
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais

Departamento de Conservação Florestal e Serviços Ambientais

OFÍCIO Nº 2443/2021/MMA

Brasília, 31 de maio de 2021.

Ao Senhor

Klaus Köhnlein

Diretor Gerente de Projeto

Banco de Desenvolvimento Alemão (KfW)

LGA - América La�na e Caribe

Palmengartenstr. 5-9

60325 Frankfurt am Main

Assunto: Cer�ficado referente a pagamento por resultados alcançados pelo Estado do Mato Grosso em
2017 efetuados pelo Banco de Desenvolvimento Alemão (KfW).

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 02000.013830/2019-41.

Prezado Diretor,

1. Informamos a seguir os dados referentes ao segundo pagamento no âmbito do Programa
REDD+ Early Movers Mato Grosso.

Pagamento por resultados alcançados pelo Estado do Mato Grosso / Results based payments for State
of Mato Grosso:

Doador / Donor:

República Federal da Alemanha / Federal Republic of Germany

Valor doado / Amount donated:

36.095.165,28 BRL / 7,999,815.00 EUR / 8,902,494.83 USD

Valor u�lizado em toneladas de CO2 equivalentes / Used value in tonnes of CO2 equivalent:
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Anexos: I - O�cio nº 3802/2019/GAB/SEMA-MT, de 11 de novembro de 2019, de preparação para o
segundo pagamento por resultado no âmbito do Programa REM Mato Grosso (SEI nº
0501077).
II - E-mail da SEMA-MT, de 20 de maio de 2021, que informa valores para o segundo
pagamento por resultado no âmbito do Programa REM Mato Grosso (SEI nº 0728454).
III - Resolução nº 14, de 27 de setembro de 2018, que define a distribuição dos limites de
captação de pagamentos por resultados de redução de emissões provenientes do
desmatamento no bioma Amazônia, disponível em h�p://redd.mma.gov.br/images/conaredd
/Resoluo-n-14---Resultados-de-REDD-2016-e-2017.pdf.

3.520.000 tCO2e referentes ao ano 2017 / 3,520,000 tCO2e reffered to 2017

En�dade elegível / Elec�ble en�ty:

Estado do Mato Grosso / State of Mato Grosso

Data da contribuição / Contribu�on Date:

27 de dezembro de 2019 pela República Federal da Alemanha / December 27th 2019 by Federal Republic
of Germany

Ano da redução de emissões / Year emissions reduced:

2017

2. Detalhamento das informações con�das neste diploma estão disponíveis nos documentos
anexos a este o�cio, a saber:

a) O�cio nº  3802/2019/GAB/SEMA-MT,  de 11 de novembro de 2019,  de preparação
para o segundo pagamento por resultado no âmbito do Programa REM Mato Grosso;

b) E-mail da SEMA-MT, de 20 de maio de 2021, que informa valores para o segundo
pagamento por resultado no âmbito do Programa REM Mato Grosso;

c) Resolução nº 14, de 27 de setembro de 2018, que define a distribuição dos limites de
captação  de  pagamentos  por  resultados  de  redução  de  emissões  provenientes  do
desmatamento no bioma Amazônia referente ao ano de 2017 e altera o anexo único da
Resolução CONAREDD+ nº 12, de 24 de abril  de 2018, que define a distribuição dos
limites de captação de pagamentos por resultados de redução de emissões provenientes
do  desmatamento  no  bioma  Amazônia  referente  ao  ano  de  2016  –  disponível  em
h�p://redd.mma.gov.br/images/conaredd/Resoluo-n-14---Resultados-de-REDD-2016-
e-2017.pdf.

3. Valores pagos,  quan�dades de redução de emissões pagas,  saldo disponível para novas
captações  pelo  Ministério  do  Meio  Ambiente  estão  disponíveis  no  Info  Hub  Brasil
(h�p://redd.mma.gov.br/en/infohub).

Atenciosamente,
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JOAQUIM ÁLVARO PEREIRA LEITE

Secretário da Amazônia e Serviços Ambientais

Documento assinado eletronicamente por Joaquim Álvaro Pereira Leite, Secretário(a), em
31/05/2021, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.mma.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0728462 e o código CRC B2120480.

Processo nº 02000.013830/2019-41 SEI nº 0728462

Esplanada dos Ministérios, Bloco B, Brasília/DF, CEP 70068-901 - h�p://www.mma.gov.br/, sepro@mma.gov.br, Telefone:
(61)2028-1206
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais

Departamento de Conservação Florestal e Serviços Ambientais

OFÍCIO Nº 2444/2021/MMA

Brasília, 31 de maio de 2021.

