante de recursos a baixo juros.
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Finalmente, alguns autores têm apontado o papel de políticas macroeconômicas para
gerar uma precificação positiva do carbono como meio de apoiar as políticas
climáticas. Uma das propostas nessa direção seria estabelecer um valor intrínseco a
cada tonelada de emissões de CO2 reduzida, tornando-a similar a um “padrão ouro”
conversível em recursos financeiros. Para viabilizar essa medida poderiam as práticas
de quantitative easing (oferta de liquidez) utilizadas para estimular a economia, sejam
direcionadas para investimentos climáticos. Os climate bonds citados acima também
podem ser utilizados como um primeiro passo na direção da precificação positiva
(Sirkis 2015, Campiglio 2016).

6

Quais são as opções internacionais de captação de recursos?

O Brasil possui uma longa trajetória de colaboração com diferentes países e
organizações internacionais em temas ligados à conservação das florestas. Entre os
principais programas de colaboração com destaque ao Programa Piloto para Proteção
das Florestas Tropicais do Brasil financiado pelos países do G7 (PPG7) que teve início
em 1992 e contou com a doação de US$ 428 milhões. Com a consolidação do combate
às mudanças do clima como o principal foco de intervenção ambiental no âmbito
internacional, grande parte das colaborações passaram a ser pautadas por esse tema,
e se relacionar de forma mais ou menos direta à Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). Inclusive, os artigos 4.5 da Convenção e 9.3
do Acordo de Paris indicam que o apoio financeiro oferecido pelos países
desenvolvidos aos em desenvolvimento é parte integrante de seus compromissos
diante do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Nesse
contexto os países em desenvolvidos se comprometeram na COP15 em Copenhagen a
aumentar a escala e oferecer financiamentos novos e adicionais, mobilizando de forma
conjunta US$ 100 bilhões até 2020.
O apoio recebido pelo Brasil em 2014 e 2015 para suas políticas climáticas por meio
de canais bilaterais e multilaterais totalizou US$ 3 bilhões, sendo que 26% desse
montante se destinou ao setor florestal (MCTIC 2017). Duas principais modalidades de
financiamento internacional para a conservação de florestas podem ser identificadas:
1) as doações e pagamento por resultados; e 2) as transferências internacionais de
resultado de mitigação.

6.1 Doações e pagamentos por resultados
No fim dos anos 2000 houve um aumento substancial de transferências internacionais
ao Brasil seguido, ao mesmo tempo, por uma revisão dos modelos de colaboração.
Enquanto o PPG7 e outros acordos bilaterais assinados na década de 1990 eram em
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boa parte doações incondicionais, vinculadas a um certo escopo predefinido, se
consolidou a noção de pagamento por resultados como meio de balizar os
pagamentos. Essa noção teve inicio com o estabelecimento do Fundo Amazônia em
2007, onde o teto dos recursos recebíveis pelo país é estabelecido a partir dos
resultados alcançados na redução do desmatamento em relação a uma linha de base
histórica. Essa lógica foi posteriormente transferida para as negociações da UNFCCC
formando a espinha dorsal do Marco de Varsóvia para REDD+ (WFR) (van der Hoff,
Rajão et al. 2015, Voigt and Ferreira 2015).
Entre 2017 e 2016 o Fundo Amazônia recebeu a doação de US$ 1,1 bilhões, sendo 96%
proveniente de doações da Noruega e o restante do governo Alemão e da Petrobras.
Durante a COP 21 em Paris a Noruega se comprometeu a manter, até 2020, o nível de
pagamento feito atualmente ao Brasil. Apesar da Noruega ter realizado doações
proporcionais a menos de 10% dos resultados obtidos pelo país de 2008-2015, é
possível que essas transferências sejam comprometidas caso a tendência de aumento
do desmatamento se confirme. A doação anual da Noruega tem sido realizada com
base nos resultados aferidos no ano anterior com base na diferença entre as emissões
provindas do desmatamento aferido pelo PRODES, e a média móvel de 10 anos
atualizada a cada 5 anos (MMA 2008). Com isso os resultados gerados no período
2016-2020 serão calculados tendo como linha de base a média do desmatamento no
período 2006-2015, que foi de 8.141 km2. Isso significa que as doações esperadas para
2017 terão como limite o valor de US$ 7 milhões, caso a metodologia anteriormente
utilizada seja mantida. A situação se tornará ainda mais crítica a partir de 2020 visto
que, caso a taxa se mantenha em aproximadamente 8 mil km2, a linha de base do
fundo será de somente 6.700 km2, anulando a capacidade do país de receber
resultados caso o desmatamento supere essa marca.
Outra fonte importante de recursos baseado em resultados é o Fundo Verde para o
Clima (GCF) através do WFR. O Brasil foi um dos primeiros países a submeter a linha de
base para o Marco de Varsóvia, mas enquanto a metodologia adotada pelo Fundo
Amazônia parte de uma media móvel, a linha de base do WFR parte de 1996 sendo
atualizada a cada cinco anos para abranger o período mais recente. Desse modo a
linha de base mantem-se em níveis bem mais elevados, medindo os resultados com
base na taxa de desmatamento média entre 1996-2005, 1996-2010 e 1996-2015 que
foi de 19, 16 e 13 mil km2, respectivamente. Assim mesmo, com a taxa atual de
desmatamento, o Brasil ainda poderá registrar resultados na UNFCCC. Com base nessa
metodologia, entre 2011 e 2015 e tomando como base o FREL submetido à UNFCCC,
resultados correspondentes a 3,1 GtCO2e em emissões reduzidas (MCTIC 2017)
poderiam ser obtidos. Porém, existem incertezas sobre a capacidade do GFC de captar
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recursos prometidos visto que com a saída parcial dos EUA do Acordo de Paris o fundo
perdeu o seu principal doador individual. Ao mesmo tempo, outros atores como o
Reino Unido e a Alemanha buscam estabelecer uma maior relevância no âmbito
internacional, preenchendo parcialmente o vazio deixado pelos EUA. Mesmo assim, no
momento é pouco provável que a meta de US$ 100 bilhões em fundos adicionais
anunciada em Copenhagen seja alcançada até 2020.

