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1 Introdução 

A mudança climática e seus efeitos se tornou uma questão central a ser enfrentada 
pela humanidade como um todo. A pandemia da COVID 19 deixou isto claro, 
mostrando que as consequências do uso ilimitado das reservas naturais do planeta 
terão consequências cada vez maiores para a humanidade.  

De fato, o Sexto Relatório de Avaliação sobre mudanças climáticas do 
International Painel in Climate Change divulgado em março de 2022, deixou muito 
claro que o momento é crítico e a ação humana um determinante neste processo 
de destruição ambiental e aquecimento global. Em linhas gerais, o relatório chega 
as seguintes conclusões: 

1. É inequívoco que a influência humana aqueceu a atmosfera, o oceano e a 
terra, implicando uma rápida mudança na atmosfera, oceano, criosfera e 
biosfera; 

2. A escala das mudanças recentes em todo o sistema climático é sem 
precedentes ao longo de muitos séculos a muitos milhares de anos; 

3. A mudança climática induzida pelo homem já pode ser considerada como 
responsável muitos eventos climáticos extremos em todas as regiões do 
mundo. Evidências de eventos extremos, como ondas de calor, fortes 
precipitações, secas e ciclones tropicais, e, em particular, sua atribuição à 
influência humana, se fortaleceram desde o relatório anterior publicado em 
2021; 

Neste contexto, o Relatório é muito claro em dizer que a temperatura da superfície 
global continuará a aumentar até pelo menos meados do século em todos os 
cenários de emissões considerados. O aquecimento global de 1,5°C e 2°C será 
excedido durante o século 21, a menos que ocorram profundas reduções nas 
emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa nas próximas décadas. Ou seja, 
a própria Nações Unidas coloca claramente em suspeição a atingimento das metas 
de aquecimento global definida na COP 21 e reafirmadas na recém encerada COP 
26. Neste cenário, prevê-se que o aquecimento global contínuo intensifique ainda 
mais o ciclo global da água, incluindo sua variabilidade, precipitação global de 
monções e a gravidade de eventos úmidos e secos.  

De fato, este é um cenário que já vem se agravando a algum tempo. Segundo o 
Relatório Human Cost of Disaster Report, das Nações Unidas entre 2000 e 2019, 
7.348 grandes desastres climáticos (74% a mais do que no período compreendido 
entre 1980 a 1999) tiraram a vida de 1,23 milhão de pessoas e afetaram outras 
4,2 bilhões de pessoas (muitas em mais de uma ocasião) com perdas econômicas 
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globais totalizando US$ 2,97 trilhões (CRED e UNDRR, 2020 – UNCTAD 2021). 
Somente no ano de 2020 mais de 50 milhões de pessoas foram impactadas por 
inundações, secas e tempestades. Os impactos econômicos e humanitários destes 
desastres ambientais também apresentam uma clara divisão socioeconômica. 
Países com renda mais alta tendem a ter um pequeno número de pessoas mortas 
ou afetados por desastres ambientais, embora incorram apresentem, em termos 
absolutos, maiores perdas financeiras. De outro lado, países com menor renda, 
apresentam números absolutos de mortes e população afetada maiores, com 
perdas financeiras menores. Esta dicotomia demonstra claramente a dificuldade 
de países menos desenvolvidos enfrentarem os problemas de adaptação às 
mudanças climáticas, o que faz com que possuam (ou não possuam) 
infraestruturas capatazes que suportar eventos climáticos mais graves.  

É dentro deste cenário que se pretende discutir as perspectivas de financiamento 
verde/sustentável para uma nova perspectiva e abordagem de desenvolvimento 
para o Estado do Acre. Não se pretende aqui discutir um novo modelo de 
desenvolvimento em toda a sua complexidade, uma vez que isto faz parte de outro 
produto desta consultoria. O que se pretende aqui delinear é a ligação entre 
fontes de financiamento “verdes” e as características gerais de um projeto geral 
de desenvolvimento verde que tais fontes tendem a financiar.



2 Finanças Sustentáveis: uma breve descrição do cenário mundial e 
brasileiro  

 

2.1 Definição de financiamento climático  

Embora ainda não se tenha uma definição claramente reconhecida sobre o 
“financiamento climático”, aqui entenderemos como os recursos financeiros 
mobilizados para financiar ações que mitiguem e se adaptem aos impactos das 
alterações climáticas. Esta definição se aplica tanto aos à financiamento privados, 
quanto públicos.  

O financiamento das medidas para combater as consequências das mudanças 
climáticas tem sido objeto de discussões e preocupações crescentes nos últimos 
12 anos em múltiplas esferas, quer sejam Governos e Instituições Multilaterais, 
quer seja, mais recentemente, o setor privado. Esta preocupação crescente deve-
se à emergência climática vivida atualmente. Pesquisas e relatórios recentes 
mostram claramente que a emergência climática é de fato um problema real. A 
própria ONU, através do Organização Meteorológica Mundial (OMM), alerta que 
a meta de aquecimento estabelecida em Paris, na COP 21 (1,5º C) pode ser 
perdida nos próximos 5 anos.  Um novo relatório (Drought In Numbers, 2022) da 
Convenção da ONU para Combate à Desertificação (UNCCD) divulgado em 11 de 
maio deste ano revelou um dados preocupantes. A menos que as ações de 
combate ao aquecimento global sejam intensificadas, prevê-se entre outras coisas 
que até 2030, cerca de 700 milhões de pessoas estarão em risco de serem 
deslocadas pela seca; que até 2040, uma em cada quatro crianças viverá em áreas 
com extrema escassez de água; que o risco de ocorrência de super ciclones deve 
dobrar até 2025, entre outras consequências. 

Esta preocupação não é recente e vem sendo debatida mundialmente faz alguns 
anos, especialmente no âmbito do United Nations Framework Convention for 
Climate Change (UNFCC), iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) que 
tem por objetivo mobilizar fundos necessários para o enfrentamento da questão 
climática.  Praticamente, desde a Rio + 20, de 1992 (Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento) a questão do financiamento 
de enfrentamento sobre o aquecimento global tem sido discutida no âmbito dos 
organismos multilaterais. No Acordo de Copenhague de 2009 (UNFCCC, 2010), e 
confirmado na Decisão de Cancun (UNFCCC, 2011) e Plataforma de Durban 
(UNFCCC, 2012), países desenvolvidos comprometeram-se a fornecer 
financiamento aproximando-se US$ 30 bilhões entre 2010 e 2012.  

Uma questão importante nesta evolução inicial sobre a necessidade de se 
financiar as ações sobre mudanças climáticas, foi o claro entendimento sobre 
quem deveria financiar tais ações. Já na Rio+20 os países desenvolvidos se 
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comprometeram a fornecer financiamento para cobrir os custos derivados da 
mudança climática nos países em desenvolvimento, buscando não apenas reparar, 
mas principalmente transformar estratégias de crescimento econômico 
dependentes de combustível fóssil em caminhos de desenvolvimento resiliente ao 
clima e de baixa emissão de carbono (UNFCCC, 1992: Art. 4.3). Este entendimento 
inicial sobre quem deveria arcar com os fundos necessários ao enfrentamento da 
questão climática, foi se desenvolvimento, em vários eventos da ONU, até se 
chegar a um consenso sobre os princípios que devem ser respeitados neste 
processo de mobilização de fundos. Entre eles se destacam: 

a. O poluidor paga (the polluter pays): este princípio está relacionado 
tanto à emissão corrente quanto passada de emissão de gás de 
efeito estufa. No entanto, existe algumas dificuldades para a sua 
implementação. O primeiro deles é definir, para quem vai pagar por 
ter poluído, o quanto de poluição gerou. Para isto é necessário 
definir um ano base para os cálculos. A questão aqui é estabelecer 
uma divisão entre uma poluição excessiva, daquela derivada do 
próprio processo de desenvolvimento. Em segundo, este princípio 
tem que ser claramente entendido em termos de diferenciação das 
responsabilidades quanto à mudanças climáticas, como também 
quanto à capacidades de enfrenta-la, de modo que o financiamento 
climático seja diferenciado dos tradicionais “Official Development 
Assistance”1  (OAD) (Ajudas Oficiais de Desenvolvimento) ou outros 
fluxos de ajuda;  

b. Respective Capability: este princípio estabelece que as 
contribuições para a solução climática deveram considerar tanto a 
riqueza do respectivo país, como também o seu direito de 
proporcionar padrões de vida sustentáveis e universais aos seus 
cidadãos. Isto se refletiria nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) que cada país se comprometeu em 2015 em 
Paris. 

 
1 A assistência oficial ao desenvolvimento (AOD) é uma categoria usada pelo Comitê de Assistência ao 
Desenvolvimento (CAD) da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para medir a ajuda 
externa dada a um país específico. O CAD adotou o conceito pela primeira vez em 1969. É amplamente utilizado como 
indicador do fluxo de ajuda internacional. Refere-se aos recursos materiais fornecidos pelos governos dos países mais 
ricos para promover o desenvolvimento econômico dos países mais pobres e o bem-estar de seu povo. A agência 
governamental doadora pode desembolsar tais recursos para o governo do país receptor ou por meio de outras 
organizações. A maior parte daAOD é na forma de doações, mas algumas são medidas como o valor concessional em 
empréstimos suaves (com juros baixos). 
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c.  Novos e Adicionais: financiamento climático tem que ser adicional 
aos já existentes AODs comprometidos e outros fluxos de ajuda pré-
existentes. Para tanto, é necessária uma clara classificação de 
indicadores para que a separação dos fluxos de financiamento se 
torne efetiva. Existe por trás deste entendimento existe a premissa 
de que o financiamento público se mantém como principal indutor 
para que países desenvolvidos cumpram seus compromissos para o 
financiamento da mudança climática e com o setor privado tendo 
uma função complementar, não substituta; 

d. Adequado e Preventivo: o volume de financiamento deve estar 
claramente alinhado com um objetivo climático claramente definido, 
em termos de níveis máximo de aquecimento a serem perseguidos, 
de forma a ser adequado e preventivo em relação à este valor; 

e. Previsível: de forma a que os projetos de prevenção ao aquecimento 
global possam ser efetivamente implementados é necessário que o 
fluxo do financiamento climático seja de longo – prazo, 
preferencialmente em ciclos de 3 a 5 anos; 

Uma síntese dos princípios e em que momentos do processo de financiamento 
eles devem ser respeitados encontra-se na tabela 1 a seguir: 
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Tabela 1: Administração e Mobilização de Fundos 

Fase de entrega Princípio Critérios 

Mobilização de 
fundos 

Transparência e 
responsabilidade 

Contribuições financeiras de países individuais e organizações e 
agências internacionais, bem como a composição, qualidade e fonte 
dessas contribuições, são divulgadas parcialmente e em tempo hábil 

O poluidor paga As contribuições financeiras são relativas à quantidade de emissões 
históricas e atuais produzidas 

Capacidade respectiva 
As contribuições financeiras estão correlacionadas com a riqueza 
nacional (existente) e o direito ao (futuro) desenvolvimento sustentável 
e padrões de vida mínimos universalmente aceitos para os cidadãos 

Adicionalidade 
Os fundos fornecidos são mais do que os compromissos nacionais de 
ODA existentes e não são contabilizados para o cumprimento desses 
compromissos. 

Adequação e precaução 
A quantidade de financiamento é suficiente para lidar com a tarefa de 
manter o aumento da temperatura global bem abaixo de 2ºC e buscar 
esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5ºC 

Previsibilidade O financiamento é conhecido e seguro ao longo de um ciclo de médio 
prazo de vários anos. 

