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1Capítulo 

Introdução 
Arild Angelsen, Maria Brockhaus, William D. Sunderlin e  
Louis V. Verchot

1.1 Balanço de REDD+
Como ideia, REDD+ é uma história de sucesso. Criou grande entusiasmo 
pelas possibilidades de começar rápida e economicamente a mitigação das 
mudanças climáticas. REDD* também tem sido suficientemente abrangente 
para servir como uma cúpula sob a qual uma ampla gama de atores pode 
desenvolver seus programas específicos. REDD+ tem passado por um processo 
intensivo de conceptualização, concepção e implementação, apesar de ainda 
estar longe de realizar seu objetivo fundamental, isto é, reduções de emissões 
de grande escala. Nenhuma outra ideia para salvar as florestas tropicais do 
planeta criou tanto entusiasmo e compromissos de financiamento como tem 
sido o caso de REDD+. 

Contudo, para os cientistas e profissionais com experiência em florestas 
tropicais, não surpreende que REDD+ seja muito mais difícil de implementar 
do que se esperava. O desmatamento e a degradação florestal têm uma longa 
história e interesses poderosos têm muita coisa apostada em sua continuação. 
Em muitos países as arenas políticas são campos de batalha entre os interesses 
de “business-as-usual” e os de mudança transformacional. Mas isto também 
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é um bom sinal: os que beneficiam do cenário de “business-as-usual” levam 
REDD+ suficientemente a sério para reagirem: isto indica que REDD+, se 
implementado, pode ter um impacto.

REDD+ pretende resolver um problema de ação coletiva fundamental: 
criar um sistema que dê aos usuários das florestas incentivos econômicos 
que reflitam o valor do carbono sequestrado e armazenado nas árvores. A 
criação desse sistema é um projeto político, econômico e de engenharia social 
ambicioso. O estabelecimento de pagamento por um mecanismo de serviços 
ecossistêmicos (PSE) procura criar uma ligação entre a “vontade de pagar” 
global e os usuários individuais das florestas em povoados distantes. Este é o 
desafio enfrentado pelos governos e os proponentes de projetos ao tentar fazer 
com que as árvores vivas tenham mais valor que as árvores mortas. 

REDD+ está evoluindo na ausência de um novo acordo internacional sobre 
mudanças climáticas. No período antecedente a COP 15 em Copenhague, 
em 2009, esperava-se que um novo acordo forte proporcionasse grande 
financiamento baseado no desempenho de REDD+. Agora o financiamento 
internacional para REDD+ é originário, principalmente, de orçamentos de 
ajuda ao desenvolvimento, o que lhe dá uma dinâmica diferente e contribuiu 
para um alargamento do escopo de REDD+ e acrescentou objetivos múltiplos. 

Este contexto variável, as batalhas políticas e econômicas e os desafios na 
prática apresentam dilemas. REDD+ prometeu injetar uma abordagem nova e 
diferente: financiamento de grande escala e apoio baseado no desempenho. Isto 
deveria diferenciar REDD+ dos esforços anteriores de conservação e tornar esse 
mecanismo mais bem sucedido. Mas o problema é, simplesmente, o seguinte: 
não temos financiamento suficiente para mudar a equação fundamental dos 
custos e benefícios da conversão de florestas e, assim, fazer com que todos 
ganhem. A maior procura global de terra para a produção de alimentos, 
fibras, combustível e serviços ambientais aumentou o desafio. Assim, REDD+ 
necessita apresentar resultados em muitas frentes em povoados, cidades e 
capitais. REDD+ precisa estabelecer e reforçar coligações abrangentes e servir 
interesses diversos para garantir apoio político forte e sustentado. Como o 
mecanismo de REDD+ deve ser modificado para criar esse apoio sem perder 
o foco e diluir a ideia original que o tornou tão atraente inicialmente? 

