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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE MUDANÇA DO CLIMA E FLORESTAS
DEPARTAMENTO DE FLORESTAS E DE COMBATE AO DESMATAMENTO
Coordenação-Geral de Transparência e Financiamento para Florestas

Nota Técnica nº 285/2018-MMA
PROCESSO Nº 02000.002384/2018-68
INTERESSADO: COMISSÃO NACIONAL PARA REDD+ (CONAREDD+), SECRETARIA DE MUDANÇA DO CLIMA E FLORESTAS (SMCF), ESTADOS DA AMAZÔNIA LEGAL, POTENCIAIS
DOADORES
1.

ASSUNTO

1.1.
Cálculo da redução das emissões de CO2 pelo desmatamento no bioma Amazônia com base em dados de desmatamento referentes ao ano PRODES 2015/2016, para
ﬁns de captação de recursos de pagamentos por resultados de REDD+.
2.

REFERÊNCIAS

2.1.
Decreto Nº 8.576/2015, que ins0tui a Comissão Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação
Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal (REDD+).
2.2.

Portaria MMA Nº 370/2015, que estabelece a Estratégia Nacional para REDD+ do Brasil (ENREDD+).

2.3.
Portaria MMA Nº 41/2014, que ins0tui o Grupo de Trabalho Técnico sobre REDD+ (GTT REDD+), que atua na elaboração e revisão de conteúdo técnico para
submissões sobre REDD+ no âmbito da UNFCCC, e dá outras providências.
2.4.
Decisão 13/CP.19 da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC na sigla em inglês), sobre diretrizes e procedimentos para a avaliação
técnica de submissões de níveis de referência de emissões ﬂorestais pelas Partes.
2.5.

Decisão 14/CP.19 da UNFCCC, sobre modalidades para mensuração, relato e veriﬁcação de REDD+.

2.6.
Decisão 12/CP.17 da UNFCCC, sobre diretrizes para sistemas que provêm informação sobre como as salvaguardas são abordadas e respeitadas e modalidades
relacionadas a níveis de referência de emissões ﬂorestais e níveis de referência ﬂorestais referidos na decisão 1/CP.16.
2.7.
Submissão brasileira de um nível de referência de emissões ﬂorestais (FREL) para redução de emissões provenientes do desmatamento no bioma Amazônia para
pagamentos por resultados de REDD+ no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (2014).
2.8.
Submissão brasileira de um nível de referência de emissões ﬂorestais (FREL) para redução de emissões provenientes do desmatamento no bioma Amazônia para
pagamentos por resultados de REDD+ entre os anos de 2016 e 2020 no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (2018).
3.

SUMÁRIO EXECUTIVO

3.1.
Os países que desejam obter o reconhecimento de seus resultados de REDD+ devem passar pelo rigoroso processo de mensuração, relato e veriﬁcação deﬁnido no
âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O processo de relato e veriﬁcação internacional possui um prazo de condução que dura até 24 meses.
Para maior celeridade na disponibilização de resultados de REDD+ a potenciais doadores, foi estabelecido um processo de validação dos resultados de REDD+ em âmbito domés0co.
Após a aprovação da metodologia de cálculo pelo Grupo de Trabalho Técnico sobre REDD+, os resultados de REDD+ a0ngidos pelo Brasil são disponibilizados no Info Hub Brasil.
3.2.
O resultado de redução de emissões do desmatamento no bioma Amazônia para o ano de 2016 foi calculado subtraindo-se a emissão de CO2 daquele ano, no valor
de 388.354.149,80 tCO2, do nível de referência de emissões ﬂorestais subme0do para aferir resultados do período 2016-2020 (FREL C), igual a 750.234.379,99 tCO2, obtendo-se o
valor de 361.880.230,19 tCO2. O valor é calculado para emissões brutas de CO2, o que se considera tecnicamente robusto e conservador, porém pode sofrer alterações futuras
tanto pela análise do desmatamento sob nuvens quanto pelo corrente processo de revisão da submissão do FREL C.
4.

ANÁLISE

4.1.

Mensuração, relato e veriﬁcação de resultados de REDD+ no âmbito da UNFCCC.