Administração e 
governança do 

fundo 

Transparência e 
prestação de contas 

Disponibilidade de informações abrangentes, precisas e oportunas 
disponíveis publicamente sobre a estrutura de financiamento de um 
mecanismo, seus dados financeiros, a estrutura de seu conselho e 
informações de contato dos conselheiros, uma descrição de seu 
processo de tomada de decisão, documentos de preparo de projeto, as 
decisões e desembolsos efetivamente tomados, os resultados atingidos 
pela implementação, e a existência de um mecanismo ou processo de 
reparação. 

Representação equitativa 

Representação de um grupo diversificado de partes interessadas no 
conselho do fundo ou mecanismo de financiamento, além dos países 
contribuintes e receptores; a ocupação de países nos assentos do 
conselho não é dependente de contribuição financeira. 

Desembolso e 
implementação de 

fundos 

Transparência e 
prestação de contas 

Divulgação das decisões de financiamento de acordo com critérios e 
diretrizes de financiamento divulgadas publicamente e os desembolsos 
realizados; dever de monitorar e avaliar a implementação de 
financiamento; existência de um mecanismo ou processo de reparação 
e a aplicação de um conjunto abrangente de políticas de integridade; 
reforço da fiscalização pelos legislativos nacionais. 

Subsidiariedade e 
propriedade 
nacional/local 

Decisões de financiamento a serem tomadas no menor nível político e 
institucional possível; propriedade nacional e país a ser definido além 
de um foco estreito, centrado no governo para incluir níveis 
subnacionais e locais. 

Precaução e pontualidade 
Ausência de certeza científica ou dados relevantes não deve atrasar o 
desembolso rápido do financiamento quando for necessária uma ação 
urgente. 

Adequação 
Os instrumentos de financiamento utilizados não devem impor um ônus 
adicional ou injustiça ao país recipiente. 

Não faça mal 

As decisões de investimento em finanças climáticas não devem 
prejudicar os objetivos de desenvolvimento sustentável de longo prazo 
de um país, causar mal adaptação, investir em objetivos opostos ou 
violar direitos humanos básicos. 

Foco de acesso direto e 
vulnerabilidade 

Financiamento, tecnologia e capacitação a serem disponibilizados aos 
países mais vulneráveis internacionalmente e grupos populacionais 
dentro dos países o mais diretamente possível (eliminando agências 
intermediárias multilaterais de onde não são necessárias e fortalecendo 
a capacidade institucional nacional, subnacional e local). 

Igualdade de gênero 

As decisões de financiamento e o desembolso levam em conta as 
capacidades e necessidades particulares de todos os grupos de gênero 
por meio da integração de gênero e de um foco no empoderamento de 
mulheres e indivíduos LGBTQ frequentemente marginalizados. 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações de [FONTE] 
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O Acordo de Paris (UNFCCC, 2015) reiterou que os países desenvolvidos devem 
assumir a liderança na mobilizar o financiamento climático de uma forma ampla e 
variada de fontes, instrumentos e canais, além de uma progressão além esforços 
anteriores. A Conferência concordou em estabelecer uma nova meta coletiva até 
2020 (COP 26), aumentando a partir de um piso de US$ 100 bilhões prometido 
em Copenhaga a ser alcançado anualmente até 2020 (UNFCCC, 2016a). Este 
montante ainda não foi atingido.  

Vale ressaltar o esforço feito durante a COP 26 no sentido de um maior 
envolvimento do setor financeiro internacional no financiamento e na busca das 
metas de aquecimento global. Nesta conferência foi anunciada a formação de um 
Consorcio de cerca de 450 instituições financeiras espalhadas pelo mundo todo, 
envolvendo 45 países. Estas instituições em conjunto são responsáveis por quase 
40% dos ativos mundiais. Este Consorcio, denominado Glasgow Financial Aliance 
for Net-Zero (GFANZ), prometeu a descarbonizar suas respectivas carteiras e 
zerar as emissões liquidas de gases de efeito-estufa até 2050.  

Um dos grandes desafios para o atingimento destas metas está na falta de 
transparência, consenso e possibilidade de prestação de contas acerca dos 
critérios para os financiamentos serem classificados como “financiamento 
climático”. A declaração final da Conferência em Conpenhagen (2009) definiu que 
o mecanismo de financiamento para combater os efeitos da mudança climática 
deveria ocorrer através de uma variedade de fontes, pública e privada, bilaterais e 
multilaterais, incluindo fontes alternativas de financiamento. No entanto, 
nenhuma definição ou categorização específica foi feita sobre estes tipos de 
financiamento, o que tornou extremamente difícil mensurar a contribuição 
efetivamente feita. O que se observou na prática é que cada país pode definir e 
classificar a suas respectivas contribuições para o atingimento das metas 
estabelecidas por eles, as chamadas Contribuições Nacionais Determinadas. 
(Timmons et all, 2021)   

Dentro deste contexto se faz importante analisar os fluxos internacionais de 
financiamento climático. O último relatório do Climate Policy Initiative (CPI -
Landscape of Climate Finance, 2021) nos dá uma boa perspectiva destes 
financiamentos. Vale notar que estes números estão sujeitos “a dificuldades 
metodológicas” descritas anteriormente estão aqui presentes. O relatório analisa 
os dados relativos ao biênio 2019/2020. 

Apesar do financiamento climático atingir um novo recorde no biénio analisado, 
chegando a um total de US$ de 632 bilhões (ver gráfico 1 abaixo) o ritmo de 
crescimento biênio a biênio diminuiu. Embora o impacto da pandemia posso ser 
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considerado, uma vez que governos tiveram que redirecionar recursos para 
enfrentar a crise econômica e sanitária que se sucedeu, é necessário observar que 
a taxa de crescimento entre os biênios 2017/18 e 2019/20 foi de apenas 10%, 
significativamente menor que os períodos anteriores, que foram de no mínimo de 
24%. 

Este total de financiamento ainda está muito abaixo do que é considerado como 
essencial para o enfrentamento da mudança climática. Segundo a Climate Policy 
Initiative seria necessário um aumento de 590% anual no financiamento do clima 
para que os objetivos já estabelecidos para 2030 sejam cumpridos.  
Além disto existem diferenças significativas no que tange ao financiamento 
destinado à mitigação e à adaptação2, com uma clara defasagem em relação a esta 
última. Iniciativas relacionadas à adaptação ainda continuam a ser uma questão 
central e estão aquém das necessidades estabelecidas. Relatório do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNIPE, 2021) afirma a necessidade do 
financiamento para adaptação, somente em países em desenvolvimento, serão em 
torno de US$ 330 bilhões em 2030. Hoje este volume está em US$ 46 bilhões. 
Fundamental nesta questão está no fato de que, dadas as características das ações 
de adaptação, o setor púbico continua sendo o principal provedor de recursos. 
 

 
2 Ações de mitigação são aquelas destinadas a reduzir as emissões de gás de efeito estufa enquanto ações de 
adaptação são aquelas destinadas a preparar o planeta para os efeitos da mudança climática, tais como secas, 
enchentes, furacões, entre outros.  



 
 

14 
 

Gráfico 1: Fluxos Globais de Financiamento do Clima entre 2011 – 2020 Dados 
Bi-anuais 

 

Fonte: Climate Policy Initiative, 2021 

 

Vale ressaltar que a importância do investimento em adaptação deriva da 
necessidade imediata de lidar com os impactos diretos das mudanças climáticas. 
Os últimos relatórios da UNFCCC (2021, 2019) deixam claro que os efeitos das 
mudanças climáticas já estão ocorrendo, com uma frequência cada vez maior de 
eventos climáticos críticos, como enchentes, furacões e secas. Normalmente, são 
os países subdesenvolvidos que sentem mais os efeitos destes eventos pois não 
possuem a infraestrutura necessária para enfrentar tais situações (como também 
não possuem mecanismos de proteção social para enfrentar os problemas socias 
dai derivados – fome, desemprego, doenças, etc). “A importância da adaptação às 
mudanças climáticas também aumentou devido ao ritmo de crescimento 
econômico e urbanização tanto nas novas economias emergentes quanto nos 
países em desenvolvimento. O desenvolvimento de infraestrutura (por exemplo, 
estradas, pontes, usinas de energia e linhas de transmissão) e urbanização (ou seja, 
estruturas de edifícios compactos) são irreversíveis; uma vez que eles são 
construídos, seria muito caro para mudar. Ele cria um look-in de infraestrutura.” 
(Timilsina, G, 2021). 

Além disto, o financiamento da mitigação ocorre em maior escala do que os 
relacionados à adaptação devido ao fato do primeiro proporcionar retornos 
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financeiros no curto prazo, enquanto que os investimentos em adaptação, sendo 
bens públicos, o setor privado teria menor atração por este tipo de investimento 
dada a maior dificuldade e tempo para se auferir retornos financeiros. 

O financiamento público para o clima, apesar de continuar praticamente estável 
entre os períodos de 2017/18 para 2019/20, com um crescimento de apenas de 
7%, continua sendo o principal responsável por 61% do total (US$ 321 bilhões). 
Dentro disto, as Instituições Financeiras de Desenvolvimento continuam a ser as 
principais repassadoras de recursos com 68% do total. Por outro lado, o 
investimento privado continuou crescendo (13%) atingindo US$ 310 milhões.  

A maior parte do financiamento climático (US$384 bilhões) foi feito através de 
operações de dívida (67%), nas quais 12% foram com taxas subsidiadas. Esta é 
uma questão importante, pois embora sejam feitas a taxas menores do que a do 
mercado, implicam em grande medida em um aumento do grau de endividamento 
de países menos desenvolvidos. 
 
Energia solar e Eólica continuam sendo os maiores recipientes de financiamento 
em energia renovável, atraindo cerca de 91% de todo o financiamento dedicado à 
mitigação. Além disto, o financiamento para transporte de baixo carbono se 
apresenta como o de maior crescimento com um aumento de 23% quando 
comparado ao período de 2017/2018. Cerca de 48% deste investimento foi feito 
pelo setor privado apoiado em política de subsídios públicos e no custo 
decrescente destes setores devido ao desenvolvimento tecnológico.  
 

Antes de se prosseguir para uma análise do financiamento do clima no Brasil, é 
interessante analisar este tipo de financiamento sobre uma ótica mais ampla, 
através do conceito de finanças sustentáveis. Segundo o relatório do Lab de 
Inovação Financeira, O Mercado de Finanças Sustentáveis no Brasil em 2022, 
“finanças sustentáveis referem-se à interação dos aspectos de sustentabilidade 
nos processos de tomada de decisão, nas políticas e nos arranjos institucionais dos 
atores do mercado financeiro” (GIZ, FiBraS 2022, p.11). Desta forma contribuem 
para a mitigação dos riscos ASG (Ambientais, Sociais e de Governança) dentro do 
processo de decisão de atores financeiros e contribuem para o desenvolvimento 
sustentável.  

O importante a ressaltar aqui é que a introdução de fatores ASG nos processos de 
tomada de decisão, não apenas no setor financeiro, como também no setor 
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produtivos como um todo, contribuem para diminuir os riscos financeiros 
derivados dos riscos climáticos (físico e de transição)3. 

O mercado de finanças sustentáveis no mundo opera através de diferentes tipos 
de produtos bancários e mercado de capitais (renda fixa, fundos de investimento) 
que integram considerações ambientais, sociais e de governança, sendo que os 
seus respectivos usos variam de acordo com o objetivo finais do investimento a 
ser efetuado. De uma forma geral, estes instrumentos financeiros se dividem em 
duas tipos: i) títulos baseados em atividades/ou setores (activity/asset-based) 
onde os recursos captados com a emissão de tal títulos tem uma destinação clara 
e verificável. Este é o caso, por exemplo, dos denominados green bonds; ii) de 
outro lado são os títulos baseados no emissor (issuer-base). Neste caso, o uso dos 
recursos captados pode ter uso generalizado, mas o emissor assume metas de 
sustentabilidade baseada em princípios ASG. 