1.2 Objetivo deste livro 
1.2.1 Três gerações de pesquisa de REDD+ 
Do mesmo modo que a implementação de REDD+ tem três fases (preparação, 
reformas de políticas e ações baseadas em resultados), a pesquisa de REDD+ 
também está progredindo em três gerações: 
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Primeira geração: concepção de REDD+ e aprendizagem com base em 
experiências passadas relacionadas. A primeira geração de pesquisa de REDD+ 
refere-se à arquitetura de REDD+ em todos os níveis: criação institucional, como 
lidar com desafios específicos como vazamentos, adicionalidade e permanência e 
as políticas específicas que poderiam passar a fazer parte dos esforços de REDD+. 
A questão fundamental a que estes esforços tentam responder é a seguinte: Como 
deve ser a estrutura de REDD+ para ser eficaz, eficiente e equitativo? 

Segunda geração: a economia política e a implementação de REDD+. A 
segunda geração de pesquisas analisa os processos de formulação de políticas e 
decisões para a implementação antecipada tanto de reformas de políticas nacionais 
como de projetos locais e subnacionais. As questões fundamentais a serem 
consideradas são as seguintes: Como REDD+ está sendo decidido e implementado 
e por quê? Uma subquestão importante é: O que impede ou facilita as decisões e 
a implementação de políticas e projetos de REDD+ eficazes, eficientes e equitativos? 

Terceira geração: avaliação do impacto de REDD+. A terceira geração de 
pesquisas tenta medir e analisar o impacto de REDD+, em particular no 
carbono florestal e nos meios de subsistência locais. As duas questões básicas a 
serem respondidas nesta fase são: REDD+ funciona? De que modo REDD+ pode 
funcionar melhor? Uma subquestão importante é: Como devem ser medidos os 
resultados de REDD+? 

Existe um processo sequencial natural entre estas gerações, enquanto seguem 
a implementação real de REDD+. Os primeiros dois volumes editados de 
REDD+, do CIFOR, foram os resultados da pesquisa de primeira geração: 
“Moving Ahead with REDD: Issues, options and implications” (2008) e “Realising 
REDD+: National strategy and policy options” (2009). O volume atual, “Análise 
de REDD+: Desafios e escolhas” nos leva à pesquisa de segunda geração e inclui, 
principalmente, uma análise da concepção real de REDD+ e sua implementação 
antecipada. Alguma pesquisa de primeira geração é ainda mantida; por exemplo, 
os capítulos da 3ª Parte (“Medição de REDD+”) também abordam a questão 
de como conceber e implementar REDD+. Na realidade, a passagem para a 
pesquisa de segunda e terceira gerações não implica que as questões da primeira 
geração foram totalmente respondidas: ainda há muitas lições a ser aprendidas e 
necessitamos voltar às questões sobre a concepção ótima de REDD+ à medida 
que formos aprendendo lições com as respostas às questões de segunda e terceira 
gerações. 

Uma característica da pesquisa de segunda geração é a distância crítica. 
Reconhecendo que existem problemas consideráveis quando se passa da ideia 
de REDD+ para sua implementação, a pesquisa necessita maior distanciamento. 
Existe maior liberdade de ação na crítica apropriada e construtiva se os próprios 
pesquisadores derem mais ênfase a seu papel como avaliadores e menos como 
promotores de REDD+. 
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As questões da pesquisa de terceira geração ainda não podem ser respondidas, 
pelo menos não à escala necessária para aproveitá-las bem. Os capítulos 
deste livro relativos à implementação local de projetos de REDD+ incluem 
resultados que podem dar razões para otimismo (por exemplo, projetos de 
REDD+ localizados em áreas de alto índice de desmatamento, Capítulo 12) 
ou para pessimismo (por exemplo, REDD+ é considerado, em grande medida, 
uma opção “win-lose”, Capítulo 11). Contudo, as afirmações sobre REDD+ 
em debates públicos, sobre se REDD+ dá – ou não dá – resultados, baseiam-se 
em otimismo geral e esperança ou em pessimismo e preocupação. A questão 
básica é que precisamos de três a cinco anos de implementação de reformas de 
políticas e de projetos de REDD+ antes de podermos começar a dar resposta 
à questão: REDD+ funciona? 