6.2 Transferências internacionais de resultados de mitigação
O marco jurídico atualmente em vigor no âmbito do Marco de Varsóvia não permite
que resultados advindos de atividades de REDD+ possam ser vendidos como créditos
de carbono (i.e. offsets). Desse modo as reduções de emissões obtidas por meio
desses recursos são integradas aos esforços brasileiros de mitigação, e não constituem
diminuição das obrigações de redução de emissão de GEE dos países doadores. Isso
ocorre seja por uma decisão do governo brasileiro em não incluir florestas nativas
entre as atividades elegíveis para o comércio de emissão, seja pela estrutura do Marco
de Varsóvia que estabelece a necessidade de uma decisão e modalidades
metodológicas adicionais para que os resultados sejam elegíveis para offset (Decisão
14/CP.19, paragrafo 15). Porém existem discussões relativas à elaboração das
diretrizes do Acordo de Paris e das regras emergentes do CORSIA que poderiam abrir
essa possibilidade.
O Acordo de Paris aprovado durante a COP 21 em 2015 estabelece em seu artigo 6.2 a
possibilidade de que resultados de mitigação (ITMOs na sigla em inglês) possam ser
transferidos internacionalmente. Desse modo caso um país supere os resultados de
mitigação almejados pela sua NDC, poderá estabelecer um acordo de colaboração
onde esses resultados são transferidos internacionalmente e utilizados por um outro
país para alcançar sua própria meta. Visto que não pode haver dupla contagem desses
resultados, os quantitativos transferidos internacionalmente devem gerar um ajuste
correspondente da NDC do país de origem. A Figura 1 apresenta um exemplo de como
esse mecanismo poderá funcionar no futuro. Aqui, um País A propõe na sua NDC
reduzir suas emissões em 20 MtCO2e em relação a um ano base ou projeção
tendencial (BAU), correspondente a 100 MtCO2e. Porém, esse país consegue alcançar
uma redução de 50 MtCO2e gerando, desse modo, um resultado que vai além da NDC
em 30 MtCO2e poderia ser transferido internacionalmente (ITMO). Do outro lado
temos o país B com emissões no ano base de 110 MtCO2e, e cujo compromisso foi o de
chegar a uma emissão de 70 MtCO2e. Como o País B só conseguiu reduzir em 10
MtCO2e as suas emissões, ele adquire do País A resultados correspondentes a 30
MtCO2e. Desse modo, após ajustarem mutualmente as emissões em relação aos
ITMOs transferidos, os dois países podem comprovar terem cumprido suas metas
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perante o Acordo de Paris. De qualquer forma ainda não foi decidido se as atividades
vinculadas ao REDD+ mencionadas no art. 5 do acordo de Paris podem de fato ser
transacionadas por meio do 6.2, pois existem percepções diferentes sobre o assunto.