As principais características do mercado global de finanças sustentáveis podem 
ser visualizadas no Gráfico 2 abaixo. Segundo dados do GIZ, (FiBraS 2022), o 
mercado global de títulos e empréstimos ambientais e/ou sociais emitidos em 
2020 foi de US$ 732,1 bilhão, chegando a atingir o valor acumulado de US$ de 
4,0 trilhões, considerando o mundo todo. Embora impressione, este volume 
representa ainda, uma pequena fração, dos US$ 281 trilhões do mercado global 
de dívida (1,4% do total). 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Os riscos físicos, são aqueles resultantes das mudanças nas próprias condições climáticas e seus impactos diretos, 
por variações agudas ou de tendência (por exemplo, aquecimento global, ondas de calor, secas, aumento do nível do 
mar, eventos climáticos extremos), que impõem danos à propriedades e afeta significativa o comércio de bens e 
serviços’. Já os riscos de transição, são provenientes da reação socioeconômica ao ajustamento rápido à economia 
de baixo carbono fruto de políticas de mitigação ou adaptação aos efeitos das mudanças climáticas (por exemplo, a 
introdução de políticas relacionadas às mudanças climáticas, como impostos sobre carbono, novos regulamentos ou 
regras produção de certos bens, desenvolvimento e implantação tecnológica, evolução das preferências do 
consumidor, litígio). (Carney, 2018) 
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Fonte: Apud GIZ, 2022 

 

Como fica evidente no Gráfico 2, este é um mercado em franca evolução. No ano 
de 2021, foram emitidos cerca de US$1,6 trilhão em títulos sustentáveis. Esta 
marca é significativa levando-se em conta que somente em 2007 foi emitido o 
primeiro green bond. Foram precisos 12 anos para que o primeiro trilhão de 
emissões acumuladas fosse atingido (2019) e apenas mais dois anos para que se 
alcança-se o segundo milhão. Vale salientar que os instrumentos de mercados de 
capitais baseado em atividade e/ou ativo específico foram responsáveis por 80% 
de todas estas operações, enquanto os instrumentos atrelados a metas ASG 
alcançaram os restantes 20% (GIZ, FiBraS 2022). 

Como mostra o gráfico o título verde é a categoria de dívida sustentável mais 
popular, apresentando um crescimento constante desde 2013, chegando à 2021 
a um patamar recorde de US$ 620 bilhões. Uma categoria que vem crescendo nos 
últimos dois anos foram os títulos sociais. Este crescimento ocorre justamente no 
período da pandemia, onde vários governos e instituições supranacionais 
recorreram a esses instrumentos para financiar pesquisas médicas e adotarem 
medidas de alívio ao desemprego. Por fim, ressalta-se o crescimento recente das 
debêntures de sustentabilidades que atingiram um total em 2021 de US$ 68,7 
bilhões. 

2.2 O Mercado de Finanças Sustentáveis no Brasil 

Do mesmo modo que o cenário mundial, as finanças sustentáveis no Brasil 
começam efetivamente a tomar corpo a partir da realização da COP 21. As tabelas 

Gráfico 2: Emissões de Títulos Verdes 
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abaixo mostram o número de emissões efetuadas e seus respectivos valores totais 
entre 2015 e 2021. 

 

Gráfico 3: Valor e número de emissões 2015-2021 

 

Fonte: Apud, GIZ, 2022 

Duas características são marcantes nestes gráficos. Em primeiro lugar é evidente 
o salto ocorrido em 2021 em ambas as categorias. O aumento no valor das 
emissões foi de 932%, saindo de um patamar de US$ 1,53 bilhões em 2016 para 
US$ 15,8 bilhões em 2021. Somente nos últimos 12 meses o valor emitido 
superou o valor acumulado dos últimos 5 anos. O número de emissões também 
apresenta o mesmo comportamento tendo o ano de 2021 (119) superado o 
acumulado dos 5 anos anteriores (79).  

Em segundo lugar, a distribuição entre emissões nacionais e internacionais 
apresentou padrões distintos. Enquanto as emissões nacionais somam 66% do 
total de emissões (79 em 119), o valor emitido em operações no exterior 
representa 68% total (US$ 19 bilhões em um total de US$ 28 bilhões). Este maior 
valor médio nas emissões externa se explica tanto, pelo custo fixo maior deste 
tipo de operação no exterior fazendo com que só valha a pena emitir fora, se o 
valor captado for grande, quanto pelo fato do apetite do investidor internacional 
ser maior por este tipo de título. 

Uma característica das emissões de títulos sustentáveis no mercado externo é o 
fato destas serem feitas majoritariamente por empresas não financeiras (84%). As 
emissões do setor bancário ainda é um fenômeno recente, sendo que parte 
significativa do total acumulado de emissões é devido à emissão feita pelo BNDES 
em 2017 no valor de US $ 1,0 bilhão.  
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Gráfico 4: Tipos de emissores por número de emissões (internacional) 

 

Fonte: Apud, GIZ, 2022 

 

De acordo com relatório da consultoria Sitawi (pud GIZ, FiBraS 2022), entre 2015 
– 2021, 55% das emissões de títulos internacionais estavam atrelados a metas 
ASG (US$ 10,5 bilhão), sem a necessidade de se especificar prioritariamente quais 
projetos seriam financiados. Em segundo lugar, ficaram as emissões destinadas a 
financiar o manejo e uso de florestas, com valores de US$ 3,3 bilhão. Seguem-se 
os setores de energia renovável, bioenergia, agropecuária e transporte. 

Tabela 2: Uso de recursos por segmento 

Uso dos recursos 2015-2021 Valor (milhões de USD) % 

Agropecuária 500,00 3% 

Bioenergia 700,00 4% 

Corporativo 10487,46 55% 

Ecoeficiência 549,45 3% 

Energia renovável 1050,00 6% 

Florestas 3300,00 176% 

Múltiplos 1950,00 10% 

Transporte 500,00 3% 

Total 19036,91   

Fonte: Sitawi, apud, GIZ, 2022 
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Dois instrumentos respondem em conjunto por 76% do volume de emissões no 
mercado internacional entre o período 2015 e 2021, sendo 41% relativos a títulos 
ASG (US$ 7,8 bilhão) e 35% relativos à títulos verdes (US$ 6,6 bilhão). Vale 
ressaltar as diferentes características neste desempenho. Enquanto os títulos 
verdes são emitidos no exterior desde 2015 (com exceção de 2021), a 
caracterização ASG começou apenas em 2020, com a emissão de US$ 1,2 bilhão 
atingindo o valor de US$ 6,6 bilhão no ano seguinte. Uma das possíveis razões 
para este desempenho dos títulos atrelados aos princípios de ASG seria ao custo 
menos oneroso de emissão, pois não necessariamente requerem uma segunda 
opinião e a comprovação anterior do uso dos recursos.   

Gráfico 5: Emissões internacionais por tipos de instrumentos (USD milhões) 
(2015-2021) 

 

Fonte: Sitawi, apud GIZ 20220 

 

2.2.1 Emissões de Títulos Sustentáveis no mercado nacional 

A emissão de títulos sustentáveis no mercado nacional inicia-se em 2016. Após 
três anos de captações relativamente pequenas (US$ 353,8 milhões; US$ 188,6 
milhões e US$ 223,9 milhões, respectivamente nos anos 2016, 2017 e 20184) 
observa-se um aumento significativo a partir de 2019, atingindo no ano de 2021 
um volume de captação de US$ 4,9 bilhões, sendo no acumulado desde 2016 um 

 
4 Sitawi, apud GIZ, FiBraS 2022. 
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valor de US$ 9,1 bilhões. Isto indica claramente um mercado em evolução com 
grandes possibilidades de expansão.  

Muito similar às captações internacionais, a grande maioria de emissores foram 
empresas não financeiras responsáveis por 89,6% do total5. O baixo número de 
captações realizadas por empresas financeiras, tano no mercado internacional 
como no nacional, coloca luzes sobre o real comprometimento deste setor com o 
financiamento sustentável. O fato desde tipo de funding exigir um maior 
comprometimento com aspectos de sustentabilidade ambiental, social e uma 
maior transparência de governança, pode fazer com que esta forma de 
alavancagem de recursos não seja atrativa, ainda mais quando se compara com o 
funding originado com depósitos a vista ou a emissão de títulos comuns.  

 

Gráfico 6: Total de recursos alocados por setores (2015-2021) 

 

Fonte: Apud GIZ, 2022 

O setor de energia representou cerca de 52% do volume total, fato este também 
observado nas emissões internacionais. Esta é inclusive uma característica 
internacional para vários países e reflete o fato de o setor de energias renováveis 
estar se consolidando em termos de mercado e tecnologia. Isto faz com que 
investimentos nesta área se torne menos incerto o que explicaria a percentual 

 
5 Idem nota anterior. 
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significativo de recursos captados. Em segundo lugar, vem as emissões 
corporativas voltadas para ações ASG de uma formal geral, com 23% do total.6 

A análise dos instrumentos utilizados nas emissões nacionais merece destacar dois 
aspectos. Em primeiro lugar, embora em proporções ainda muito dispares entre si, 
existe uma crescente diversificação dos instrumentos utilizados. De acordo com 
o relatório FiBraS 2022, desde o ano de 2016 sete foram os tipos de instrumentos 
utilizados: debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), 
empréstimos, Letras Financeiras, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), 
Fundos de Investimentos em Direito de Crédito (FIDIC) e Fundos de Investimento 
Imobiliários (FII). Destes apenas as debêntures foram utilizadas como 
instrumentos de captação em todos os anos da amostra. Em seguida vem os CRA, 
com exceção dos anos de 2017 e 2018. Todos os demais passam a serem 
utilizados apenas após 2020. Isto mostra uma crescente diversificação de 
instrumentos que pode indicar uma maior diversidade de emissores e objetivos 
específicos para as captações.  

Em segundo lugar, vale destacar o uso significativo das debêntures como 
instrumento, quer seja quando se considera o número absoluto de emissões, quer 
seja quando se considera o valor das captações, que neste caso representou 68% 
do valor total emitido (US$ 6,2 bilhões) sendo que quase 50% deste total ocorreu 
apenas em 2021.  

 

Gráfico 7: Número e valores de emissões por tipos de instrumentos (2016-2021) 

 

Fonte: Apud GIZ, 2022 

 
6 Idem nota anterior. 
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Tabela 3: Operações Financeiras 

Ano Debêntures CRA Empréstimos 
Letras 

Financeiras 
CRI FIDC FII 

Volume 
(milhões de 

USD) 

2016 61,6 291,70 0 0 0 0 0 353,37 

2017 138,26 0,00 0 0 0 0 0 138,26 

2018 223,99 0,00 0 0 0 0 0 233,99 

2019 1226,63 9,65 0 0 4,49 0 0 1240,77 

2020 1371,8 175,71 189,69 513,19 25,63 0 0 2276,02 

2021 3188,79 738,03 501,86 224,18 125,72 49,71 57,03 4885,32 

Total 6211,07 1215,16 691,55 737,37 155,84 127,26 57,03 9117,73 

% 68% 13% 8% 8% 2% 1% 1% 100% 

Fonte: Apud GIZ, 2022 

Dentre este total de debêntures emitidas, 59% (quer seja uma debênture comum, 
quer seja uma debênture incentivada) podem ser classificadas especificamente 
como um green bound (título verde), fato este que mostra o potencial que este 
instrumento possui para o processo de transição para uma economia de baixo 
carbono. Os outros 41% se distribuem em debentures social (5%), sustentável 
(13%), metas ASG (21%) e de transição (2%). Uma explicação para isto foi o 
Decreto n. 10387 de 2020, que permitiu a emissão de debêntures para projetos 
com impactos ambientais ou sociais de forma bens mais rápida, facilitando assim 
o seu uso.  