1.2.2 Visão geral do livro 
Este livro tem como objetivo fazer o balanço das experiências de REDD+ até 
o dia de hoje a nível nacional, assim como a níveis subnacionais e locais onde 
os projetos são implementados. Durante o processo, fazemos várias perguntas: 
Que está acontecendo nas arenas políticas nacionais e na prática? Como 
REDD+ mudou? Como é REDD+ na prática? Para onde caminha REDD+? 

O subtítulo do livro – “Desafios e escolhas” – indica nosso objetivo de 
proporcionar uma melhor compreensão dos desafios envolvidos na concepção 
e implementação eficaz, eficiente e equitativa de políticas e projetos de 
REDD+. Queremos oferecer provas comparativas de como os desafios se 
materializam em contextos e escalas diferentes, assim como os principais 
obstáculos ao sucesso. Não queremos parar aqui, mas também pretendemos 
sugerir maneiras de ultrapassar impasses. Que escolhas nos ajudarão a vencer 
os obstáculos que identificamos? 

Apesar de o livro cobrir uma grande variedade de tópicos, não pretende cobrir 
completamente todas as questões de REDD+. É dada pouca atenção a questões 
relacionadas com a arquitetura global de REDD+, por exemplo, embora 
alguns capítulos toquem neste assunto, por exemplo, finanças, (Capítulo 7), 
níveis de referência (Capítulos 14 e 16), fatores de emissão (Capítulo 15) e 
salvaguardas (Capítulo 17). De modo semelhante, a maior parte da análise 
de políticas a nível nacional foca sobre políticas de REDD+ e menos sobre a 
adequabilidade das políticas, sua implementação e seus impactos. 

A maior parte do material empírico apresentado neste livro é baseada em 
grande esforço de pesquisa do CIFOR e seus parceiros, chamado Estudo 
Comparativo Global sobre REDD+ (GCS). O projeto está descrito no 
Apêndice. Ele originou um grande volume de informações de 5-12 países 
(dependendo do estudo em questão) possibilitando uma análise comparativa 
e conclusões sólidas. Este livro é a primeira síntese dos resultados da pesquisa 
do projeto. 
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Uma pergunta que ocorre repetidamente no projeto é a seguinte: O que é 
REDD+? (ver também o Quadro 1 em Angelsen, 2009). As definições ocorrem 
em duas dimensões importantes. Em primeiro lugar, REDD+ tem uma 
dimensão vertical, podendo se referir à ideia global, o objetivo de redução de 
emissões e aumento de remoções, o conjunto de políticas ou ações necessárias 
para alcançar esse objetivo, o resultado disto ou o processo envolvendo todos 
os elementos anteriores. Em segundo lugar, tem uma dimensão horizontal 
relacionada com o escopo. Uma definição geral, baseada na definição oficial da 
COP 13 da CQNUMC realizada em Bali em 2007, estabelece que REDD+ 
inclui iniciativas locais, subnacionais, nacionais e globais cujo objetivo principal 
é reduzir as emissões por desmatamento e degradação florestal e aumentar os 
estoques de carbono florestal nos países em desenvolvimento. Uma definição 
mais estrita, usada no GCS para selecionar projetos-alvo de REDD+ para 
pesquisa, especifica que o objetivo principal está relacionado com emissões 
de gases de efeito estufa (GEE) e remoções e que as iniciativas devem incluir 
pagamentos baseados em resultados ou pagamentos condicionais. 

Os autores deste livro pretendem que ele seja uma análise crítica do modo como 
REDD+ está se desenvolvendo em diferentes arenas. Embora desejemos ser 
imparciais, também somos pesquisadores preocupados. Estamos preocupados 
com as mudanças climáticas, a destruição das florestas e a pobreza e bem-
estar das pessoas que vivem em áreas florestais nos países em desenvolvimento. 
Compartilhamos o objetivo geral de REDD+ de redução das emissões de GEE, 
mas podemos ter opiniões diversas sobre quais são os desafios fundamentais e 
como realizar os objetivos de REDD+. Embora o livro contenha mensagens 
abrangentes, o leitor atento encontrará opiniões e ênfases diversas ao longo 
dos capítulos. Assim é que deve ser. 

