
Muitos governos acreditam que o comércio de carbono gerará recursos consideráveis para a proteção e 
gestão sustentável de florestas localizadas em seus países, através de projetos que proponham a Redução 
de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD). Este informe explica porque...
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QUANTO DINHEIRO É PRECISO?

O principal foco do atual debate sobre REDD é o 
montante de dinheiro necessário, sem ter clareza 
de como este dinheiro deveria ser utilizado. Porém, 
tentativas passadas de frear desmatamento e 
degradação florestal têm demonstrado que a 
solução-chave não é o dinheiro, mas um plano de 
ação claro para lidar com as causas subjacentes 
da perda das florestas, combinado com a vontade 
política de implementar o plano.1 Para se conseguir 
uma estimativa realista de quanto dinheiro é de 
fato necessário, deve-se conduzir discussões a 
nível nacional para chegar num acordo sobre as 
causas do desmatamento e o custo de desenvolver 
e implementar um plano de ação concreto para 
combatê-las. Este processo deve ser consultivo e 
incluir todas as partes interessadas, de maneira 
similar ao processo que levou ao Acordo de 
Parcerias Voluntárias deFiscalização Florestal, 
Governança e Comércio (FLEGT VPA), que tem tido 
lugar nos Camarões, na República Centro-Africana, 
em Gana, na Indonésia, na Libéria e na República 
Democrática do Congo.2

Uma grande quantidade de recursos governamentais já é 
comprometida com programas de REDD (veja Quadro 1), 
mas a experiência de muitos governos do hemisfério sul não 
tem sido boa devido a promessas não-cumpridas e as condi-
cionantes que acompanham a ajuda ao desenvolvimento. 
Portanto, eles não têm muita esperança na disponibilidade de 
fundos públicos para apoiar medidas anti-desmatamento. De 
fato, considerando-se as crises financeiras nos países industria-
lizados, é pouco provável que o atual fluxo de ajuda alocado 
ao REDD continue para além dos atuais compromissos, ou 
mesmo que os compromissos existentes sejam cumpridos.
Portanto, muitos governos do hemisfério sul puseram suas 
esperanças num mercado de carbono global que inclui o 
carbono das florestas ou créditos ‘REDD’. Acreditamos que 
essas esperanças tenham sido equivocada pelos seguintes 
motivos:

O maior mercado de carbono não incluirá florestas 
até pelo menos 2020
97% do mercado de carbono existente está ligado ao Regime 
de Comércio de Licenças de Emissão da União Européia (EU 
ETS).5 O EU ETS atualmente não aceita créditos oriundos de 
compensação florestal e isto não mudará até pelo menos 
2020. Após este período, não está claro se sequer existirá um 
mercado de carbono europeu. Há outros sistemas de comércio 
de carbono regionais que ainda não estão em funcionamento 
e ainda não se sabe se eles incluirão créditos florestais.6

A probabilidade de haver um mercado de carbono 
global está diminuindo
Até 2010, muito do crescimento do volume do comércio de 
carbono ocorreu no mercado de carbono secundário, mesmo 
se este crescimento no comércio secundário agora esteja 
estagnando.7 É importante ressaltar isto porque, ainda que 
pelo menos parte do dinheiro angariado no mercado primário 
seja investido em projetos climáticos, no mercado secundário, 
os mesmos créditos e permissões são comercializados várias 
vezes sem nenhum benefício adicional para o clima, antes de 
serem vendidos para um comprador que os utilizará para cobrir 
emissões. Desde 2008, muitos bancos fecharam ou reduziram 
seus departamentos de comércio de carbono (p. ex., o Bank of 
America, ABN Amro, UBS Warburg e Credit Suisse).8 Os créditos 
de carbono foram recentemente declarados a “commodity 
com o pior desempenho do mundo”9 e não há previsão de 
recuperação dos mercados de carbono deste abismo. 

As compensações florestais no mercado de carbono 
voluntário apresentaram inúmeras dificuldades
Apesar de não haver uma previsão imediata para um mercado 
de carbono global, ou pelo menos um que aceite créditos 
florestais, créditos ‘REDD’ estão sendo comprados e vendidos 
no mercado de carbono voluntário. Além do mais, este é um 
mercado altamente dominado por entidades norte-ameri-
canas que geram, vendem e compram créditos provenientes 

pOrque Os mercadOs de carbOnO nãO financiarãO 
a prOteçãO das flOrestas

Recursos 

governamentais: 

US$8,38bilhões3

Mercado de carbono de 

cumprimento:  

US$0,0 bilhões

Mercado de carbono 

voluntário:  

US$0,6 bilhões4 

Quadro 1: Recursos existentes e esperados para o REDD, 
2010-2011
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de terras nas Américas, principalmente na América do Sul.10 
Ainda mais importante tal vez seja que, embora hajam muitas 
controvérsias em torno do mercado de cumprimento, muitos 
dos piores exemplos de créditos de compensação duvidosos e 
danosos são provenientes do mercado voluntário (em grande 
parte não regulamentado). 

