


O equilíbrio é possível

A radícula – Radicle em inglês – é a primeira raiz de 
uma semente. Ela tem o papel de mapear o 
ambiente, direcionando o crescimento da planta e 
sua adaptação ao ambiente.

A Radicle é isso, pioneira e analítica, guiando nossos 
parceiros com soluções que  equilibram o social, o 
ambiental e o economico. Nossa missão é proteger 
o nosso futuro com impactos positivos no presente.



USD$100M+
dólares gerados para nossos 
clientes por meio da venda de 

créditos de carbono

6 MILHÕES DE TONELADAS
de emissões de CO2 equivalente 

reduzidas globalmente

MAIS DE 3.000 CLIENTES
atendidos pelo nosso trabalho 

ao redor do mundo

USD$ 300M
negociados em 

commodities ambientais

MAIS DE 100
fazendas inventariadas no Brasil 

com aproximadamente 1.000.000 
hectares de áreas analisadas

Nosso impacto positivo



Desde o desenvolvimento de uma das primeiras 
plataformas digitais do mundo para mensurar, 
qualificar e verificar emissões de carbono, o 
propósito da Radicle tem sido o de melhorar o 
equilíbrio ambiental do planeta e a qualidade de 
vida de sua população por meio de soluções 
regenerativas e exponenciais. 

Hoje somos o maior desenvolvedor de créditos de 
carbono no mercado regulado do Canadá e um 
dos grandes bancos de dados de estudos 
agroambientais no Brasil.

Nossa jornada



Nossa atuação como Radicle Brazil



O Brasil é peça fundamental no equilíbrio global 

que guia o trabalho da Radicle Brazil. Nossas 
operações no país focam em soluções baseadas 
na natureza para gerar valor compartilhado entre 
nossos clientes e toda sua rede.

Nossa atuação se dá através de consultoria 

especializada em mudanças climáticas e na 
geração de créditos de carbono através do
Programa Fazendas Vivas ®.

Nossas Soluções



Programa Fazendas Vivas ® 



O maior desafio deste século será aliar a 
segurança alimentar à preservação e 
regeneração ambiental. 

O Programa Fazendas Vivas se utiliza 
do mercado global de carbono para incentivar 
produtores a conservar suas florestas e a 
adotar sistemas regenerativos de produção.

Fazendas Vivas





Mensuração

Valoração

Mercado

O Programa propõe uma jornada 
rumo ao baixo carbono e alta 
produtividade ao produtor rural e 
toda a sua cadeia. 

Esta jornada consiste em 3 etapas 
independentes e complementares: 

Etapas do 
Fazendas Vivas



Mensuração
A jornada do Fazendas Vivas se inicia com um 
bom diagnóstico da propriedade ou organização:

● Mensuração de emissões, remoções e 
estoques de carbono em sistemas 
agropecuários, agroflorestais e florestais;

● Mensuração da pegada de carbono de 
produtos;

● Análise comparativa do desempenho climático 
de organizações e produtos.



Uma vez feita a mensuração dos ativos 
ambientais, é hora de avaliar seu valor:

Valoração

● Valoração econômica de ativos 
ambientais relativos às cadeias 
agrícolas e florestais;

● Análise de elegibilidade e viabilidade 
para a transformação destes ativos 
ambientais em ativos financeiros.



Convidamos nossos clientes e parceiros a 
participar no mercado global de carbono de forma 
segura, gerando valor financeiro e uma série de 
co-benefícios socioambientais:

Mercado

● Desenvolvimento de projetos de redução de 
emissões internas ou na cadeia de valor 
(insetting);

● Desenvolvimento de projetos de créditos de 
carbono para o mercado voluntario global: 
abordagens de Desmatamento Evitado e 
Sistemas Regenerativos.



As propriedades rurais do Brasil abrigam 
milhões de hectares de florestas e 
vegetação nativa que podem ser 
legalmente desmatadas.

A preservação destas áreas evita a 
emissão de carbono para a atmosfera, 
preserva os recursos hídricos e a 
sociobiodiversidade.

Desmatamento 
Evitado



Existem milhões de hectares de áreas 
degradadas no Brasil que podem ser 
restaurados através de sistemas de 
produção integrados e intensificados. 

Estes removem carbono da atmosfera, 
regenerando a saúde dos solos, aumentando 
a produção de alimento por hectare e dando 
resiliência climática ao produtor. 

Sistemas 
Regenerativos



Como funciona o 
mercado voluntário 
de carbono?

Créditos de carbono gerados por 
projetos sustentáveis podem 

compensar emissões de GEE e 
promover co-benefícios

Organizações responsáveis 
compram créditos de carbono para 
compensar emissões não evitáveis e 
cumprir compromissos de redução 
do impacto climático



Nossos parceiros



Você está em boa companhia
Conheça a nossa equipe.

ROBERTO STRUMPF SUSIAN MARTINS ELISA GUIDA LUCAS AIDAR
Diretor Coordenadora Técnica Especialista em 

Mercados de Carbono
Especialista em 

Geoanálises

Além do nosso time brasileiro, atuamos em colaboração próxima do nosso time global.

https://radiclebrazil.com.br/quem-somos/


Vamos falar sobre possibilidades

contato@radiclebrazil.com.br
www.radiclebrazil.com.br

(11)5990-0241

mailto:contato@radiclebrazil.com.br
http://www.radiclebrazil.com.br/