Os capítulos estão escritos em estilo acessível, mas são baseados em pesquisa 
rigorosa. O livro deve fornecer informações e avaliações críticas para várias 
partes interessadas: profissionais e implementadores de projetos de REDD+, 
formuladores de políticas a níveis nacional e subnacional, negociadores 
internacionais, doadores, pesquisadores, jornalistas e todos os outros com 
interesse nos desafios e escolhas enfrentados na implementação dessa grande 
ideia representada por REDD+. 

1.3 Organização do livro 
O livro está dividido em três partes. 1ª PARTE: Compreensão de REDD+ 
define o enquadramento para a análise e fornece um contexto para grande 
parte do resto do livro. 2ª PARTE: Implementação de REDD+ apresenta 
vários estudos tópicos sobre o discurso de REDD+ a níveis nacional e local e 
considera a economia política da concepção e implementação de REDD+. 3ª 
PARTE: Medição de REDD+ aborda o desafio da medição de resultados de 
REDD+ com base em resultados. 
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1.3.1 1ª Parte: Compreensão de REDD+ 
Um grande número de capítulos deste livro analisa as políticas de REDD+ 
usando o quadro de 4Is apresentado no Capítulo 2. Os 4Is consistem 
em: instituições (regras, interdependência temporal ou “rigidez”), interesses 
(vantagens materiais potenciais), ideias (discursos de políticas, ideologias 
subjacentes e crenças) e informação (dados e conhecimentos, sua construção 
e utilização) (Figura 1.1). O capítulo usa estes conceitos para discutir 
como é possível ocorrer mudança transformacional e argumenta que isto 
pode acontecer devido a três razões diferentes: REDD+ tem o potencial 
de transformar incentivos econômicos fundamentais; REDD+ traz novas 
informações e discursos; e REDD+ traz novos atores para a arena e pode levar 
à formação de novas coligações para a mudança. 

Usando este enquadramento, o Capítulo 3 acompanha as mudanças-chave 
em REDD+ desde que entrou para o cenário internacional em 2005. Em 
primeiro lugar, observa que REDD+ tem tido sucesso extraordinário como 
ideia e atribui este sucesso à ideia em si e a sua promessa de servir diferentes 
atores e interesses e de estabelecer ligação entre as agendas do ambiente e do 
desenvolvimento. Os autores argumentam que REDD+ mudou em muitos 
aspectos: i) passando de um único objetivo (carbono) para objetivos múltiplos; 
ii) desenvolvendo políticas e práticas que vão muito além de pagamentos 
baseados em resultados; iii) dando mais atenção e proporcionando mais 
recursos aos níveis subnacional e de projeto (em vez de nacionais); e iv) sendo 
financiado principalmente por orçamentos de ajuda internacional e pelos 
esforços de países de REDD+, em vez de mercados de carbono. A principal 
característica de REDD+, que diferencia este mecanismo dos esforços 
anteriores do setor florestal – isto é, financiamento de grande escala baseado 
em resultados – corre o risco de ser ofuscado por outros objetivos e abordagens 
e assim pondo em perigo sua eficácia. 

A economia global representa uma variável contextual importante para o 
desenvolvimento de REDD+. O Capítulo 4 acompanha quatro tendências-
chave que aumentaram a pressão sobre as florestas e tornaram a implementação 
de REDD+ mais difícil: i) a expansão da demanda global de alimentos, 
energia e materiais; ii) uma integração crescente dos mercados de alimentos, 
fibras e energia; iii) volatilidade de preços persistente nos mercados globais 
de alimentos e agrícolas; e iv) aquisição de terra em grande escala. O capítulo 
analisa como estas forças moldam os usos da terra na Amazônia brasileira, 
África Oriental e Indonésia. As quatro tendências aumentam os custos de 
oportunidade de REDD+ que, dadas as fracas perspectivas de financiamento 
a longo prazo põem em dúvida a viabilidade de programas tipo PSE serem 
capazes de tornar a conservação suficientemente atraente para os proprietários 
de florestas. O capítulo conclui que as políticas relevantes devem abordar 
tanto a oferta como a procura nos países produtores e consumidores. 
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1.3.2 2ª Parte: Implementação de REDD+ 
A seção mais extensa do livro trata da experiência da implementação de 
REDD+, incluindo como as diferentes facetas de REDD+ estão sendo 
moldadas na arena política e o que acontece quando as ideias de REDD+ 
enfrentam as realidades na prática. Os primeiros cinco capítulos desta seção 
focam problemas a nível nacional e a integração entre níveis nacionais e 
subnacionais, enquanto os últimos três tratam exclusivamente de projetos 
subnacionais de REDD+. A maioria dos capítulos fundamenta-se em pesquisa 
realizada pelo GCS. 