Transferência de ITMOs

Emissões
reduzidas

Meta NDC A (80)

Emissões
reduzidas
(50)

Meta NDC B (70)
Emissões
BAU
(110)

Emissões
BAU
(100)

Emissões
ajustadas
(80)

Emissões
medidas
(100)

Emissões
medidas
(50)

País A
(País vendedor)

Emissões
ajustadas
(70)

País B
(País comprador)

Figura 1 Ilustração de como poderá ser implementado o mecanismo de transferência de resultados de
mitigação internacionais (ITMO) do artigo 6.2 do Acordo de Paris (Adaptado de: Schneider, Broekhoff
et al. 2016).

Em paralelo às negociações na UNFCCC sobre as regras do Acordo de Paris, a
Organização Internacional da Aviação Civil Internacional (ICAO) decidiu em 2016 pelo
estabelecimento do Esquema de Compensação e Redução de Carbono para a Aviação
Internacional (CORSIA). O CORSIA tem como objetivo neutralizar o crescimento das
emissões de GEE da aviação internacional (que atualmente não é contabilizada pelos
inventários nacionais) a partir de 2020. Apesar do CORSIA estar formalmente fora da
UNFCCC, a ICAO estabeleceu que as unidades de emissão geradas por mecanismos sob
a primeira serão elegíveis para o CORSIA, contanto que não haja dupla contagem. Caso
isso se materialize por meio do artigo 6.2 do Artigo de Paris, os resultados
transacionados via CORSIA deverão ser ajustados pela NDC do país recebedor de
recurso, demandando dessa forma um incremento na ambição do mesmo (Howard,
Chagas et al. 2017).
Atualmente encontram-se indefinido o papel do financiamento e da geração de offsets
no período anterior a 2025. Nesse contexto existe a possibilidade que seja criado uma
ponte entre as metas estabelecidas em Copenhagen e o Acordo de Paris, onde
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resultados que superem a meta para 2020 possam ser revertidos em ITMOs para o
período anterior ao da NDC. No caso do Brasil a atual tendência de emissões aponta
para valores inferiores à meta de 1,65 GtCO2e para 2020, o que possibilitaria a venda
de resultados internacionais até 2025 sem prejudicar a NDC. Ao mesmo tempo existe a
possibilidade que a venda de offsets interfira com o cumprimento da NDC brasileira.
Nesse caso os resultados vendidos antes de 2030 pelos países florestais deverão ser
adicionados à meta quantitativa da NDC de modo a comprovar um aumento de
ambição. Desse modo se o Brasil, por exemplo, dispor de 100 milhões de tCO2e ele
deverá ajustar a meta para 2030 de 1.2 para 1.1 GtCO2e. Caso o recurso obtido pelo
país pela venda de offests não consiga gerar resultados nacionais que alcancem ou
supere o resultado transferido internacionalmente, existe o risco que essa transação
interfira negativamente com a capacidade do país de cumprir seus compromissos
perante a UNFCCC.
Para além da disponibilidade de resultados para serem vendidos é importante
reconhecer algumas questões incertezas que são específicas para florestas. A venda de
offsets é baseada na premissa que uma tonelada de remoção ou emissão evitada
provinda do setor de uso do solo equivale à emissão de uma tonelada de carbono
fóssil emitido de reservatórios subterrâneos permanentes. Porém o carbono
armazenado na biomassa florestal pode ser facilmente emitido para a atmosfera caso
haja um enfraquecimento da capacidade governamental de controlar o
desmatamento. Além disso, em um cenário de mudança do clima, com maior
intensidade de secas e incêndios florestais esperada, existe a probabilidade de
reversão de parte do estoque de carbono florestal (Brienen, Phillips et al. 2015). Por
isso existe o risco que os offsets de REDD+ transferido pelo país possam tornar uma
dívida de carbono futura caso haja um aumento substancial das emissões florestais por
motivos antropogênicos ou climáticos.
Mesmo que ocorra uma decisão política no âmbito nacional e um alinhamento das
regras internacionais na direção da venda de offsets de REDD+, é necessário levar em
consideração a provável demanda internacional por essas unidades. Com base na
expansão da aviação aérea esperada para as próximas décadas a ONG internacional
Environmental Defense Fund (EDF) realizou uma estimativa da demanda do CORSIA
por compensação durante o período piloto ou fase I que vai de 2021 a 2026 e na fase II
que vai de 2027 a 2035 (EDF 2017). Com base na posição atual dos países nas
negociações da ICAO, o EDF projeta uma demanda total de cerca 370 MtCO2e e 2.1
GtCO2e para esses dois períodos. É possível também identificar no cenário
internacional alguns países que têm sinalizado o interesse em cumprir parte da sua
NDC com transferências internacionais ou adotar metas mais ambiciosas. Caso a Suíça
e a Nova Zelândia optem por alcançar a totalidade de suas reduções através da compra
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de resultados internacionais eles poderiam gerar uma demanda anual de 25 e 16
MtCO2e, respectivamente. De modo similar, o parlamento Norueguês aprovou uma lei
onde o país se compromete a alcançar a neutralidade de carbono até 2030 (Neslen
2016). A NDC da Noruega já indica uma redução de 40% que deverá ser realizada
localmente ou regionalmente dentro da União Europeia. Isso aponta para uma
potencial demanda de offsets internacionais de 19 MtCO2e para que a neutralidade de
carbono possa ser alcançada. A Figura 2 apresenta uma estimativa da demanda
potencial por compensação se partirmos do pressuposto que aumento da demanda
por resultados para o CORSIA será gradual a partir de 2021 e que a Suíça, Nova
Zelândia e Noruega irão demandar ITMOs a partir de 2030.
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Figura 2 Estimativa da demanda potencial por compensação internacional de emissão de gases de
efeito estufa