Mesmo se houvesse um mercado de carbono 
florestal, pouco dinheiro seria destinado às florestas
Um mercado de carbono global funcionaria como qualquer 
outro mercado de commodity – a maior parte do dinheiro 
enriqueceria aquelas pessoas que comercializam ou 
especulam com a commodity, enquanto os produtores rece-
beriam uma porcentagem reduzida do custo final, que em 
muitos dos principais mercados de commodities chega a ser 
3%.11 Uma pesquisa realizada sobre o possível comércio futuro 
de créditos de carbono florestal concluiu que, se tal mercado 
viesse a existir, seriam necessários US$20 bilhões para propor-
cionar US$0,6 bilhões para projetos florestais.12 

Mesmo se os fundos fossem destinados às florestas, 
eles não chegariam a países de “alto risco”
Os investidores põem seu dinheiro onde o risco é mais baixo 
e o retorno mais alto. É por isso que mais de 75% dos projetos 
de compensação de carbono aprovados pelo Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) estão localizados em apenas 
três países.13 Apenas 6 milhões dos 424 milhões de créditos 
MDL emitidos até agosto de 2010 foram para projetos locali-
zados em países africanos, e 80% deles foram para uma única 
usina de gás industrial no Egito.14 O mesmo será o caso num 
mercado de carbono florestal (como já foi demonstrado pelo 
mercado voluntário),15 sendo pouco provável países consi-
derados de alto risco para investimentos (incluindo muitos 
países africanos) atraíram grandes volumes de financiamento.

ALGUMAS ALTERNATIVAS 

Alternativas baseadas no mercado ou ligadas ao 
mercado16

Imposto sobre Transações Financeiras (ITF)
Um pequeno imposto sobre transações financeiras – em até 
0.01% – poderia arrecadar US$ 650 bilhões por ano.17 Apesar 
de que muitas medidas de adaptação e mitigação teriam de 
ser financiadas por tal fundo, se ele algum dia viesse a ser, uma 
pequena proporção forneceria o suficiente para lidar com as 
causas do desmatamento a nível global. A Comissão Européia 
e muitos governos europeus, incluindo a Alemanha e a França, 
já apóiam o ITF, e pesquisas de instituições econômicas, 
incluindo o Fundo Monetário Internacional (FMI) demons-
traram que ele é tecnicamente viável.18

Imposto sobre o transporte marítimo e aéreo 
internacional
Há muitas propostas diferentes na mesa que prevêm a 
cobrança de um imposto sobre o combustível da aviação e 
navegação internacionais. As emissões dessas indústrias são 
consideráveis, e atualmente não são apénas sub-taxadas, mas 
se beneficiam de subsídios para combustíveis fósseis.19 Redire-
cionar estes subsídios para a mitigação e adaptação climática 
é outra grande fonte potencial de financiamento.20 

Fundos públicos
Mesmo em tempos de medidas de austeridade a nível global, 
se as prioridades nos gastos dos governos fossem alinhadas 
com suas políticas de mudança climática haveria dinheiro 
disponível para projetos florestais e atividades para combater 
as causas de desmatamento. Os recursos governamentais 



ainda são a fonte de financiamento principal para o REDD, 
como mostra a Tabela 1.
Os recursos públicos também poderiam ser utilizados para 
combater a exploração ilegal de madeira. O Banco Mundial 
(BM) estima que a madeira ilegal represente até um décimo 
do total global do comércio de madeira, com um valor de 
mais de US$150 bilhões anuais.21 Fundos e apoio político para 
lidar com a exploração ilegal de madeira contribuiria de forma 
significante para manter as florestas em pé e gerar recursos 
para os governos do sul.

Investimentos privados
Projetos nos quais empresas compram florestas para especular 
em mercados financeiros (como é o caso do comércio de 
créditos de carbono florestal) já levaram a muitos problemas. 
Contudo, o projeto Climate Tree da Forest Trust é um exemplo 
de uma iniciativa que canaliza investimento privado para 
melhorar o uso das florestas sem deixar que empresas do 
hemisfério norte se livrem da responsabilidade de reduzir 
suas emissões, como fazem os projetos de compensação de 
carbono.22 

CONCLUSãO 

Para concluir, é altamente improvável que países do sul 
recebam uma quantidade de fundos considerável dos 
mercados de carbono florestal porque:
•	 	É	pouco	provável	que	um	mercado	de	carbono	global	

surja em tempo hábil para o debate sobre o REDD, 
mas se surgisse...

•	 	É	duvidoso	que	créditos	de	carbono	florestal	sejam	
extensamente incluídos e comerciáveis em diferentes 
sistemas de comércio de carbono, mas se fossem...

•	 	Apenas	uma	pequena	porcentagem	destes	fundos	
chegaria a projetos de compensação florestais, e 
dessa pequena porcentagem...

•	 	Uma	porcentagem	ainda	menor	chegaria	a	projetos	
florestais nos países mais pobres, e dessa já bem 
reduzida porcentagem...

•	 	Apenas	uma	fração	iria	para	as	comunidades	que	
dependem da floresta.

 
Portanto, pode-se concluir que o dinheiro necessário para 
frear o desmatamento não virá de um mercado de carbono 
florestal. Atualmente, quase todo o financiamento para o 
REDD vem de governos, e, no futuro, é mais provável que 
venha de iniciativas baseadas no mercado e fora do mercado, 
como impostos, taxas, transferências financeiras do hemis-
fério norte para o sul, ajuda para o desenvolvimento e investi-
mentos privados.
Os governos do sul têm de ser realistas quanto à origem do 
dinheiro para a proteção florestal. Gastar tempo estabelecendo 
sistemas caros para monitorar o fluxo de carbono das florestas 
enquanto se espera que mercados de carbono florestal surjam 
não ajudará a deter o desmatamento tropical, sobretudo em 
países africanos, onde as barreiras para investir no comércio 
de carbono vão permanecer gigantescas.23 Os governos, tanto 
do norte quanto do sul, têm de focar em investimentos diretos 
para fazer as mudanças estruturais necessárias para combater 
as causas reais do desmatamento e manter as florestas em 
pé. Como este informe demonstra, há diversas alternativas 
para gerar os recursos necessários para fazer isso que são 
muito mais viáveis do que o comércio de créditos de carbono 
florestal.
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