As arenas políticas nacionais em países de REDD+ são uma – talvez mesmo 
a – arena-chave para determinar o futuro de REDD+. O Capítulo 5 
fundamenta-se em economia política e análises da mídia em sete países de 
REDD+ (Bolívia, Brasil, Camarões, Indonésia, Peru, Nepal e Vietnã). Usando 
o quadro dos 4Is os autores procuram compreender os discursos e processos 
de elaboração de políticas nacionais e identificar os principais obstáculos a 
políticas eficazes de REDD+. O capitulo argumenta que há quatro fatores 
que são críticos para se vencer obstáculos político-econômicos: i) a relativa 
autonomia do estado frente aos principais interesses que impulsionam o 
desmatamento e a degradação florestal; ii) apropriação nacional dos processos 
de elaboração de políticas de REDD+; iii) abrangência dos processos de 
elaboração de políticas de REDD+; e iv) a presença de coligações que exigem 
mudanças transformacionais. Os resultados dos perfis de países e a análise 
de discursos baseados na mídia indicam que todos países têm dificuldades 
em satisfazer estes critérios. Além disto, a formulação e implementação de 
estratégias nacionais eficazes de REDD+ é especialmente difícil em países 
em que os atores internacionais são a única força motora dos processos de 
elaboração de políticas de REDD+. 

A redução de emissões florestais é, inerentemente, um quebra-cabeças 
multinível. As pessoas locais enfrentam exigências globais para a mitigação 
das mudanças climáticas, que devem ser cumpridas através de instituições 
e estruturas nacionais e subnacionais existentes e emergentes. O Capítulo 
6 argumenta que se as interconexões entre níveis nacionais e subnacionais 
forem ignoradas, REDD+ pode falhar. O desafio consiste em estabelecer a 
correspondência entre instituições e incentivos em todos níveis, assegurar 
o fluxo de informações necessário para implementar REDD+ e facilitar a 
negociação de atores com interesses diferentes em todos níveis. O capítulo 
apresenta provas anedóticas recolhidas em três países (Brasil, Indonésia e 
Vietnã) dos desafios e oportunidades da governança multinível em duas áreas: 
monitoramento, reporte e verificação (MRV) e vazamento de emissões. 

Um elemento fundamental do desafio da governança multinível é a necessidade 
de assegurar linhas de financiamento para os atores que realizam as iniciativas 
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de REDD+; isto é tratado nos dois capítulos seguintes. O Capítulo 7 analisa o 
problema do financiamento de REDD+ e inclui uma discussão sobre os custos 
de REDD+ e suas estimativas. Nele se observa que o financiamento de REDD+ 
enfrenta um ponto de inflexão: embora esteja disponível financiamento a 
curto prazo, os desembolsos são lentos e as oportunidades de investimento são 
raras. Ao mesmo tempo, não há nenhuma estratégia de longo prazo adequada 
e previsível sobre como satisfazer as necessidades financeiras de REDD+. Na 
ausência de um acordo internacional sobre as mudanças climáticas e com o 
crescimento lento do financiamento de REDD+ proveniente de mercados 
de carbono, até agora cerca de dois terços do financiamento internacional 
foi proveniente de orçamentos de ajuda ao desenvolvimento. As finanças 
do setor público de doadores internacionais e de governos de países de 
REDD+ provavelmente dominarão o financiamento de REDD+ a curto e a 
médio prazo. 