Diferentes estudos também apresentam projeções do preço de carbono para
compensação nas próximas décadas. Por exemplo, Piris-Cabezas, Lubowski et al.
(2016) estimam que a tonelada de CO2e partirá do valor atual de US$ 5, chegando a
US$ 75 em 2035. Já a ICAO calcula valores mais conservadores, com um valor da
tonelada de CO2e de no máximo US$ 40. Além disso, em um cenário com a oferta de
grande volume de créditos de carbono a um baixo custo de abatimento que seria
esperado com a entrada do REDD+ no mercado, a ICAO estima valores da tonelada
entre US$ 6 em 2020, chegando a US$ 12 em 2035 (ICAO 2016). Com base nessa
projeção de preço e nas estimativas de demanda apresentada acima é possível estimar
a geração de uma receita anual global que partiria de US$ 30 milhões em 2021,
chegando a US$ 2,6 e 4,7 bilhões em 2030 e 2035, respectivamente. No período a

22

demanda por compensação totalizaria 2,8 GtCO2e, o que corresponde ao valor
presente líquido no início do período de US$ 12 bilhões com uma taxa de desconto de
8%. Apesar de ser substancial, a demanda total gerada nesse cenário é bem inferior
aos resultados de redução de desmatamento no Brasil necessários para alcançar a
NDC. Por exemplo, no período entre 2011 a 2015 o FREL submetido pelo Brasil à
UNFCCC são apresentadas reduções de emissão de 3,1 GtCO2e (MCTIC 2016).
Existem também incertezas sobre a capacidade do país de capturar a maior parte da
demanda internacional tendo em vista a posição de outros países florestais. Apesar do
REDD+ no Brasil ser um setor importante, essa não é a única fonte de créditos de
carbono potenciais em um mercado global. Nos 10 anos de operação o Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo gerou 1,8 GtCO2e em reduções certificadas de emissões,
majoritariamente provindos de projetos na China. Caso esse ritmo seja mantido, essa
oferta irá superar em muito a demanda estimada para o período 2021-2030.
Especificamente com relação ao REDD+, além do Brasil outros 24 países subterram
suas FRELs para a UNFCCC. Apesar dos resultados aferidos pelo Marco de Varsóvia
para o REDD+ não poderem ser transferidos internacionalmente enquanto créditos de
carbono, a busca dos países florestais por esse mecanismo indica que possa surgir no
futuro uma oferta substancial. E ao contrário da maior parte dos países e
desenvolvimento interessados em gerar créditos de carbono, o Brasil possui uma NDC
ambiciosa e com uma meta absoluta, o que coloca o país em uma posição pouco
competitiva para que sejam fornecidos créditos de baixo custo. A NDC do Brasil
também o coloca em uma situação desvantajosa enquanto fornecedor de créditos de
carbono de baixo custo. O país possui uma NDC ambiciosa, com uma meta absoluta e
que atua sobre todo o conjunto da economia. Por outro lado, a maior parte dos países
em desenvolvimento interessados em gerar créditos de carbono propuseram NDCs
pouco ambiciosas, baseadas em projeções de crescimento de emissão e ou não que
incluem o setor florestal. Existe um risco que surja uma oferta de créditos provindos
de REDD+ de possuem um baixo custo visto que a emissão não interfere de forma
direta com as metas assumidas por esses países, como deverá ocorrer no Brasil.
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Conclusões e recomendações