 

2.3 Finanças Combinadas (Blended Finance) 

Uma estrutura de financiamento nova e em evolução tanto no mundo como no 
Brasil são as chamadas finanças combinadas, ou em inglês Blended Finance. Na 
definição da OECD (2018), finanças combinadas são “o uso estratégico do fontes 
de financiamento do desenvolvimento para a mobilização de financiamento 
adicional para o desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento”. 
Neste contexto, os Bancos de Desenvolvimento e as Instituições Financeiras de 
Desenvolvimento (IFDs) desempenham um papel crítico nesta combinação de 
distintas fontes de financiamento ao implantar instrumentos e mecanismos de 
estruturação para mobilizar o setor privado. Os Bancos Multilaterais de 
Desenvolvimento (MDBs) fornecem a maior parte dos investimentos do setor 
privado por meio de operações dedicadas ao setor privado. No entanto, uma gama 
mais ampla de atores diversos está se engajando em finanças mistas, desde 
fundações e investidores filantrópicos até atores comerciais, investidores 
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institucionais, bancos comerciais, fundos de private equity e venture capital, 
fundos de hedge e empresas (OCDE, 2018). De acordo com o relatório “The State 
fo Blended Finance 2021” da Convergence, entre 2007 e 2018 este tipo de 
estruturação mobilizou aproximadamente US$ 166 bilhões somente em países em 
desenvolvimento, com um total de 2.950 operações.  

O fato mais destacado neste tipo de estruturação é o entendimento de que o 
Blended Finance é uma mecanismos que permite organizações e instituições com 
diferentes objetivos investirem em conjunto enquanto atingem seus objetivos 
específicos, quer sejam retorno financeiro, impacto social ou uma mistura dos 
dois. De uma forma geral é esperado que as estruturações deste tipo tenham as 
seguintes características: i) contribuam para atender os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável; ii) em sua maioria possuam retornos financeiros 
esperados positivos; e iii) os setores públicos e filantrópicos atuam como 
catalizadores para atrair capitais privados.  

De acordo com o site Convergence (covergence.finance/blended-finance) quatro 
tipos de arquiteturas financeiras são encontradas em estruturações de finanças 
combinadas: 

i. Investidores públicos e/ou filantrópicos fornecem fundos a taxas menores 
do que as praticadas no mercado de forma, que em conjunto com o capital 
privado (este a taxas de mercado) reduzindo assim o custo final das 
operações; 

ii. Investidores públicos e/ou filantrópicos melhoram as condições de crédito 
através de garantias ou seguros a taxas menores do que as praticadas no 
mercado; 

iii. Operações privadas associadas a assistência técnicas para o tomador de 
crédito subsidiadas ou inteiramente bancadas por investidores públicos ou 
filantrópicos. Esta assistência técnica tem por objetivo aumentar a 
viabilidade comercial e o impacto, em termos de desenvolvimento, da 
operação; 

iv. Fundos públicos ou filantrópicos que são utilizados para a construção das 
operações estruturadas.  

No Brasil este tipo de estruturação está avançando, mas com muito potencial de 
crescimento ainda. A América Latina e Caribe é a segunda região no mundo com 
maior número de estruturações (17% do total). No entanto, esta participação 
(igual à observada para o sul da Asia) está muito distante do recebido pela África 
Subsaariana, que possui 46% do total de estruturações.  No entanto, não se pode 
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desconhecer os valores recebidos pelo Brasil. Somente no ano de 2018 foram US$ 
900 milhões, segundo o relatório FiBraS Finanças Sustentáveis 2022. Atualmente 
o BNDES tem um edital aberto para projetos Blended Finance, com recursos não 
reembolsáveis no valor total de R$ 90 milhões. 

 

2.4 O Setor Agrícola no Brasil e os Seus Mecanismos de Financiamento 
Sustentável 

Segundo dados do Observatório do Clima (2020) a agropecuária é a segunda 
maior responsável por emissão de gases de efeito estufa no Brasil, respondendo 
por 26,7% do total, atrás das mudanças do uso do solo, que responsável por 
45,2%. Este fato, coloca o agronegócio, como também o desmatamento, no centro 
da discussão sobre o financiamento e o investimento na agricultura e na pecuária 
sustentável.  

Basicamente, existem dois mercados de financiamento para o setor agrícola. O 
mercado de capitais e o mercado bancário de empréstimos. A seguir fazemos uma 
rápida descrição dos instrumentos mais relevantes: 

No mercado de capitais, são quatro os títulos com maior destaque, a saber: 

• Certificados de Recebíveis Agrícolas (CRA): este título é o mais conhecido 
no mercado e amplamente utilizado. São instrumentos de renda fixa 
lastreados em recebíveis originados de negócios entre produtores rurais e 
terceiros. Nestas operações, as empresas cedem seus recebíveis para uma 
securitizadora, que emitirá os CRAs e os disponibilizará para negociação no 
mercado de capitais. Os recursos obtidos com este tipo de emissão 
possuem destinação definida setorialmente, sendo o maior percentual na 
própria agricultura; 

• Certificados de Recebíveis Agrícolas Verdes (CRA Verde): título ainda 
pouco difundido no mercado de capitais, o CRA Verde é um título de renda 
fixa com as mesmas características de um título comum, com a 
especificidade de que os recursos captados possuem destinação específica 
para projetos que gerem mitigação e/ou adaptação à mudanças climáticas. 
Como todo título / financiamento vinculado ao enfrentamento das 
mudanças climáticas, estes títulos devem possuir transparência na 
aplicação dos recursos captados, como também passíveis de serem 
auditados. Dado as necessidades de cumprimentos de metas de 
descarbonização e evitar riscos reputacionais, este mercado apresenta um 
potencial de crescimento muito grande no médio prazo; 
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• Cédula do Produto Rural (CPR): título de dívida (instrumento de obtenção 
de crédito para o produtor rural) emitido pelo produtor rural. Existem dois 
tipos básicos de CPRs: o físico, onde a liquidação do CPR ocorre com a 
entrega do produto, na quantidade definida no próprio título para o 
detentor do CPR; e o financeiro, onde a liquidação do título se dá pelo 
pagamento financeiro do valor do título e não pela entrega do produto; 

• Cédula do Produto Rural Verde (CPR – Verde): em 2021 através do 
Decreto 10.828, ficou autorizada a emissão de CPR para produtos rurais 
obtidos por meio de atividades relacionadas à conservação e à recuperação 
de florestas nativa e de seus biomas, dadas algumas características 
especificas. Ele distingue-se do CPR tradicional por precisar de ter 
certificação por terceira parte comprovando a real proteção climática 
pretendida. Além disto, estes títulos poderão ser utilizados por empresas 
que buscam realizar compensação de carbono. Para tanto, a Cédula, deverá 
ter registrada a compensação de carbono obtida e ser devidamente 
mensurada.   

O mercado crédito bancário para agricultura é um dos maiores no Brasil. Tendo 
em vista que a atividade rural esta relacionada ao principal componente de 
emissão de gases de efeito estufa no Brasil (Manejo e uso de florestas) faz-se 
importante analisar como este segmento de mercado esta regulado do ponto de 
vista ambiental.7 Isto é mais importante ainda tendo em vista que os bancos 
comerciais privados são obrigados (Resolução CMN No 4.901/2021) a conceder 
crédito ao setor agrícola no mínimo 27,5% de seus depósitos a vista e 59% da 
média de depósitos da poupança rural. É este fato que faz deste tipo de crédito 
um dos mais importantes no país. 

Até 2021, de uma forma geral, a regulamentação do BACEN sobre o crédito rural, 
sob o ponto de vista ambiental, tinha como objetivo apenas verificar a 
regularidade do tomador de empréstimo frente aos órgãos reguladores de meio 
ambiente e afins de uma forma ampla. Como por exemplo, a verificação sobre a 
regularidade do registro no Cadastro Ambiental (CAR) ou se o tomador de 
empréstimos esta ou não na lista suja de praticantes de condição de trabalho 
escravo. Com a Resolução BCB 140 / 2021 o Banco Central procurou consolidar 
várias destas iniciativas já existente e incorporou outras atividades ilegais como 
desmatamento, invasão de terras protegidas, entre outros. O que estas resoluções 
trazem de novo e incluir para a avaliação de concessão de crédito um volume 

 
7 Somente nos anos 2019 – 2020 foram concedidos cerca de R$ 278,8 bilhões em crédito agrícola no país através 

dos bancos privados. 
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maior de critérios, que vão além dos impedimentos legais. Para isto o BACEN 
sinalizou a criação do Bureau Verde de Crédito Rural. A partir de uma ampla 
integração com bases de dados de diversos órgãos, tais como INCRA, ANA, 
Serviço Florestal Brasileiro, IBAM, ICMBio, FUNAI, entre outros, busca-se a 
construção de uma metodologia de avaliação de crédito sustentável que pode ser 
visualizada abaixo. 

Tabela 4: Classificação dos Critérios para Financiamento 

 

Fonte: ICMBio 

Como pode ser notado, os critérios de concessão de crédito contam com 
elementos impeditivos, definido por lei (Terras Indígenas, Unidade de 
Conservação e CAR) e com elementos que podem aumentar ou diminuir a 
classificação de risco do crédito.  

Além disto, com a Resolução 139 / 202 quase a totalidade do sistema financeiro 
brasileiro ficou obrigada a divulgar o Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, 
Ambientais e Climática (GRSAC). A importância deste relatório está no fato de ele 
ser adotado pela grande maioria de bancos centrais de vários países e serve como 
referência para investidores internacionais. O objetivo deste relatório é aumentar 
a transparência (disclosure) por parte dos bancos, de forma a que eles possam ser 
avaliados por investidores em suas ações de ASG. 

O que estes movimentos do BCB mostram é uma clara intenção em regular a ação 
dos bancos comerciais na concessão de crédito agrícola nas duas pontas da 
correia, desde o momento que o banco capta recursos no mercado, quanto 
quando ele transforma estes recursos em crédito.  

  

Impedimento Legal Sinalização e exclusão do incentivo Critérios de sustentabilidade

Terras indígenas  * Áreas embargadas1* Programa ABC3

Unidades de conservação* Legal, RPPN2* Outorga de água*

CAR (ausência) Trabalho infantil  ou informal* Certificação orgânica por terceiros*

Uso de energia renovável*

Classificação dos Critérios

1Áreas embargadas: IBAMA ou ICMBio

2APP: Área de Preservação Permanente; RPPN: Reserva Particular do Patrimônio Natural

3Programa Agricultura de Baixo Carbono (ABC)

* Critérios novos no Sicor
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2.5 A Floresta e a Natureza enquanto fonte de financiamento 

O objetivo desta seção é analisar o potencial de financiamento originado a partir 
da preservação e uso sustentável da floresta e da natureza. Não se pretende aqui 
realizar uma ampla revisão da literatura sobre Soluções Baseadas na Natureza8, 
pois fugiria as escopo deste relatório e projeto de pesquisa. Vai-se focar apenas 
naquelas iniciativas que se entende ter impactos imediatos para os objetivos 
gerais deste projeto, que é visualizar possíveis linhas de desenvolvimento para o 
Estado do Acre.  

2.5.1 O Mercado de Carbono 

O mercado de emissões de carbono tem se colocado como um dos principais 
instrumentos para o combate aos efeitos da mudança climática e para a transição 
para uma economia de baixo carbono. Ele é baseado no princípio de que 
determinadas atividades econômicas geram externalidades negativas através da 
emissão de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera. Uma forma de lidar com 
isto seria precificar estas emissões de GEE internalizando essa externalidade 
negativa. Parte-se, desta forma, do princípio poluidor-pagador. Através desta 
precificação busca-se incentivar a adoção de insumos e processos produtivos 
menos poluentes, a adoção de tecnologias menos poluentes, como também 
buscar direcionar os consumidores para comprarem produtos com menor pegada 
de carbono. Ou seja, procura-se com este procedimento dar uma resposta de 
mercado para a questão das mudanças climáticas.  

