
GT 5: MECANISMOS FINANCEIROS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS

MECANISMOS 
FINANCEIROS A PARTIR 
DA COMERCIALIZAÇÃO DE 
CRÉDITO DE CARBONO



Atuação da Biofílica

Prospectamos áreas da Amazônia que estão sob pressão por desmatamento e investimos em atividades com foco na gestão e 
conservação de florestas a partir de metodologias internacionalmente reconhecidas. Uma vez que nossos projetos estão 
estruturados, auditores externos validam e verificam nossas atividades a fim de originar os créditos de carbono florestais. A
Biofílica também é responsável pela comercialização dos créditos no Brasil e no exterior.
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Diagnóstico Socioeconômico e ambiental

Estudos de estoque de carbono e 
dinâmica de desmatamento

Prospecção de créditos
de Serviços Ambientais

Relacionamento com
comunidades e instituições locais

Planejamento das
atividades de conservações

Adequação
Metodológica

Escolha do padrão
de certificação

Distribuição de benefícios

Contrato de
compra e venda

Relacionamento com 
compradores

Verificação da
redução de emissões

Auditoria



• Investimento em negócios de impacto
• Pesquisa e monitoramento da Biodiversidade

• Engajamento social
• Manejo Sustentável

QUANDO NÃO HÁ PROJETOS DE CONSERVAÇÃO

REDUÇÃO DE EMISSÕES POR DESMATAMENTO E DEGRADAÇÃO FLORESTAL (REDD+)
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EXEMPLO
DE APLICAÇÃO

Projeto REDD+ RESEX Rio-
Preto Jacundá
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RESEX Rio-Preto Jacundá
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Projeto REDD+ RESEX Jacundá

A construção coletiva se iniciou em 2016, com a 
participação da ASMOREX, Biofílica, CES Rioterra e 
SEDAM

Possui o objetivo de apoiar financeiramente a RESEX, 
sendo o instrumento de repartição de benefícios vindos, 
principalmente, dos investimentos do Projeto REDD+

É baseado em princípios de transparência, participação, 
planejamento e aplicação coletiva dos recursos

Visa a implementação de projetos sustentáveis na área 
social, cultural, ambiental e econômica na RESEX de 
interesse da comunidade

Segue de acordo a governança existente na RESEX

Norteado pela gestão representativa e comprometida
com os anseios comunitários

A aplicação dos benefícios e recursos é exclusivamente 
direcionada à coletividade comunitária da RESEX

• Mecanismo Financeiro RESEX Rio Preto Jacundá
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Mecanismo Financeiro RESEX Rio Preto Jacundá
• Como funciona?

Elaboração de Planos 
de Trabalhos Anuais

Aprovação do Plano 
de Trabalho em 

Assembleia 
Comunitária

Após 6 meses de sua 
aprovação é avaliado, 

e se necessário, 
revisado

Após o período de 
implantação, é 

realizada a prestação 
de contas do plano em 

Assembleia 
Comunitária 
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Mecanismo Financeiro RESEX Rio Preto Jacundá

• Pontos fortes:
• Gestão representativa e comprometida com os anseios comunitários
• Transparência
• Benefícios e recursos exclusivamente direcionada à coletividade comunitária da RESEX
• Exige a participação representativa dos membros da Comunidade,

• Principais Gargalos
• Engajamento das partes interessadas – principalmente comunitários que não participam da 

diretoria da ASMOREX (menor contato com o projeto o dia a dia)
• Demonstrar que o projeto não possui um caráter assistencialista mas sim dá subsídios para o 

desenvolvimento comunitário baseado em boas práticas – “Ensinando a pescar não dando o 
peixe”

• Esclarecer a relação dos objetivos do projeto REDD+ com os benefícios alcançados pelos 
comunitários

• Pontos Fortes vs. Gargalos Existentes
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