Ao Senhor

Klaus Köhnlein

Diretor Gerente de Projeto

Banco de Desenvolvimento Alemão (KfW)

LGA - América La�na e Caribe

Palmengartenstr. 5-9

60325 Frankfurt am Main

Assunto: Cer�ficado referente a pagamento por resultados alcançados pelo Estado do Mato Grosso em
2017 efetuados pelo Departamento para Negócios, Energia e Estratégia Industrial do Reino Unido
(BEIS).

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 02000.013830/2019-41.

Prezado Diretor,

1. Informamos a seguir os dados referentes ao segundo pagamento no âmbito do Programa
REDD+ Early Movers Mato Grosso.

Pagamento por resultados alcançados pelo Estado do Mato Grosso / Results based payments for State
of Mato Grosso:

Doador / Donor:

Reino Unido / United Kingdom

Valor doado / Amount donated:

67.574.822,15 BRL / 11,181,181.09 EUR / 12,135,628.85 USD
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Anexos: I - O�cio nº 3802/2019/GAB/SEMA-MT, de 11 de novembro de 2019, de preparação para o
segundo pagamento por resultado no âmbito do Programa REM Mato Grosso (SEI nº
0501077).
II - E-mail da SEMA-MT, de 20 de maio de 2021, que informa valores para o segundo
pagamento por resultado no âmbito do Programa REM Mato Grosso (SEI nº 0728454).
III - Resolução nº 14, de 27 de setembro de 2018, que define a distribuição dos limites de
captação de pagamentos por resultados de redução de emissões provenientes do
desmatamento no bioma Amazônia, disponível em h�p://redd.mma.gov.br/images/conaredd
/Resoluo-n-14---Resultados-de-REDD-2016-e-2017.pdf.

Valor u�lizado em toneladas de CO2 equivalentes / Used value in tonnes of CO2 equivalent:

5.040.000 tCO2e referentes ao ano 2017 / 5,040,000 tCO2e reffered to 2017

En�dade elegível / Elec�ble en�ty:

Estado do Mato Grosso / State of Mato Grosso

Data da contribuição / Contribu�on Date:

28 de abril de 2020 pelo Reino Unido / April 28th 2020 by the United Kingdom

Ano da redução de emissões / Year emissions reduced:

2017

2. Detalhamento das informações con�das neste diploma estão disponíveis nos documentos
anexos a este o�cio, a saber:

a) O�cio nº  3802/2019/GAB/SEMA-MT,  de 11 de novembro de 2019,  de preparação
para o segundo pagamento por resultado no âmbito do Programa REM Mato Grosso;

b) E-mail da SEMA-MT, de 20 de maio de 2021, que informa valores para o segundo
pagamento por resultado no âmbito do Programa REM Mato Grosso;

c) Resolução nº 14, de 27 de setembro de 2018, que define a distribuição dos limites de
captação  de  pagamentos  por  resultados  de  redução  de  emissões  provenientes  do
desmatamento no bioma Amazônia referente ao ano de 2017 e altera o anexo único da
Resolução CONAREDD+ nº 12, de 24 de abril  de 2018, que define a distribuição dos
limites de captação de pagamentos por resultados de redução de emissões provenientes
do  desmatamento  no  bioma  Amazônia  referente  ao  ano  de  2016  –  disponível  em
h�p://redd.mma.gov.br/images/conaredd/Resoluo-n-14---Resultados-de-REDD-2016-
e-2017.pdf.

3. Valores pagos,  quan�dades de redução de emissões pagas,  saldo disponível para novas
captações  pelo  Ministério  do  Meio  Ambiente  estão  disponíveis  no  Info  Hub  Brasil
(h�p://redd.mma.gov.br/en/infohub).

Atenciosamente,
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JOAQUIM ÁLVARO PEREIRA LEITE

Secretário da Amazônia e Serviços Ambientais

Documento assinado eletronicamente por Joaquim Álvaro Pereira Leite, Secretário(a), em
31/05/2021, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.mma.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0728472 e o código CRC 5B72FAC9.

Processo nº 02000.013830/2019-41 SEI nº 0728472

Esplanada dos Ministérios, Bloco B, Brasília/DF, CEP 70068-901 - h�p://www.mma.gov.br/, sepro@mma.gov.br, Telefone:
(61)2028-1206
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