O objetivo desse documento foi apresentar os principais elementos para avançar no
debate sobre as opções de financiamento de florestas. Apesar de estudos adicionais
ainda serem necessários, o quadro acima sugere que enquanto não existem grandes
dúvidas sobre o cumprimento da meta de Copenhagen, o cumprimento da meta da
NDC para 2025 e 2030 demandará esforços substancias visto o nível de ambição
proposto pelo Brasil e o custo das medidas.
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O levantamento dos custos de implementação indica a necessidade de se aumentarem
de modo substanciais os investimentos no setor no setor florestal para que a NDC seja
alcançada. Por isso foram apresentados acima as principais fontes de financiamento
para as ações do setor. Os recursos públicos provindos do governo federal ainda são a
principal forma de financiamento de ações no setor hoje, com investimentos médios
anuais entre 2000 e 2014 de US$ 1 bilhão. Uma fonte importante de recurso adicional
poderia ser uma taxa de carbono cuja receita de R$10 bilhões a 15 bilhões em receita
ao longo de 35 anos (Domingues, Magalhães et al. 2017). Porém com a crise
econômica e restrições orçamentárias impostas pelo novo quadro fiscal, será
necessário discutir mecanismos de redistribuição de recursos públicos, criação de
des/incentivos tributários e utilização de outros ativos públicos, como as áreas não
destinadas, na implementação das políticas. Os recursos privados também poderão ter
um papel importante, principalmente na forma de um mercado nacional de emissões,
cotas de reserva ambiental, fundos de investimentos, Climate Bonds e outras medidas
de precificação positiva do carbono.
Os recursos internacionais também têm despenhado um papel importante no
financiamento das ações florestais no Brasil. Como visto acima, foram transferidos
para o Brasil em média US$ 400 milhões para o setor florestal nos anos de 2014 e
2015, o que representa uma adição de 40% ao orçamento federal para proteção de
florestas nativas (Cunha, Börner et al. 2016, MCTIC 2017). Porém o fluxo desses
recursos pode ser comprometido pelo aumento do desmatamento e queda das
doações ao Fundo Amazônia. Além disso, existem incertezas sobre a capacidade do
apoio financeiro internacional alcançar a marca dos US$ 100 bilhões em 2020,
principalmente após a eleição do novo presidente Estadunidense. Isso aumenta o risco
que os resultados das reduções de emissões comprovados no contexto do Marco de
Varsóvia não obtenham uma contrapartida financeira.
Em um contexto de limites orçamentários, crise econômica no setor privado e
incertezas sobre pagamentos internacionais por resultados ganha força o argumento
que pede o reposicionamento do país em prol da transferência internacional (i.e.
offsets) de parte dos resultados de REDD+. Porém, para avançar nesse debate algumas
perguntas devem ser respondidas:




Quais são os principais empecilhos para que o Brasil permita a transferência de
resultados internacionais (i.e. offset)?
Seria possível obter recursos internacionais via venda de offset a partir das
reduções realizadas pelo Brasil antes de 2025?
É possível equacionar emissões de origem fóssil e remoções e/ou redução de
emissões de origem florestal?
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Caso o Brasil aceite offsets internacionais, a demanda por créditos será
suficiente atender parte substancial da necessidade de financiamento para o
setor florestal?
Como o Brasil conseguiria vender créditos de carbono a um preço competitivo
internacionalmente tendo em vista seus os custos de redução, compromissos
internacionais e as regras do Acordo de Paris?
Quais são as diferenças entre a geração de créditos de carbono provindos do
desmatamento evitado, da restauração florestal e das florestas plantadas?
Como avançar o debate sobre financiamento do setor florestal para além da
discussão sobre offset?
O que é necessário para o Brasil possa desenvolver um mercado nacional de
emissões que poderiam financiar o setor florestal?
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