4.1.1.
Os países que desejam obter o reconhecimento de seus resultados de REDD+ devem passar pelo rigoroso processo de mensuração, relato e veriﬁcação (MRV)
deﬁnido no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês). O processo visa garan0r integridade e dar transparência a todo
conteúdo apresentado pelos países à Convenção.
4.1.2.
A etapa de mensuração se inicia com a compilação de dados gerados pelos sistemas de monitoramento da cobertura ﬂorestal. O passo seguinte consiste em preparar
e submeter à UNFCCC o FREL do país. Esse documento apresenta a linha de referência que permi0rá a aferição dos resultados de REDD+. Conforme o anexo da decisão 12/CP.17, os
países devem u0lizar informações transparentes, completas (que permitem a reconstrução dos níveis de referência de emissões e/ou níveis de referência) e consistentes com as
orientações acordadas no âmbito da UNFCCC. Além disso, o conteúdo deve seguir a orientação metodológica oferecida pelo mais recente manual ou guia do Painel
Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC, na sigla em inglês).
4.1.3.
O Secretariado da UNFCCC coordena o processo de avaliação técnica do FREL, para o qual indica dois especialistas internacionais pertencentes ao seu rol de
especialistas credenciados. O processo é conduzido anualmente, observando os procedimentos deﬁnidos pela decisão 13/CP.19, e avalia se a submissão cumpriu com todos os
requisitos estabelecidos. Os países que já possuírem um FREL avaliado podem preparar e submeter à UNFCCC o documento que apresenta seus resultados de REDD+. Esse
documento é o Anexo Técnico sobre REDD+, que compõe o Relatório Bienal de Atualização (BUR, na sigla em inglês). O Anexo Técnico apresenta os resultados de mi0gação das
a0vidades de REDD+ selecionadas pelo país, medidos em relação ao FREL, além de informações sobre o sistema de monitoramento da cobertura ﬂorestal, o arranjo ins0tucional
para o MRV dos resultados, entre outras. A submissão deste documento marca o início da etapa de relato dos resultados de REDD+ à UNFCCC.
4.1.4.
A veriﬁcação dos resultados de REDD+ apresentados no Anexo Técnico é realizada por especialistas no setor de uso da terra, mudança do uso da terra e ﬂorestas
indicados pela UNFCCC, como parte do processo de Consulta e Análise Internacional (ICA, na sigla em inglês) ao qual os BUR são subme0dos. O processo de avaliação é transparente
e segue as orientações deﬁnidas pela decisão 14/CP.19. Essa etapa encerra o ciclo de MRV internacional dos resultados de REDD+, cujo arranjo de implementação pelo Brasil é
sumarizado na Figura 1.
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Figura 1. Etapas do processo de mensuração, relato e veriﬁcação de resultados de REDD+ no âmbito da UNFCCC.

4.1.5.
O processo desde a submissão dos níveis de referência, passando por sua avaliação, submissão do Anexo Técnico, até chegar ao reconhecimento dos resultados de
REDD+ de países em desenvolvimento pode durar cerca de 24 meses. A Tabela 1 abaixo traz os papéis e responsabilidades ins0tucionais no processo de MRV no âmbito da UNFCCC.
Tabela 1. Papéis e responsabilidades ins0tucionais na mensuração, relato e veriﬁcação de REDD+ do Brasil.

4.2.

Processo de validação dos resultados de REDD+

4.2.1.
Conforme estabelecido no Decreto n°8.576, a Secretaria Execu0va da Comissão Nacional para REDD+ já atua em etapas que precedem ao relato à UNFCCC. Entre suas
atribuições está:
I - Elaborar a documentação técnica sobre os requisitos necessários para acessar pagamentos por resultados de polí0cas e ações de REDD+ no País, com base nos insumos produzidos por
grupo de trabalho sobre REDD+;
IV - Propor à CONAREDD+ os limites anuais de captação de recursos com base nos resultados de ações de REDD+ e os valores mínimos por tonelada de CO2 equivalente para o pagamento
por resultados de REDD+.

4.2.2.
O processo de relato e veriﬁcação internacional possui um prazo de condução que dura até 24 meses; assim, foi estabelecido um processo de validação dos resultados
de REDD+ em âmbito domés0co. Esse processo possibilita que o relato internacional seja feito pelo MMA com o respaldo do GTT REDD+, viabiliza a atribuição anual de limites de
captação de pagamentos por resultados e consequente recebimento desses recursos.
4.2.3.
A validação dos resultados de REDD+ anuais tomará como base nota técnica elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente, a ser subme0da para análise e aprovação
pelo GTT REDD+. A aprovação pelo GTT REDD+ é materializada pela assinatura de um termo de aprovação pelos membros presentes na reunião que discu0rá a nota.
4.2.4.
Com base nos cálculos validados pelo GTT REDD+, os resultados de REDD+ a0ngidos pelo Brasil são disponibilizados no Info Hub Brasil (hQp://redd.mma.gov.br
/en/infohub e hQp://redd.mma.gov.br/pt/infohub, respec0vamente, suas versões em inglês e português). A plataforma foi criada com o obje0vo dar transparência a resultados e
submissões antes de publicados no Lima REDD+ Informa0on Hub da UNFCCC (hQp://redd.unfccc.int/info-hub.html).
4.2.5.
Diante do exposto, esta nota técnica tem como obje0vo apresentar o cálculo da redução de emissões de CO2 provenientes do desmatamento no bioma Amazônia
para o ano de 2016.
4.3.
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Cálculo da redução de emissões de desmatamento no bioma Amazônia para o ano de 2016

4.3.1.