Existem dois tipos de Mercados de Carbono: o regulado e o voluntário. A 
regulação pode ocorrer de duas formas, sendo o mais importante é o chamado 
Sistema de Comércio de Emissões (Emissions Trading System – ETS), no qual 
governos, quer seja na esfera internacional, nacional ou regional, estabelecem 
limites máximos (cap) de emissão de gases de efeito estufas por setores regulados. 
As empresas que emitem um volume abaixo deste podem vender (trade) seus 
direitos de emissão para empresas que ultrapassam o teto estabelecido pelo 
governo9. Segundo o relatório Mercado de Carbono (Lab 2021), existem hoje pelo 
mundo 24 sistemas de comercio de emissões regulamentados. A segunda forma 
de mercado regulado ocorre quando o governo define um valor fixo por tonelada 
de carbono emitido em distintos setores da economia. A principal diferença entre 
os dois é o fato de que enquanto no Sistema de Comércio de Emissões o volume 
de emissão é controlado e o preço da tonelada de carbono é definido pelo 

 
8 Para uma análise completa sobre o financiamento de soluções baseadas na natureza, ver Brears (2022).  
9 Este sistema também é conhecido como trade and cap! 
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mercado, na tributação de emissões, ocorre o inverso: tem-se a certeza do preço 
a ser pago, mas não existe controle sobre a quantidade emitida de gases.  

2.5.1.1 Mercado de Carbono regulado internacionalmente 

Um dos mais importantes mecanismos de regulação do mercado de carbono 
internacionalmente é o Artigo 6 do acordo de Paris. Este mecanismo oferece um 
conjunto de ferramentas (inclusive relacionadas ao mercado de carbono) para 
apoiar os países na implementação de suas Contribuições Nacionalmente 
Determinadas (NDCs, em inglês), através de dois instrumentos: 

• Abordagens cooperativas, que em essência são um de mercado de 
“resultados de mitigação” gerado entre países. Isto significa que os países 
que consigam reduções de emissões acima das pactuadas nos NDCs, 
possam transferir estes valores outros países de forma que estes últimos 
possam utilizar estes (créditos) na contagem do atingimento de suas metas. 
Estas transferências possuem o nome de Resultados de Mitigação 
Internacionalmente Transferidos (ou ITMO em inglês); 

• Um segundo mecanismo são as abordagens voluntárias onde entes 
privados podem certificar projetos que reduzem emissões ou removam 
GEE da atmosfera, gerando créditos de carbono que podem ser 
transferidos para que outros países utilizem para demonstrar o 
cumprimento de sua NDC (Lab 2022). 
 

Um desenvolvimento ocorreu na COP 26, onde se estabeleceu grupos de 
trabalhos para serem validados na COP 27, sobre a possibilidade de se considerar 
as atividades de “emissões evitadas” entre as atividades elegíveis dentro do Artigo 
6, fato este que permitiria incluir o desmatamento evitado contabilizado no âmbito 
das atividades do REDD+. Este último ponto é fundamental para a discussão dos 
Estados da Amazonia Legal, pois cria um mercado internacional para as atividades 
de preservação ambiental e, notadamente, florestal. 

Já no mercado voluntário, empresas e indivíduos voluntariamente negociam 
direitos e créditos de carbono para promover ações de sustentabilidade 
corporativa ou compromissos voluntários de neutralidade ou metas ASG. Apesar 
de não haver regulamentação para o mercado voluntário, os créditos ali gerados 
precisam ser verificados e certificados por uma terceira parte, assegurando que 
estejam alinhados a princípios e metodologias existentes e amplamente 
reconhecidas. 



 
 

30 
 

Desta forma pode-se afirmar que existem três ambientes de comercialização dos 
créditos de carbono: “o mercado de carbono regulado no âmbito da Convenção 
Quadro das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) vigora o 
Acordo de Paris com as metas chamadas de NDC; os mercados regulados de 
carbono regionais, nacionais e subnacionais10; e o mercado de carbono voluntário” 
(GIZ, FiBraS 2022). 
Uma análise deste cenário mostra um grande potencial de evolução do mercado 
de carbono a partir das alterações ocorridas na COP 26 em relação ao Artigo 6 do 
Acordo de Paris, uma vez que possibilita a utilização destes créditos para o 
comprimento das metas do NDCs. Isto amplia significativamente este mercado.   
 

2.5.1.2 Características do mercado de carbono no Brasil 

O potencial de geração de receita proveniente de venda de créditos de carbono 
já é amplamente conhecida e se amplia significativamente com as recentes 
decisões da COP 26 sobre o Artigo 6 do Acordo de Paris. De acordo com a 
consultoria Waycarbon (ICC; Waycarbon 2021) o Brasil possui o potencial de 
gerar entre US$ 493 milhões e US$ 100 bilhões em vendas de crédito de carbono 
até 2030, considerando o mercado voluntário e os mecanismos referentes ao 
Artigo 6. Neste cenário brasileiro os setores agropecuário e florestal são os que 
apresentam maiores oportunidades. 

O Brasil já possuí legislação específica para tratar as emissões de carbono e o seu 
mercado desde o advento do protocolo de Quioto, de 1997, mas que somente 
entrou em vigor em 2005, e o Brasil regulamentou com os Decretos144/2002 e 
5.445/2005. Importante notar que entre os mecanismos estabelecidos pelo 
protocolo de Quito para que os países cumpram suas metas de redução de 
emissão está o denominado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). 
Através deste mecanismo, países em desenvolvimento como Brasil poderiam 
desenvolver projeto de redução de emissões e gerar, concomitantemente, 
certificados de redução que poderiam, não somente serem transacionados no 
mercado, como também serem usados pelos países desenvolvidos para cumprirem 
suas metas dentro do Protocolo de Quioto11. 

 
10 Segundo relatório do Banco Mundial de 2021, existiam neste ano um total acumulado de 30 
regulamentações em âmbitos nacionais e subnacionais em vários países.  
11 “Na sua NDC o Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 

2005, em 2025, e indicou a possibilidade de em 2030 reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 43% abaixo dos 

níveis de 2005. Em 2020, o Brasil apresentou uma NDC atualizada, confirmando a meta de redução de 43% para o ano 

de 2030, e apresentando uma estratégia de longo prazo de neutralização das emissões até o ano de 2060. Em 2022, o 

Brasil formalizou à ONU interesse em antecipar essa meta para o ano de 2050” (GIZ, FiBraS 2022). 
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Já em 2009 a legislação brasileira definiu créditos de carbono como: “títulos 
mobiliários representativos de emissões de gases de efeito estufa potencialmente 
transacionado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsa de valores e entidades 
de balcão organizada, autorizadas pela CVM”. Neste sentido, o crédito de carbono, 
na legislação brasileira corresponde a um título de crédito. A CVM já se manifestou 
reconhecendo que as Reduções Certificadas de Emissão (RCEs) – créditos de 
carbono originados no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 
– também se enquadram no conceito de valor imobiliário. 

Além da regulamentação específica sobre crédito de carbono especificada no PL 
528/2021, existem outros instrumentos financeiros que também são tratados 
como créditos de carbono. O primeiro deles são os Créditos de Descarbonização 
(CBIOS). Criados pela Lei 13.576 / 2017, estes créditos são criados a partir do 
resultado de eficiência energética do biocombustível comercializados pelos 
produtores de combustíveis. Em linhas gerais, o que se mede é o quanto se deixou 
de emitir de GEE a partir da produção de biocombustíveis. Além deste, os 
Certificados de Energia Renovável, também são considerados um “crédito de 
descarbonização”, este certificado garante que a energia adquirida foi gerada a 
partir de uma fonte renovável.  

2.5.2 Pagamentos de Serviços Ambientais 

De forma simplificada, o Pagamento de Serviços Ambientais (PSA) é um 
mecanismo financeiro para remunerar as atividades de conservação da vegetação 
nativa ou da restauração de áreas e florestas degradadas visando a melhoria da 
água, remoção de carbono, como também da conservação da biodiversidade. Os 
beneficiários deste pagamento seria produtores rurais, agricultores familiares e 
assentados, bem como comunidades tradicionais e povos indígenas. Desta forma, 
proprietários de terra que recuperam ou protegem recursos naturais passam a ser 
remunerados por um serviço até então prestado de maneira gratuita.  

No Brasil, o pagamento de serviços ambientais é regulado pela portaria no 288 de 
02 de julho de 2020 que criou o Programa Nacional de Pagamentos de Serviços 
Ambientais, Floresta+, com o objetivo de criar, fomentar e consolidar o mercado 
de serviços ambientais, monetários e não monetários, em todos os biomas 
brasileiros: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. O 
objetivo seria incentivar o pagamento por serviços ambientais em áreas com 
cobertura vegetal nativa e de criar infraestrutura e articular políticas publicas de 
conversão florestal e mudanças climáticas por meio de múltiplas fontes de 
financiamento, inclusive fundos do Green Climate Fund (“GCF”) para projetos de 
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REDD+ (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal - 
analisado a seguir). 

O Projeto piloto dentro do Floresta+ para pagamentos de erviços ambientais é o 
projeto Floresta+ Amazonia na Amazônia Legal, com recursos provenientes do 
projeto de pagamentos por resultados de REDD+. O projeto conta com recursos 
do Green Climate Fund no montante total de US$ 96,5 milhões. O projeto é 
dividido em quatro modalidades; Floresta+ Conservação , este inclusive com um 
edital aberto, que via o pagamento a pequenos produtores, proprietários ou 
possuidores de imóveis rurais que tenham posse ou propriedade com até quatro 
módulos fiscais e que atendam os seguintes critérios de elegibilidade (possuir uma 
área de vegetação nativa maior do que a exigida no código florestal; proprietários 
que executarem um plano de recuperação de áreas desmatadas; possuir Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) regularizado; não pode ter multa com órgãos ambientais); 
Floresta+ Recuperação destinado à recuperação de Áreas de Preservação 
Permanente (APP); Floresta+ Comunidades, destinado ao fortalecimento da 
gestão ambiental e territorial nos territórios coletivos de povos indígenas e povos 
e comunidades tradicionais12;  e o Floresta + Inovação destinado a apoiar ações e 
medidas inovadoras para desenvolver, implementar e alavancar políticas públicas 
de conservação e recuperação de vegetação nativa.  

Além do Programa Nacional de Pagamentos de Serviços Ambientais, foi 
sancionada em 2021 a Lei 14.119 de 2021 – Política Nacional de Pagamento de 
Serviços Ambientais (PNPSA) que instituiu o Cadastro Nacional de Pagamento de 
Serviços Ambientais (CNPSA) e o Programa Federal de Pagamentos por Serviços 
Ambientais (PFPSA). Embora esta Lei de fundamentos para uma organização e 
execução de serviços ambientais, e foi amplamente aplaudida, a sua 
regulamentação definitiva, necessária para a sua implementação ainda não foi 
feita até a presente data.  

2.5.3 Redução de Emissões provenientes do Desmatamento e da 
Degradação Florestal – Mecanismo REDD+ e Coalizão LEAF 

Um dos mecanismos mais importantes para a prevenção de desmatamento e 
degradação florestal é o denominado REDD+. De uma forma sintética este é um 
mecanismo, criado no âmbito da UNFCC, através de suas conferências anuais 
(COPs), que busca compensar países em desenvolvimento que voluntariamente 
reduzam voluntariamente suas emissões de GEE relacionadas ao desmatamento. 

