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O que é REDD+?



Conceito de REDD+

• Instrumento no âmbito da UNFCCC para reconhecer os
esforços de mitigação no setor florestal de países em
desenvolvimento.

• Pagamentos por resultados alcançados, calculados com
base em um nível de referência de emissões florestais
(FREL na sigla em inglês).

• Mensuração e relato nacionais, verificação conforme
regras acordadas em decisões internacionais sob a
UNFCCC.





Critérios de avaliação: conceito de floresta

• Para as submissões da Amazônia (FREL Amazônia, I e II
Anexos Técnicos), foi adotada uma separação de áreas
florestais das não-florestais no bioma, elaborada na
época de criação do PRODES (linha João-Tardim).

• Para as submissões do Cerrado, a começar pelo FREL
Cerrado, o GTT REDD+ considerou áreas de savana com
potencial de atingir os requisitos da definição de floresta
da FAO, que é:

“Áreamedindomais de 0,5 ha com árvoresmaiores que 5
m de altura e cobertura de copa superior a 10%, ou
árvores capazes de alcançar estes parâmetros in situ. Isso
não inclui terra que está predominantemente sob uso
agrícola ou urbano."



Conceito de floresta

Fitofisionomias vegetais do bioma Cerrado, em gradiente de biomassa (da 
maior – formações florestais, à esquerda; para as menores – savânicas e 

campestres, à direita). Fonte: Adaptado de Ribeiro e Walter, 2008.



FREL Amazônia para 2006-2010



FREL Amazônia para 2011-2015



FREL Cerrado para 2011-2020



Não há dúvidas de que as submissões brasileiras de FREL 
foram bem avaliadas...



... mas foram identificadas áreas para aprimoramentos.



• Avaliações dos níveis de referência apontaram o
compromisso brasileiro com o atendimento dos critérios
acordados no âmbito da Convenção: transparência,
acurácia, consistência e completude.

• Desde a primeira submissão (desmatamento no bioma
Amazônia em 2014), os especialistas apontam a
necessidade de compreender melhor a relação entre
degradação e desmatamento, de forma a se evitar dupla
contagem – como em áreas degradadas que depois
sofrem corte raso.

FREL Amazônia:
Aprimoramentos para o futuro



• Consideram ainda importantes os avanços no
monitoramento de dinâmicas mais complexas das
mudanças da cobertura florestal (incluindo regeneração
da floresta, desmatamento de florestas secundárias e
desmatamento de áreas previamente degradadas), bem
como o monitoramento de pequenos desmatamentos.

• Ainda na avaliação do primeiro FREL, o Brasil reforçou o
compromisso de aprimoramento contínuo de suas
submissões de FREL, na intenção de submeter um FREL
para todo o território nacional até 2020.

FREL Amazônia:
Aprimoramentos para o futuro



• Os avaliadores internacionais consideraram o FREL
Cerrado transparente, completo e de acordo com as
diretrizes para submissões técnicas.

• Por sugestão dos especialistas, o Brasil acrescentou
informações sobre emissões de gases não-CO2, como
meio para aumentar a acurácia e a consistência com o III
Inventário de Emissões.

FREL Cerrado:
Aprimoramentos para o futuro



• Apontaram a necessidade de:

• Avançar no relato de emissões líquidas;

• Melhorar fatores de emissão com dados do
Inventário Florestal Nacional;

• Compreender e monitorar melhor a degradação
florestal; e

• Expandir o relato de emissões do desmatamento
para todos os biomas brasileiros.

FREL Cerrado:
Aprimoramentos para o futuro



• São muitos desafios para atender aos requisitos técnicos
das submissões, que dependerão de avanço nos sistemas
de monitoramento de florestas e dos dados de campo.

• Enquanto não forem melhor compreendidos os processos
de degradação e recuperação florestal, a expansão do
monitoramento do desmatamento para todo o Brasil
possibilitará apenas a produção de dados de emissão
bruta.

FREL Nacional:
Como chegamos lá?



• Assim, é chegado o momento de considerar novas
abordagens, inclusive aquelas em uso em outros países.

• Há oportunidades para o monitoramento das florestas
brasileiras (Inventário Florestal Nacional, Programa de
Monitoramento dos Biomas Brasileiros, etc), mas elas
devem ser otimizadas pela atenção a iniciativas que
produzam dados necessários à estimativa de emissões e
remoções das florestas.

• Este seminário permite apenas um vislumbre de novas
ideias e iniciativas de pesquisa a serem empregadas nas
próximas submissões de FREL.

FREL Nacional:
Como chegamos lá?



Muito obrigado!
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Extra



• Fevereiro 2014: Portaria de criação do GTT REDD+

• Junho 2014: Submissão do FREL de Desmatamento no bioma Amazônia

• Agosto a Novembro 2014: Avaliação do FREL Amazônia pelo TTE

• Março 2016: GTT REDD+ delibera pela submissão de FREL de desmatamento 

no bioma Cerrado

• Outubro 2016: Prazo para informar ao Secretariado sobre intenção de 

submissão

• Janeiro 2017: Submissão do FREL Cerrado

• Maio a Agosto 2017: Avaliação do FREL Cerrado pelo TTE

Linha do tempo