Nível de referência de emissões ﬂorestais para o bioma Amazônia

4.3.1.1.

A Decisão 14/ CP. 19, no parágrafo 3, “deﬁne que os dados e informações u0lizados pelas Partes na es0ma0va das emissões antrópicas por fontes e das remoções por
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sumidouros ﬂorestais, estoques de carbono ﬂorestal, e mudanças na área ﬂorestal e nos estoques de carbono ﬂorestal, conforme as a0vidades referidas no parágrafo 70 da Decisão
1/CP.16, realizadas pelas Partes, devem ser transparentes e consistentes ao longo do tempo com os níveis de referência de emissões ﬂorestais e/ou níveis de referência ﬂorestal, nos
termos da Decisão 1/CP.16, parágrafo 71(b) e (c) e capítulo II da Decisão 12/CP.17”.
4.3.1.2.
O Brasil apresentou em 2014 a primeira submissão de nível de referência de emissões ﬂorestais (FREL) de desmatamento no bioma Amazônia. A proposta foi de uma
linha de base dinâmica, que reﬂe0sse os diferentes momentos da implementação das polí0cas para redução do desmatamento naquele bioma. Foi apresentado o FREL A, construído
com base em dados históricos de desmatamento entre os anos de 1996 e 2005 e aplicado ao cálculo de resultados ob0dos entre os anos de 2006 e 2010. No ano desta primeira
submissão estavam disponíveis dados que permi0am construir o patamar para o período seguinte de resultados. Assim, se optou por apresentar também o FREL B, elaborado com
base na série histórica entre 1996 e 2010 e empregado ao período subsequente de resultados, entre os anos de 2011 e 2015. Somente em 2017 foi possível elaborar a terceira linha
para o bioma Amazônia, denominado FREL C (veja a Figura 2).

Figura 2. Representação gráﬁca do FREL Amazônia, onde (A) refere-se à média das emissões anuais de CO2 do período 1996 a 2005, inclusive (1.106.027.616,63 tCO2); (B) refere-se à média das
emissões anuais de CO2 do período 1996 a 2010, inclusive (907.959.466,33 tCO2); e (C) refere-se à média das emissões anuais de CO2 do período de 1996 e 2015, inclusive (750.234.379,99 tCO2) .
Importante salientar que o FREL C está atualmente em processo de avaliação no âmbito da UNFCCC.

4.3.1.3.
A submissão do FREL C guarda grande semelhança com a construção tanto do FREL A como do FREL B, e é considerada uma atualização da primeira submissão para o
bioma Amazônia, o que é consistente com a Decisão 12/CP.17. As principais caracterís0cas do FREL C segue na Tabela 2. Atualmente, o FREL C está em processo de avaliação técnica
no âmbito da UNFCCC.
Tabela 2. Resumo das caracterís0cas do FREL C.

4.3.2.

Resultados de redução de emissões do desmatamento no bioma Amazônia no período de 2016 a 2020.