A distribuição do financiamento de REDD+ para os diversos atores é um dos 
aspectos mais importantes da sua concepção. O Capítulo 8 apresenta uma visão 
geral dos principais debates relacionados com a concepção e implementação 
de um mecanismo de repartição de benefícios de REDD+. A repartição de 
benefícios é importante para a criação de incentivos positivos que motivem 
os atores a reduzir as emissões de carbono, mas também tem implicações 
em termos de distribuição e deve ser justa para criar maior legitimidade e 
apoio para REDD+. Embora o debate sobre a eficácia face à equidade seja um 
discurso importante, cada um deles possui várias “tonalidades”. O capítulo 
também apresenta vários exemplos de mecanismos de repartição de benefícios 
planejados ou recentemente estabelecidos em países de REDD+ e em projetos 
subnacionais. 

A repartição de benefícios está relacionada com a questão dos direitos sobre 
o carbono, que na maioria dos países está intimamente associada aos direitos 
de posse e de ocupação da terra. O Capítulo 9 observa que o mecanismo 
de REDD+ pode ser usado como um incentivo para apoiar a reforma do 
direito de ocupação das florestas, enquanto, ao mesmo tempo, a reforma 
do direito de ocupação é uma estratégia de apoio a REDD+. A reforma do 
direito de ocupação pode se tornar uma parte importante das mudanças 
transformacionais que REDD+ parece iniciar e de que parece depender 
para ter sucesso. O capítulo apresenta uma visão geral ampla de problemas 
críticos do direito de ocupação em seis países de REDD+ (Brasil, Camarões, 
Indonésia, Peru, Tanzânia e Vietnã) e descreve o progresso conseguido até hoje 
em sua abordagem. Apesar de REDD+ ter chamado muita atenção para o 
direito de ocupação da terra, os esforços a nível nacional para abordar questões 
do direito de ocupação da terra e sobre o carbono foram limitados. Ao mesmo 
tempo, as intervenções a nível de projeto para abordar o direito de ocupação 
deparam com obstáculos substanciais se não tiverem apoio nacional.
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Os três capítulos seguintes focam apenas projetos de REDD+ a nível local 
e subnacional. O Capítulo 10 analisa os projetos do ponto de vista dos 
proponentes e o Capítulo 11 da perspectiva dos habitantes locais, ao passo que 
o Capítulo 12 adota uma visão abrangente e foca a localização dos projetos. 

A ideia original de REDD+ era estabelecer um sistema de PSE que realizaria 
pagamentos aos usuários individuais das florestas a partir do nível internacional. 
O Capítulo 10 mostra, com base em pesquisas dos proponentes de projetos, 
que a maioria dos projetos de REDD+ analisados combina a abordagem de PSE 
com uma abordagem mais convencional de projeto integrado de conservação 
e desenvolvimento (PICD), a qual enfatiza a aplicação dos regulamentos 
florestais e a provisão de fontes alternativas de meios de subsistência. Esta 
abordagem híbrida é útil, em parte devido a incertezas relacionadas com o 
futuro de REDD+, em especial a linha de financiamento. Em condições 
de incerteza de políticas e mercado, esta estrutura híbrida permite que os 
proponentes façam progressos rápidos no estabelecimento do projeto e 
a abordagem de PICD pode servir de opção de segurança se o PSE não se 
materializar. Contudo, esta abordagem híbrida também pode comprometer 
o que deveria ser uma das características de maior peso de REDD+, com 
consequências de eficácia e equidade potencialmente negativas.

A ideia de PSE promete um cenário win-win, onde todos ganham: os usuários 
locais das florestas vão escolher a conservação da floresta se a remuneração 
recebida for maior do que a que receberiam pelos usos florestais alternativos. 
Na prática, usando o modelo híbrido, REDD+ pode ser menos simples e os 
resultados incertos. O Capítulo 11 apresenta os resultados de um levantamento 
domiciliar detalhado em áreas de projetos do GCS sobre as percepções, 
esperanças e preocupações locais. Os resultados são claros: as pessoas locais 
consideram REDD+ como um mecanismo focado principalmente na 
proteção de florestas, enquanto suas principais esperanças e preocupações 
envolvem renda e meios de subsistência. O estudo salienta a importância da 
incorporação das preocupações locais sobre REDD+ quando se desenvolvem 
estratégias de comunicação e intervenção que são planejadas ou realizadas por 
proponentes dos projetos. 