 
12 O primeiro edital desta linha teve suas inscrições encerradas no dia 10/06/2022, com um total de 255 
inscrições de ideias de projetos, englobando manifestações de 136 povos indígenas, 33 de comunidades 
quilombolas e 86 de outros povos e comunidades tradicionais.  
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Seria uma compensação financeira internacional para a preservação de florestas 
em países em desenvolvimento. Inicialmente, a COP 16, em 2010 definiu que as 
atividades do REED seriam caracterizadas como: i) redução das emissões 
provenientes de desmatamento, ii) redução das emissões provenientes da 
degradação floresta; iii) conservação do estoque de carbono florestal; iv) manejo 
sustentável de florestas e v) aumento dos estoques de carbono florestal. Para a 
implementação do REED+, e usufruir de seus pagamentos, os países devem 
atender as seguintes condições: i) possuir uma estratégia nacional ou plano de 
ação relativo às atividades do REED+; ii) um nível de emissão de carbono de 
florestas, certificado, de forma a criar um nível de referência; iii) um sistema 
nacional de monitoramento florestal; iv) um sistema de informações capaz de 
verificar se as salvaguardas estão sendo cumpridas; v) os resultados devem ser 
totalmente mensurados, relatados e verificados (MRV).  

REDD+ ganhou destaque após o reconhecimento de que a mudança no uso da 
terra, principalmente o desmatamento, é responsável por 12% a 20% das 
emissões globais de gases de efeito estufa (GEE). Além disso, as florestas tropicais 
fornecem vários serviços ecossistêmicos e sustentam os meios de subsistência de 
cerca de 1,6 bilhão das pessoas mais pobres do mundo que dependem dos 
recursos florestais (CFF 5, 2022). Existe uma grande expectativa acerca da 
possibilidade de mecanismos baseados no mercado de carbono possem apoiar 
este instrumento. 

A COP 26 em Glasgow avançou no tratamento desta questão, a partir da 
Declaração de Líderes sobre Florestas e Uso da Terra, reunindo mias de 140 
países, cujo respectivos territórios cobrem 90% das florestas do mundo. Esta 
declaração reforçou o comprometimento destes países em colaborarem para 
combater a perda de florestas através de financiamento, conhecimento e 
ferramentas (UK COP 26, 2021). Inclusive 11 países mais a União Europeia 
assinaram um Compromisso Global de Financiamento Florestal de US $ 12 
bilhões. 

Uma importante iniciativa firmada na COP 21, foi a LEAF (Lowering Emmision by 
Accelerating Forest Finance - Diminuir as Emissões Acelerando o Financiamento 
Floresta) Coalition. A coalizão LEAF pretende ser um esforço público-privado que 
pretende mobilizar pelo menos US$ 1 bilhão em financiamento para países 
comprometidos com a proteção de suas florestas tropicais. Fazem parte desta 
iniciativa além dos governos dos Estados Unidos, Reino Unido e Noruega, várias 
corporações transnacionais. 
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Alinhado com o mecanismo REDD+ o financiamento da Coalizão LEAF é baseado 
em resultados, onde o financiamento só ocorre depois de verificado e mensurado 
os esforços e iniciativas efetivamente implementadas, baseado no mesmo modelo 
utilizado pelo REED+ Environmental Excelelency Standad (TREES) – REED+ 
Padrões de Excelência Ambiental -.  

Em 2015, através do Decreto 8.576 foi criada a Comissão Nacional para REDD+ 
(“CONREDD+”) para a qual foi atribuída a competência para coordenar, 
acompanhar, monitorar e revisar a Estratégia Nacional para REDD+ e coordenar a 
elaboração de requisitos para que o pais possa ter acesso ao recursos do REDD+. 
O interessante notar neste mecanismo de financiamento é o chamado 
pagamentos por resultado, onde o pagamento se dá a posteriori das ações 
implementadas e certificadas internacionalmente.  



3 Desenvolvimento e Sustentabilidade: a bioeconomia como 
estratégia de desenvolvimento 

Pensar linhas gerais sobre um projeto de desenvolvimento para o Estado do Acre 
requer partir de duas convicções claramente definidas: em primeiro lugar, o 
entendimento do contexto global de mudança climática, suas consequências e o 
papel que o bioma amazônico desempenha neste cenário. Este é um fator 
balizador de toda e qualquer discussão sobre este tema. Hoje não apenas 60% 
deste bioma está em território brasileiro, como também o seu desmatamento 
responde por 80% das emissões de gases de efeito estufa brasileiros derivado de 
mudanças no uso do solo. Neste sentido, neste relatório parte-se do princípio de 
que a conservação da integridade da Amazônia é fundamental para o 
enfretamento das mudanças climáticas e a perda de biodiversidade no mundo, 
como também essencial para que o Brasil possa cumprir as suas Contribuições 
Nacionais Determinadas (NDC) definidas na COP 21 em Paris.     

Em segundo lugar superar a falsa dicotomia entre desenvolvimento e preservação 
ambiental. Hoje já é amplamente reconhecida na literatura econômica que a 
contraposição entre desenvolvimento baseado em uma economia verde / 
bioeconomia / preservação da natureza / floresta e o desenvolvimento econômico 
é uma contraposição ultrapassada e não encontra suporte nas evidências 
científicas. É possível desenvolver modelos de desenvolvimento que aos mesmos 
tempos que gerem renda, emprego e inclusão e a preservação da floresta, 
aumento da biodiversidade.  

Além disto, o caráter social e inclusivo deve estar claramente presente. Com o 
próprio Acordo de Paris deixou claro, o atingimento da meta de limitar o 
aquecimento global à 1,5º C devem ser feitos de forma que se garanta o que ficou 
chamado de transição justa, o que implica a inclusão de trabalhadores, povos 
indígenas, comunidades na linha de frente e outros grupos cujas vidas e meios de 
subsistência se encontram ameaçados pelas ações necessárias para promover 
uma economia resiliente e de baixo carbono. Importante salientar aqui que a 
pobreza não é apenas um fenômeno monetário. Ele também é um fenômeno 
ambiental. São as populações mais vulneráveis que mais sofrem com os impactos 
climáticos.  

Neste sentido , a literatura mais recente e difundida a partir dos trabalhos de 
Loiseau et al (2016), considera que o conceito de economia verde deve considerar 
três dimensões ao mesmo tempo: ambiental, econômica e social. Conforme 
mostra o Plano Recuperação Verde (PRV) do Consórcio de Governadores da 
Amazônia Legal, “em termos resumidos, esses objetivos implicam uma 
combinação entre crescimento econômico com inovação e ganhos de 
competitividade, mas que seja orientado para a mitigação das mudanças climáticas 
por meio da redução da dependência de combustíveis fósseis e da emissão de 
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carbono, promovendo o aumento da eficiência no uso de recursos e reduzindo as 
perdas associadas à biodiversidade. No âmbito social, esse processo precisa estar 
associado à redução da pobreza e ao combate à desigualdade, tendo em vista o 
impacto das mudanças climáticas nas condições de vida da população (saúde, por 
exemplo) e na participação no mercado de trabalho.” 

Neste sentido, deve-se pensar em uma estratégia de desenvolvimento a partir de 
um conjunto de propostas de investimento público e privado voltados à transição 
para uma economia de baixo carbono. Entretanto deve-se considerar que tais 
investimentos devem possuir um características que não somente mantenham a 
floresta em pé, como a prestação de serviços ambientais e o mercado de carbono, 
com também transformem a economia local. Isto implica ir além do combate 
específico à perda florestal, ou seja, pressupõe também melhorias das condições 
de vida da população local e a geração de empregos nas áreas rurais e urbanas de 
modo a sustentar essa transição do ponto de vista político e socioeconômico.   

Um importante aspecto nesta pauta é a discussão sobre a transformação do 
padrão de desenvolvimento local em direção a bioeconomia. No entanto, 
entender o sentido do termo bioeconomia e, principalmente, como ele se dá no 
contexto de uma floresta tropical é essencial para se projetar uma estratégia de 
desenvolvimento.  

Como mostram Pamplona et al (2021) e Costa et al (2022), a definição de 
bioeconomia tem sido tratada de formas distintas tanto na literatura, quanto em 
distintas organizações sociais. Costa et al (2022), por exemplo, encontro na 
literatura três interpretações gerais para este termo, a saber: 

• Bioeconomia biotecnológica: esta abordagem pressupõe que o próprio 
desenvolvimento cientifico e tecnológico geraria processos produtivos e 
ambientalmente mais eficientes, e por consequência, mais sustentáveis. 
Neste caso o objetivo central é o “crescimento econômico e a geração de 
postos de trabalho e, secundariamente, o atendimento de critérios de 
sustentabilidade (Bugge, Hansen e Klitkow, 2016 – apud Costa et al 2022); 

• Bioeconomia de biorecursos: baseia-se na introdução de inovação em 
produtos provenientes da natureza, tais como materiais naturais, manejo 
e boas práticas extrativistas, redução e aproveitamento de resíduos, entre 
outros. Percebe-se um maior equilíbrio entre crescimento e 
sustentabilidade, mas com a produtividade e eficiência prevalecendo 
sobre a integridade dos ecossistemas onde a atividade econômica ocorre; 

• Bioeconomia bioecológica: nesta abordagem o critério de sustentabilidade 
se sobrepõe ao de crescimento unilateral da economia. Privilegia a 
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promoção da biodiversidade, conservação dos ecossistemas, habilidade de 
prover serviços ecossistêmicos e prevenção da degradação do solo. Como 
diz Pamplona et al, esta abordagem parte “ de uma visão em que a 
natureza, mais do que uma provedora de recursos – renováveis ou não – 
é uma provedora de serviços ecossistêmicos, fundamentais para a 
manutenção da vida de uma maneira geral” (Pamplona et al, 2021) 

O importante desta última abordagem está no fato de entender a bioeconomia 
como uma estratégia de desenvolvimento que recupera processos econômicos 
tradicionais de produção de bens de origem florestal ou agropecuário e 
ressignifica suas potencialidades por meio da utilização das inovações científicas 
e tecnológicas, oferecendo uma forma contemporânea de associação entre o 
setor privado e a indústria (OECD 2009; Silva, Pereira e Martins 2018 – apud PRV, 
2021).  

Fundamental aqui é entender que a perspectiva de bioeconomia que se busca 
deve contemplar claramente que ela se aplica a um bioma de floresta tropical, 
muito distinto de outras abordagens de bioeconomia para outros biomas13.  Neste 
contexto, a abordagem oferecida pelo Grupo de Bioeconomia da iniciativa 
Concertação pela Amazônia (Waak, et al. 2021) contribui e merece destaque por 
possibilitar reconhecer as diversidades da própria Amazônia Legal, com seus 
distintos biomas e tipos de vegetação. “A região abriga florestas de terra firme, de 
várzea e de igapó, além de lavrados e muitas outras fisionomias vegetais. Há tanto 
áreas de florestas conservadas, quanto áreas desmatadas, e áreas de transição 
entre as duas primeiras. Também inclui municípios que se assemelham a outros 
centros urbanos do Brasil”. O reconhecimento desta diversidade é fundamental 
para se estabelecer prioridades de ação, bem como medidas transversais.  

Neste contexto, reconhecem a existência de Quatro Amazônias: i) a região 
Conservada, onde a floresta ainda existe de forma nativa e preservada; ii) o 
denominado “arco do desmatamento”, região que se verifica ações de 
desmatamento ilegal (grileiros) e avanço da agropecuária; iii) a região Antropizada 
ou floresta convertida, cujas suas características originais (solo, vegetação, relevo) 
já se encontram totalmente alteradas; e iv) Amazônia urbana. O quadro abaixo 
mostra estas Quatro Amazônias e suas características predominantes. 

  

 
13 Um exemplo de aplicação do conceito de bioeconomia para outros biomas, especialmente no caso do 
Estado de São Paulo, ver Carbonell, et al. (2021) 
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Tabela 5: Características predominantes das Quatro Amazônias 

Região Atividade predominante Condições e agenda 
mínima específica 

Condições e agenda mínima geral 

Região 
conservada 
(oeste) 

Conservação; 
Bioeconomia baixo 
impacto; Serviços 
ambientais; Turismo e 
Economia Criativa. 