4.3.2.1.
Conforme indicado no FREL C, os resultados de redução de emissões do desmatamento no bioma Amazônia entre 2016 a 2020, são ob0dos a par0r da diferença entre
o FREL C e as emissões veriﬁcadas em um determinado ano. Assim, para qualquer ano t do período de 2016 a 2020, a redução das emissões por desmatamento foi es0mada
conforme indicado abaixo:
REDD+ (t) = FREL (1996-2015) – Emissões brutas do desmatamento no ano t; (tCO2)
4.3.2.2.
O valor de emissões brutas do desmatamento é composto pela emissão de CO2 proveniente da soma de polígonos que são iden0ﬁcados como áreas que con0nham
ﬂoresta em pé até o ano anterior - também denominado incremento do desmatamento. Não considera os polígonos de desmatamento omi0dos por nuvens. Devido à complexidade
de se determinar o ano preciso em que ocorreu o desmatamento, também não são considerados os polígonos detectados em 2016, mas localizados em áreas encobertas por
nuvens nos anos anteriores. Para o ano de 2016, a área total de polígonos até então encobertos por nuvens é de aproximadamente 51.994,81 ha - o equivalente a uma emissão de
29.768.574,79 tCO2. É possível analisar imagens de anos anteriores e iden0ﬁcar o ano de ocorrência dos desmatamentos até então omi0dos por nuvens, resultando no valor do
incremento ajustado do desmatamento (IAD), conforme aplicado nas submissões anteriores de FREL e de Anexo Técnico para o bioma Amazônia. Este procedimento aumenta a
precisão da es0ma0va de emissões, mas implica em alterações na série histórica a cada ano em que se realiza essa veriﬁcação. Vez que o FREL C ainda está sob validação por
especialistas internacionais, optou-se por uma medida conservadora em não realizar o cálculo do IAD. Tal reﬁnamento será aplicado aos resultados a serem apresentados no Anexo
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Técnico sobre REDD+, componente do III BUR do Brasil.
4.3.2.3.
O resultado de redução de emissões do desmatamento no bioma Amazônia para o ano de 2016 foi calculado subtraindo-se a emissão de CO2 do nível de referência
subme0do para aferir resultados do período 2016-2020 (FREL C), correspondendo a:
750.234.379,99 tCO2 – 388.354.149,80 tCO2 = 361.880.230,19 tCO2
4.3.2.4.

Na Figura 3 segue a representação gráﬁca do resultado de redução de emissões para o ano de 2016.

Figura 3. Representação gráﬁca do resultado de redução de emissões por desmatamento no bioma Amazônia, onde a área preenchida refere-se ao valor total de emissões reduzidas
(361.880.230,19 tCO2).
4.3.2.5.
Importante salientar que, como decorrência da abordagem descrita no tópico 4.3.2.2, o valor de emissões brutas por desmatamento é passível de alteração após a
análise do desmatamento sob nuvens realizado com base em dados de anos subsequentes. Desta forma, o valor de emissões em 2016 (e consequentemente o resultado de redução
de emissões) pode requerer ajustes quando os dados de 2017 e de anos seguintes revelarem novos desmatamentos ocorridos em 2016, mas não detectados pelos dados do
PRODES ano 2015/2016. Para ﬁns de apresentação futura de resultados de REDD+ no âmbito da UNFCCC, por meio de Anexo Técnico sobre REDD+, serão realizadas tais análises. Por
hora, contudo, são informados apenas os valores da emissão bruta por desmatamento, calculados com base no incremento do desmatamento no bioma Amazônia.
4.3.2.6.
Cabe ainda observar que o valor de emissões para o ano de 2016 foi es0mado com base no FREL C, subme0do no início de 2018 à UNFCCC. Tal submissão passará por
avaliação pelos especialistas internacionais no âmbito da UNFCCC durante o primeiro semestre de 2018. Logo, é passível de alterações a depender do patamar de emissões
estabelecido na versão modiﬁcada do FREL C.

5.

CONCLUSÃO

5.1.
O resultado de redução de emissões do desmatamento no bioma Amazônia para o ano de 2016 foi calculado subtraindo-se a emissão de CO2 daquele ano, no valor
de 388.354.149,80 tCO2, do nível de referência de emissões ﬂorestais subme0do para aferir resultados do período 2016-2020 (FREL C), igual a 750.234.379,99 tCO2, obtendo-se o
valor de 361.880.230,19 tCO2.
5.2.
É importante salientar que o valor foi ob0do com base nos incrementos de desmatamento para o ano de 2016, sem o ajuste do desmatamento sob nuvens. Tal
reﬁnamento será aplicado ao se elaborar a submissão brasileira de Anexo Técnico sobre REDD+. A opção pelo cálculo com base nos incrementos de desmatamento resulta em um
valor mais conservador, ainda assim tecnicamente robusto para ateste de emissões disponíveis para ﬁns de validação domés0ca e distribuição de limites de captação de pagamentos
por resultados de REDD+.
5.3.
Ressalva-se ainda que o FREL C, empregado para a obtenção do resultado de emissões do desmatamento em 2016, está atualmente em processo de avaliação por
especialistas internacionais do rol da UNFCCC. Contribuições apontadas neste processo podem resultar em uma submissão modiﬁcada e, portanto, em variações no valor do FREL C,
o que acarretará alterações nos cálculos dos resultados de RED. Tais variações serão re0ﬁcadas quando da submissão de Anexo Técnico sobre REDD+ à UNFCCC.
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