O sucesso de REDD+ não reside apenas no apoio local, mas também em 
intervenções direcionadas a áreas com altos índices de desmatamento e 
degradação florestal, onde elas podem gerar reduções de emissões reais 
(isto é, adicionalidade). O Capítulo 12 analisa a localização dos projetos 
usando várias fontes de informação, incluindo uma base de dados global de 
projetos de REDD+ desenvolvida pelo GCS. A nível internacional, a análise 
conclui que os países com grande biodiversidade e mais áreas protegidas são 
mais propensos a desenvolverem projetos de REDD+, o que corresponde 
às afirmações de proponentes de projetos que consideram os cobenefícios 
da biodiversidade ao selecionar as áreas dos projetos. Um estudo detalhado 
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nos dois países mais profundamente envolvidos em atividades de REDD+ – 
Brasil e Indonésia – sugere que há maior probabilidade de os projetos serem 
estabelecidos em áreas com altas taxas de desmatamento e maiores densidades 
de carbono florestal, uma conclusão que é bem acolhida do ponto de vista de 
REDD+ e é consistente com o enfoque na adicionalidade. 

1.3.3 3ª Parte: Medição de REDD+ 
Uma característica fundamental do mecanismo de REDD+ é que deve 
ser baseado em resultados ou desempenho, o que, obviamente, requer a 
medição dos resultados. O resultado final é medido em termos de redução 
de emissões (ou aumento de remoções) e isto requer essencialmente três 
tipos de informações: i) informações sobre a atividade (por exemplo, área 
de florestas primárias convertida em terra de cultivo); ii) fatores de emissão 
(por exemplo, redução de carbono por hectare quando convertido de floresta 
primária em terra de cultivo); e iii) o nível de emissões de referência, ou linha 
de base habitual (isto é, emissões sem REDD+). Estas estão ligadas entre si do 
seguinte modo: 

Reduções de emissões = (atividades *  
fatores de emissão) – emissões de referência

Estes elementos são discutidos em três capítulos da 3ª Parte. O Capítulo 14 
refere-se à medição de atividades e linhas de base a nível local, o Capítulo 15 
aborda os fatores de emissão, enquanto o Capítulo 16 analisa os níveis de 
referência com enfoque a nível nacional.

No entanto, a ausência de dados confiáveis sobre emissões e remoções em 
muitos países implica que um sistema baseado no desempenho e usando as 
mudanças de carbono florestal como critério será difícil de implementar por 
algum tempo. O Capítulo 13, portanto, argumenta que, a médio prazo, a 
maior parte dos pagamentos será para preparação e reformas de políticas e 
não para reduções comprovadas de emissões. Assim, para todas as três fases 
de REDD+ é essencial ter bons indicadores de desempenho, em especial 
para a Fase 2, cujo enfoque é o desempenho das políticas. Infelizmente, tem 
havido pouco enfoque nestes indicadores de desempenho nos debates sobre 
REDD+. O capítulo argumenta que é possível aprender lições valiosas sobre 
os indicadores de governança do setor de auxílio público: evitar procurar o 
indicador perfeito e usar extensivamente as opiniões de peritos.

O Capítulo 14 observa que ao longo dos últimos anos têm sido desenvolvidos 
normas e métodos robustos para calcular as emissões provenientes de 
desmatamento a nível do projeto. O capítulo apresenta e discute uma 
destas normas em especial, isto é, a norma Verified Carbon Standard (VCS). 
Analisa também a adoção de normas de monitoramento e de linha de base 
entre os proponentes de projetos do GCS, observando que a maior parte 
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destes projetos pode enfrentar problemas no cumprimento de alguns dos 
requisitos básicos do VCS. Isto é principalmente devido aos métodos usados 
na previsão de desmatamentos futuros, à falta de dados para a construção 
de taxas históricas de desmatamento e ao uso de terrenos de amostragem de 
estoques de carbono não permanentes. A próxima geração de projetos deve 
aprender com essa experiência, identificando ou desenvolvendo metodologias 
adequadas antes de investir no desenvolvimento de suas linhas de base e 
sistemas de monitoramento, reporte e verificação (MRV).