P&D em bioeconomia 
baixo impacto; Discussão 
sobre mineração em 
terras indígenas e 
protegidas; Cooperação 
internacional; 
Incorporação dos povos e 
comunidades tradicionais 
nos processos decisórios. 

Fortalecimento das ações de 
comando e controle para o 
combate ao desmatamento; 

Combate a todo tipo de 
ilegalidade, inclusive com 

instrumentos de crédito; Proteção 
aos povos indígenas e 

comunidades tradicionais, 
valorização do patrimônio e da 

diversidade cultural; 
Ordenamento territorial; Áreas 

protegidas adicionais em regiões 
sob pressão; Política para 
pagamentos por serviços 

ambientais; Estratégia estruturada 
para infraestrutura sustentável 
(energias renováveis rodovias 

ferrovias portos com ações 
direcionadas a cada uma das 

Amazonias); Infraestrutura digital; 
Licenciamento ambiental; 

Aprimoramento da governança 
(papéis e responsabilidades) e de 

instituições em geral; 
Fortalecimento de governos 

locais; Saúde, educação e 
formação técnica 

profissionalizante; Promoção do 
turismo. 

Arco do 
desmatamento 

Manejo; Agro com 
fortes restrições 
ambientais; Sistemas 
agroflorestais (SAF) e de 
Integração de Lavoura, 
Pecuária e Floresta 
(ILPF); Restauração 
plantio nativas e 
paisagens sustentáveis; 
Bioeconomia de baixo e 
alto impacto. 

Condições tecnológicas, 
econômicas, políticas, 
fiscais e institucionais 
para: sistemas 
agroflorestais, manejo, 
plantio nativas, 
desenvolvimento de 
novos mercados, ações de 
inovação para 
escalonamento da 
produção sustentável. 

Região 
antropizada, 
floresta 
convertida 

Commodities agrícolas e 
minerais. 

Rastreabilidade total (foco 
soja e gado); Relação 
fiscal entre conservação 
florestas e incentivos para 
agropecuária e mineração; 
Mecanismos de transição 
e/ou agregação de valor 
da biodiversidade nas 
commodities agrícolas. 

Cidades 

Serviços; Indústria; 
Agricultura e pecuária 
de entorno; Economia 
Circular. 

Saneamento básico; 
Relação fiscal entre 
conservação florestas e 
incentivos indústria; 
Mecanismos de incentivos 
e atração de novas 
tecnologias para a 
economia circular 
(mineração urbana, por 
exemplo). 

Fonte: Elaboração própria a partir do trabalho de Waak et al, 2021 

O que é importante notar é que o reconhecimento desta diversidade e das 
atividades predominantes em cada região daí derivadas permite a construção de 
agendas tanto especificas quando gerais de desenvolvimento. Mais 
especificamente a partir desta diversidade é possível pensar diferentes 
abordagens de bioeconomia a serem desenvolvidas e seus respectivos impactos 
sobre os recursos naturais e as populações das distintas Amazônias. 

Estas distintas abordagens de bioeconomia foram sistematizadas em um 
framework de bioeconomia possíveis na Amazônia Legal: i) Bioeconomia 
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“tradicional” (baseada na diversidade); ii) Bioeconomia florestal (baseada no 
manejo florestal); e iii) Bioeconomia de commodities (baseada na produção 
intensiva). As distintas características, impactos ambientais, modelos de negócios, 
barreiras e possibilidades de ações incentivadoras de negócios, destes tipos de 
Bioeconomias estão sintetizados na tabela abaixo. 

Do ponto de vista deste relatório, a grande contribuição deste framework é deixar 
evidente, no que tange a dimensão de negócios, que para cada tipo de 
bioeconomia existem distintas implicações para escala de produção e formas de 
financiamento. Isto é importante pois “projetos que envolvem o uso da 
biodiversidade apresentam deferentes relações entre risco e retorno para 
investidores”. Entender tais característica é fundamental para a combinação de 
fontes de financiamento necessário para o desenvolvimento destes ambientes – 
público, privado, internacional.  

Isto é fundamental especialmente para as bioeconomias tradicional e florestal, 
dado o potencial econômico ali existentes. De acordo com o estudo de Coslovsky 
(2021) existem hoje 64 itens já exportados pelos estados que compõem a 
Amazonia Legal que se mostram compatíveis com o uso sustentável da floresta. 
Tais exportações rendem em média US$ 298 milhões, valor este que embora 
significativo, “não chega a corresponder a 0,2% do mercado internacional desses 
64 itens”. Strand et al (2018) estima que o mercado de bioeconomia em 12 setores 
produtivos pode chegar à US$ 326 bilhões. Somente a manutenção da floresta em 
pé poderia gerar um potencial econômico de US$ 7 trilhão para a floresta 
amazônica mantida em pé.  

Vale salientar aqui que em qualquer uma das abordagens de bioeconomia 
propostas pelo framework a possibilidade de incorporação de tecnologia é ampla e 
deve ser fortemente estimulada, pois, é uma forma não só de possibilitar avanços na 
preservação, com a modernização das práticas de agricultura e pecuária de forma a 
aumentar a produção com diminuição da área plantada, mas também incorpora um 
elemento fundamental para a agregação de valor produção local. Ou seja, ter uma 
percepção da bioeconomia baseada na utilização de conhecimento e recursos de base 
biológica.  

Neste contexto vale a pena analisar as capacidades instaladas na Amazônia Legal 
para o desenvolvimento do Bioeconomia (Nobre et al, 2020). Hoje existem na 
região 16 Universidades Federais (uma no Acre), 10 Institutos Federais (um no 
Acre) e 8 Universidades Estaduais (nenhuma no Acre). Segundo dados do Censo 
da Educação Superior de 2018 do INEP, os estados da Amazônia Legal somavam 
284 Instituições de Ensino Superior (IES) das quais 131 graduaram pouco mais de 
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10 mil engenheiros e engenheiras, com mais de 120 mil estudantes matriculados 
em 41 diferentes modalidades de Engenharia. Apesar de todo esforço de criação 
e expansão de IFES e IFETs nos últimos anos como estratégia tanto de 
desenvolvimento, quanto de inclusão, especificamente no que diz respeito à 
formação de engenheiros, ponderada pela população, tanto como graduados 
quanto mestres e doutores, a média da região ainda é muito inferior à média de 
outros estados do país.14  

 

Tabela 6: Características e Atividades Econômicas Predominantes 

 
Bioeconomia "tradicional" 
(baseada na 
biodiversidade) 

Bioeconomia florestal 
(baseada em manejo florestal) 

Bioeconomia de 
commodities (baseada em 
produção intensiva) 

Atividade 
predominantes 
atualmente 

Extrativismo; Neo 
extrativismo; Agricultura 
de alto consumo 

Silvicultura de florestas 
nativas 

Florestas plantadas; 
Agricultura comercial 

Grau de 
antropização Baixo Médio Alto 

Volume de 
produção física 

Baixo Médio Alto 

Relação com a 
biodiversidade 

Alta dependência e alta 
contribuição para sua 
manutenção 

Média dependência; Os 
sistemas produtivos podem 
ser mais ou menos biodiversos 

Baixa dependência da 
biodiversidade; plantações 
baseadas em monocultura 
contribuem pouco quando 
não ameaçam a 
biodiversidade 

Relação com a 
mudança do 
clima 

Modo de produção é 
compatível com 
manutenção de estoque 
de CO2 

Modo de produção é 
compatível com a manutenção 
de estoque de CO2 

Produtos potencialmente 
reduzem emissões por 
substituírem combustíveis 
e materiais de base fóssil, 
porém a produção em larga 
escala exerce pressão para 
conversão de florestas (ex. 
açaó também pode ser 
driver de desmatamento) 
bem como sobre outros 
recursos (hídricos, por 
exemplo); Baixa resiliência 
a efeitos da mudança do 
clima 

Alocação de 
capital 

Alta resiliência a efeitos da 
mudança do clima Relevante Intensiva 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações de Waak et al, 2021 

 
14 A utilização da formação em engenharia aqui é utilizada como uma proxy de capacitação para o desenvolvimento 

tecnológico. Este é indicador, entre outros, aceito internacionalmente.  
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Tabela 7: Modelos de Negócios para Atividades Econômicas Sustentáveis 

  
Bioeconomia "tradicional" 
(baseada na biodiversidade) 

Bioeconomia florestal 
(baseada em manejo 
florestal) 

Bioeconomia de commodities 
(baseada em produção 
intensiva) 

Modelo de 
Negócio 

Processamento primário e 
comercialização de produtos 
extrativistas "a granel" (B2B) 
(ex: castanha, copaíba, 
pescados, açaí etc.); Venda de 
serviços ecossistêmicos; 
Industrialização / 
beneficiamento avançado de 
produtos extrativistas para 
venda ao consumidor final 
(B2B/B2B2C) ou insumos para 
outras indústrias (chocolates, 
óleos, molhos, azeites etc.); 
Bioprospecção/biotecnologia 
e pesquisa de ponta baseada 
em propriedade intelectual 
(ex: health techs, drug 
discovery etc.); Serviços 
associados à economia 
criativa, cultura e culinária; 
Conservação pura (ex: banco 
de espécies) 

Concessão para o manejo 
florestal de nativas em 
áreas públicas; Produção 
em larga escala de mudas 
certificadas e plantio de 
nativas; Restauração 
(recuperação de passivos 
etc.); Recuperação de 
solos; Sistemas 
silvipastores; Sistemas 
agroflorestais (SAFs); 
Sistemas integrados de 
lavoura, pecuária e 
floresta (ILPF) 

Produção e processamento de 
biomassa para venda de 
insumos para a indústria ou 
produtos para consumo final; 
Plantio de monocultura; 
Piscicultura (fish farming); 
Sistemas silvipastoris; Sistemas 
agroflorestais (SAFs); Sistemas 
integrados de lavoura, pecuária 
e floresta (ILPF); Agricultura 
regenerativa; Biorrefinaria 
fundamentada no 
aproveitamento integral da 
biomassa em larga escala para 
diversificação de produtos com 
valor agregado variável (ex: 
biocombustíveis, 
medicamentos e cosméticos) 

Serviços de apoio às cadeias produtivas (sensoriamento remoto, previsão climática, 
rastreabilidade, estruturação da cadeia de fornecimento etc.); Serviços ambientais; Turismo 
de base comunitária, ecoturismo, turismo associado ao conhecimento e turismo rural (ec. 

birdwatching, pesca esportiva etc.) 

Barreiras 
Imediatas 

Heterogeneidade, baixa 
padronização e sazonalidade 
dos insumos; Questões 
fitossanitárias; Legislação de 
acesso a recursos genéticos e 
conhecimento tradicional 
associado (insegurança 
jurídica); Preconceito na 
academia em relação a 
negócios; Baixa escolaridade e 
pouca familiaridade com a 
mentalidade empreendedora; 
Assimetria de informação 
(volumes comercializados e 
preços praticados); Baixo 
investimento em PD&I, 
inclusive no setor privado. 

