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Behoud en duurzaam beheer tropisch regenwoud 
Envira Amazonia, Brazilie 
Climate, Community & Biodiversity (CCB) Verra CO2-compensatieproject 
 
 
Het Envira-project in het Braziliaanse Amazo-
nebekken beschermt 39.300 ha tropisch woud 
tegen houtkap en oprukkende veeboerderijen. 
Hierdoor blijft de rijke biodiversiteit van het 
gebied behouden en wordt de uitstoot van ge-
middeld meer dan 1.250.000 ton CO2 per jaar 
beperkt.  
 
Het project bevordert ook de economische 
kansen voor lokale gemeenschappen door 
duurzame landbouw en de verkoop van acai-
bessen en medicinale planten, stimuleert mili-
eubeheer en biedt gezondheidsdiensten en 
onderwijscursussen aan. 
 

 
Vanaf de jaren tachtig heeft de verharding van 
de grote oost-westcorridor snelweg de regio-
nale markttoegang tot de Braziliaanse staat 
Acre sterk verbeterd, wat heeft geleid tot een 
stijging van de waarde van onroerend goed en 
de expansie van de veehouderij. 
 
Een belangrijk schadelijk gevolg is de ontbos-
sing, aangezien milieuonvriendelijke mense-
lijke activiteiten het Amazonebekken binnen-
dringen. 
 
 
 
 

http://www.groenbalans.nl/
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Ongeveer 60 km ten zuidoosten van de stad 
Feijó in Acre loopt het Envira Amazonia-project 
langs weerszijden van de Jurupari-rivier in het 
Amazonebekken op land dat vroeger eigen-
dom was van zakenlieden. 
 
In 2009 werd 200.000 hectare land aan bosbe-
heerexperts verkocht en werd het Envira Ama-
zonia-project opgezet om CO2 vast te leggen 
door de 39.300 hectare bos in het gebied te be-
houden, die voorheen bestemd waren voor 
ontbossing en omzetting in weiland.  
 
Lokale gemeenschappen vormen een essenti-
eel onderdeel van het project, waarbij de lo-
kale projectmanager gidsen, bootbestuurders 
en koks uit de lokale gemeenschap in dienst 
neemt. 
 
Impact op het milieu 

• Vermindering van de uitstoot van CO2; 

• Opslag van CO2 in de bodem en bomen; 

• Behoud van habitat voor inheemse vogel-
soorten en bedreigde boomsoorten; 

• Verbetering van de waterkwaliteit; 

• Behoud van vegetatie en erosiebestrijding. 
 
Voordelen voor de gemeenschap 

• Andere inkomsten en werkgelegenheid; 

• Opleiding in landbouwvoorlichting; 

• Verlening van officieel grondbezit; 

• Sociale projecten en programma's; 
 

Verra Verified Carbon Standard 
• Alleen duurzame energie- en energie effici-

ency-projecten komen in aanmerking, die 
voor de lange termijn voordelen brengen 
voor het desbetreffende land en het kli-
maat; 
 

• Het project kan alleen worden gerealiseerd 
met behulp van de opbrengsten uit VCS-
rechten. 

 
Het heeft ook de CCB Gold-status gekregen 
voor uitzonderlijke biodiversiteit en voordelen 
voor de gemeenschap. 

 

Sustainable Development Goals 
Projecten moeten voldoen aan minimaal drie 
Sustainable Development Goals, vastgelegd 
door UN tijdens het Klimaatakkoord van Parijs 
in 2015. 
 

 

Positieve impact op 
de levensomstan-
digheden van de be-
woners door de uit-
voering van gezond-
heidsprogramma's 

 

 
 

 
 
Training in duur-
zame landbouw en 
bosbeheer 

 
 

Voor de regio bete-
kent dit een nieuwe 
uitdaging en dus 
economische groei 

 

Het jaarlijks tegen-
gaan van 12,5 mil-
joen ton CO2 draagt 
actief bij aan de be-
perking van de kli-
maatverandering.  

 

http://www.groenbalans.nl/
http://www.sdgnederland.nl/