São necessários fatores de emissão para converter as estimativas de área de 
desmatamento e degradação florestal em emissões e mudanças no estoque 
de carbono, tanto nos projetos locais de REDD+ como a nível nacional. 
O Capítulo 15 observa que os fatores de emissão são responsáveis por até 60% 
da incerteza dos inventários de gases de efeito estufa (GEE). Para a maioria dos 
países tropicais faltam fatores de emissão nacionais ou regionais específicos, 
tornando impossível calcular com exatidão e precisão as emissões provenientes 
das fontes e as remoções por sumidouros em programas nacionais e atividades 
demonstrativas de REDD+. São necessários investimentos significativos 
e esforços coordenados como parte do financiamento de preparação para 
superar limitações de dados e insuficiências institucionais. As restrições 
podem ser superadas se forem feitos investimentos coordenados e dirigidos e 
se forem desenvolvidas parcerias produtivas entre os serviços técnicos de países 
acolhendo iniciativas de REDD+, agências intergovernamentais e institutos 
de pesquisa avançada em países desenvolvidos. 

A questão do desenvolvimento de níveis de referência nacionais e de níveis de 
emissões de referência é tratada no Capítulo 16. Os desafios estão relacionados 
com a falta de dados de qualidade em muitos países, incertezas genuínas nas 
taxas futuras de desmatamento e degradação florestal e potenciais incentivos 
para estimativas tendenciosas. O capítulo propõe tratar estes desafios usando 
uma abordagem escalonada para desenvolver níveis de referência florestais 
e níveis de emissões de referência que refletem diferentes circunstâncias 
e capacidades dos países. Isto pode facilitar uma participação ampla, um 
arranque antecipado e motivação para melhoria ao longo do tempo. Chama-
se a atenção para a incerteza das previsões e são discutidas as opções existentes 
para sua abordagem. 

Finalmente, REDD+ é avaliado não só com base nas reduções de emissões 
atingidas mas também na extensão com que as salvaguardas gerais são 
cumpridas. O Capítulo 17 observa que a adoção antecipada de normas 
nacionais, e de normas sociais e ambientais a nível de projeto, sugere que 
os formuladores de políticas de REDD+, os proponentes de projetos e os 
investidores valorizam as salvaguardas de REDD+. O capítulo discute as 
salvaguardas, discursos e ações a níveis internacional, nacional e de projeto, 
com base em pesquisa do GCS. Observa que o diálogo sobre as salvaguardas 
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de REDD+ necessita passar de discussões internacionais de alto nível a 
iniciativas na prática. O “consentimento livre, prévio e informado” (CLIP) 
continua sendo um desafio por várias razões. “O CLIP é um sonho impossível 
que continuamos buscando”, declara um proponente de projeto. 

O Capítulo 18 apresenta um resumo do livro e analisa o futuro. As mudanças 
de REDD+ nos últimos cinco anos levaram a desvios significativos da 
magnitude e composição do financiamento, do ritmo provável e do custo da 
implementação e da divergência de interesses a todos os níveis e para todos os 
atores. Os desafios resultantes destas mudanças incluem a “aid-ification” (ajuda 
externa recebida) de REDD+, problemas de sequenciamento enfrentados 
pelos proponentes de projetos e recompensas menos garantidas pelos esforços 
de REDD+ realizados por países e comunidades florestais. Dada a incerteza 
relacionada com a magnitude e forma de financiamento de REDD+, o 
capítulo propõe reformas de políticas e investimentos “sem riscos”. Estes 
incluem aumentar o apoio político geral para REDD+ reclassificando-o como 
um objetivo e não um programa, reforçando os alicerces para o sucesso da 
implementação de REDD+ e realizando reformas de políticas que devem ser 
implementadas independentemente dos objetivos climáticos. Estas reformas 
incluem o esclarecimento do direito de ocupação da terra, melhoria da 
governança e remoção de subsídios onerosos que promovem o desmatamento 
e a degradação florestal.