Criminalidade/ilegalidade; 
Legislação de concessões 
florestais; Rastreabilidade 
e certificação; Acesso a 
crédito para SAFs (falta 
de conhecimento do 
produtor e dos bancos 
durante a análise de 
concessão) 

Influência política; Inércia 
comportamental; Definição e 
adoração de padrões de 
sustentabilidade com 
rastreabilidade; Trade-ff entre  
produtividade (escala) e 
impactos socioambientais, 
associado à dificuldade de 
tangibilizar os benefícios 
socioambientais das práticas 
sustentáveis; Custo de 
implementação/migração de 
sistemas agrícolas. 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações de Waak et al, 2021 
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Tabela 8: Ações de Incentivos à Bioeconomia 

 Bioeconomia "tradicional" (baseada na 
biodiversidade) 

Bioeconomia florestal 
(baseada em manejo 
florestal) 

Bioeconomia de 
commodities (baseada em 
produção intensiva) 

Ações para 
incentivar 

negócios da 
bioeconomia 

Consolidação de áreas protegidas e de 
direitos sobre a terra; Fortalecimento 
de associações e cooperativas (agentes 
integrados nas cadeias; Capacitação 
profissional (SENAI e SEBRAE, 
Rainforest Social Business School 
(UEA), CETAM, IFAM); Rede de 
laboratórios fitossanitários; Bolsa de 
Mercadorias da Amazônia (para 
contornar assimetria de informação); 
Fiscalização e padronização de 
produtos, com sistema de indicação 
geográfica de origem; Fortalecimento 
e ampliação da base de recursos 
huanos e infraestrutura laboratorial 
para pesquisas avançadas em biologia 
sintética, genômica e biomateriais. Ex: 
Laboratórios Criativos da Amazônia; 
Desenvolvimento de negócios para 
fornecimento de insumos à indústria 
(B2B). 

Fiscalização para 
eliminação da ilegalidade; 
Consolidação de áreas 
protegidas; Adequação da 
legislação de concessões 
florestais; Ampliação das 
áreas de concessão 
florestal; Revisão de 
marcos legais e regras que 
impedem 
desenvolvimento da 
agrofloresta; Maior 
coordenação intersetorial 
de políticas; Comunicação 
e difusão de 
conhecimento; Ter 
projetos "referência"; 
Investimentos em CT&I, 
inclusive bancos de 
sementes e viveiros 
certificados. 

Adoção de práticas 
ambiental e socialmente 
sustentáveis para redução 
de externar idades 
negativas; Adequação dos 
programas de crédito para 
inclusão de critérios sócio 
ambientais como 
condicionantes; 
Restabelecimento do 
Zoneamento 
Agroecológico da Cana; 
Diversificação da 
produção visando a 
segurança alimentar; 
Desenvolvimento de 
tecnologias para produção 
em larga escala de 
commodities da 
biodiversidade amazônica. 

Aumento de investimentos em P&D (pesquisa básica e aplicada); Inovação no Zoneamento 
Ecológico Econômico incorporando bioeconomia; Infraestrutura (fornecimento estável de 
energia, logística, conectividade); Desenvolvimento de bioindústrias; Fortalecimento das 
estruturas de governança para direcionamento dos recursos; Políticas para pagamentos por 
serviços ambientais; Coordenação de ações entre público e privado (desafio sistêmico). 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações de Waak et al, 2021 

 

O entendimento da importância da inovação para o a bioeconomia é importante 
para desvincular a ideia de desenvolvimento baseado na bioeconomia com 
atividades de baixa geração de valor. 

Este framework de bioeconomia facilita o diálogo com o Plano de Recuperação 
Verde, produzido pelo Consórcio de Governadores da Amazônia Legal. Como se 
sabe o objetivo central deste Plano é a combinação de ações que de um lado 
promovam a melhoria e o desenvolvimento de negócios e atividades compatíveis 
com o desenvolvimento sustentável e a preservação da floresta, e por outro busca 
estabelecer freios e restrições a práticas ilícitas de desflorestamento e agressão 
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ambiental. Os seus eixos ii (Desenvolvimento produtivo Sustentável) e iii 
(Tecnologia Verde, Inovação e Capacitação) dialogam com os distintos 
frameworks de bioeconomia aqui colocados de forma a permitir abordagens e 
ações diferenciadas que levam em conta a diversidade territorial da Amazônia 
Legal.   



4 Uma Breve Reflexão dos Financiamentos ao Estado do Acre  

Nesta seção procura-se fazer uma reflexão sobre as fontes de financiamento 
utilizadas pelo Governo do Acre, a partir das informações fornecidas. O objetivo 
aqui não é fazer uma análise custo benefício detalhada, muito menos discutir a 
escolhas e a eficácia destas linhas de financiamento, mas sim fazer uma reflexão a 
luz do que o relatório procurou mostrar em termos de financiamento verde e uma 
perspectiva de desenvolvimento que trabalhe com o conceito de bioeconomia.  

Inicialmente, é importante reafirmar o Estado do Acre conta com uma das mais 
evoluídas legislações ambientais brasileira no que tange aos incentivos á prestação 
de serviços ambientais. Pautado pela Lei 2.308 de 2010, que vem sendo 
continuamente aperfeiçoada15, o estado criou um amplo Sistema Estadual de 
Incentivos a Serviços Ambientais – o SISA, o Programa de Inventivos por Serviços 
Ambientais, o ISA – Carbono, como também mecanismos e instituições para a 
operacionalização deste arcabouço.  

O que chama a atenção desta legislação é fato dela, desde a sua publicação em 
2010 já dialogar com as mais importantes iniciativas mundiais na área de 
financiamento climático. Mesmo que na legislação isto não esteja explicito, os 
mecanismos ali desenhados já incorporavam as discussões de âmbito mundial. Por 
exemplo, e muito significativo, é a caracterização do “sequestro, a conservação, a 
manutenção e o aumento do estoque e a diminuição do fluxo de carbono” como 
serviço ambiental reconhecido na lei. No âmbito internacional, estes serviços só 
passam a ser considerados para fins de financiamento a partir da edição do 
mecanismo REDD+ (que substituiu o REED) em 2011. Ou seja, a lei já incorporava 
uma discussão internacional, que se inicia na COP16, em 2009, mas somente 
passa a incorporar oficialmente os mecanismos de financiamento climático dois 
anos depois.  

Efetivamente, o SISA se constitui os elementos fundadores de um Programa 
Jurisdicional Subnacional “para redução de emissões por desmatamento e 
degradação ambiental, se constituindo em uma estratégia para captar recursos 
financeiros para o Estado, bem como o estabelecimento de benefícios para os 
atores que conservam e recuperam ativos florestais como o carbono (Governo do 
Acre, 2021)  

Todo este arcabouço permitiu que o Acre já participasse do programa global 
REDD+ para Early Movers (Programa REM Acre Fase I). Como mostrado 
anteriormente neste relatório, o mecanismo REED+ (Redução de Emissões 
provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal mais) prevê a 
compensação financeira a países em desenvolvimento que voluntariamente 

 
15 Modificada pelas Leis nº 2.727, de 21 de Agosto de 2013; 2.850, de 14 de Janeiro de 2014; 3.462, de 26 de Dezembro 

de 2018; 3.749, de 05 de Julho de 2021; 3.880, de 17 de Dezembro de 2021 e Leis Complementares nº 222, de 28 de 

Fevereiro de 2011; 300, de 09 de Julho de 2015. 
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reduzam emissões de gases de efeito estufa relacionadas ao desmatamento. 
Segundo relatório do Instituto de Mudanças Climáticas do Acre, a participação 
neste programa resultou em uma remuneração para o estado em torno de US$ 3 
milhões, representando uma redução de emissões de cerca de 47 milhões de 
tCO2e, no período compreendido entre 2010 e 2015. 

Em 2017, em parceria com os governos alemão e britânico, o governo do Acre 
começou a implementar a Fase II do Programa REM Acre, compreendendo um 
total de € 37,8 milhões. Estes recursos estão sendo aplicados tanto na 
consolidação do SISA quanto em benefício direto a grupos de beneficiários. 
Atualmente, já foram executados cerca de 45% do total de recursos previsto.  

Estas informações demonstram que o estado já possui mecanismos de acesso ao 
principal fundo climático para florestas e emissão de gases de efeito estufa.    

O relacionamento com o BNDES pra questões ambientais também 
financiamentos ligados à questão ambiental.  Segundo informações a maioria dos 
contratos ainda em execução com o banco estatal apoia projetos ambientais, 
embora parte significativa deles se referem à ações ligadas à oferta de saneamento 
básico à população, como por exemplo o Programa de Saneamento Ambiental nos 
Municípios do Acre (SANEAC).  Desde 2011 foram captados cerca de R$ 800 
milhões em recursos reembolsáveis. Além disto, destaca-se também R$ 17 
milhões de recursos não reembolsáveis do Fundo Amazônia, intermediado pelo 
BNDES, destinados a regularização do Cadastro Ambiental Rural do estado. 

 Além destes, o estado do Acre ainda busca fontes de financiamento para projetos 
relacionados à negociação de créditos de carbono jurisdicional através do 
Consórcio Amazônia Legal para a Coalizão LEAF, para o Fundo Floresta Mais e 
para Mercuria, empresa global na área de energia e commodities. 

Todas estas ações e financiamento mostram que o estado se utiliza e forma muito 
clara das fontes de financiamento oficiais destinado à atividades compatíveis com 
uma perspectiva de bioeconomia tradicional e florestal, como mostrado 
anteriormente. No entanto, apesar de haver esta compatibilidade, não existe nos 
projetos uma referência clara à bioeconomia. Os financiamentos parecem indicar 
uma perspectiva de desenvolvimento claramente centrada na conservação da 
floresta e a sua utilização para o mercado de carbono. 



5 Conclusão 

Este relatório procurou dar um panorama do cenário de finanças sustentáveis, 
com ênfase às denominadas de verde tanto no Mundo e no Brasil, a partir de uma 
proposta de desenvolvimento sustentável apoiado na bioeconomia. Entende-se 
aqui que as oportunidades de financiamento estão diretamente relacionadas ao 
modelo de desenvolvimento que se propõe. 

Como mostrado no relatório existe hoje no mundo um grande movimento de 
aumento de fontes de financiamento destinado à atender os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, especialmente aqueles destinado à mudança 
climática. Esta mobilização de recursos ocorre tanto no nível governamental, 
publico, quanto no nível privado. Notadamente, a partir do evento da COP 
21novos instrumentos de captação de recursos surgem em volumes cada vez 
maiores e cada vez mais diversificados, indo desde instrumentos de dívida, 
passando pelos títulos de renda fixa até investimentos em equity. Embora a fonte 
publica ainda seja maioria, notadamente, através dos instrumentos sob a 
coordenação da United Nations Framework for Climante Change (UNFCC), 
recursos privados têm sido mobilizados em escalas cada vez maiores. No entanto, 
este aumento, somado aos recursos de origem pública ainda são insuficientes para 
as necessidades que o mundo, notadamente os países em desenvolvimento, 
precisando para enfrentar os efeitos da mudança climática. 

No Brasil, as finanças sustentáveis também apresentam um cenário de aumento, 
tanto em volume, como em diversificação, embora ainda de forma tímida. O que 
se percebe é um movimento fortemente baseado nos bancos públicos, 
notadamente o BNDES, e uma tímida ação de captação no mercado de capitais 
por grandes empresas, principalmente na área de energia renováveis. Já os bancos 
privados embora estejam avançando continuam com uma pequena participação 
no mercado de dívida. 

No entanto, como o relatório procurou mostrar, a escolha de qual fonte de 
financiamento buscar está claramente relacionada ao tipo de projeto / modelo de 
desenvolvimento. Por isto, o relatório discute um modelo de desenvolvimento 
para a região baseado na bioeconomia, em seus diferentes arcabouços, e que 
respeita a diversidade de territórios existentes no interior da Amazônia Legal. O 
reconhecimento desta diversidade é importante para estabelecer as distintas 
ações de desenvolvimento, distintos modelos de negócios e consequentemente 
distintas formas e fontes de financiamento. Tanto para as necessidades do setor 
público quanto para o privado. As estruturas de financiamento possíveis são 
determinadas pela estratégia de desenvolvimento escolhida.  
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A aposta na bioeconomia, permite conciliar a conservação das florestas com o 
desenvolvimento econômico que gere renda para a população e principalmente, 
possibilita uma visão de agregação de valor através da inovação e tecnologias.  
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