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FREL para resultados de redução de emissões por
desmatamento no bioma Amazônia de 2016 a 2020

• Submetido (tentativamente) no Anexo Técnico
do 2o BUR (fevereiro 2017) para pagamento
por resultados de redução de emissões por
desmatamento no bioma Amazônia para o
período 2016-2020 (FREL C)
• FREL A
pagamento por resultados de
2006-2010
• FREL B
pagamento por resultados de
2011-2015

Technical report on the technical analysis of the technical annex to the second
biennial update report of Brazil submitted in accordance with decision 14/CP.19,
paragraph 7, on 3 March 2017 (FCCC/SBI/ICA/2017/TATR.2/BRA)

29. The LULUCF experts note that the technical annex presents in table
1 for the first time a mean for the annual CO2 emissions from gross
deforestation for the period 1996–2015, and it was indicated that this
mean will be used for the results to be submitted for the period 2016–
2020, while also noting that these numbers were not assessed during
the technical assessment of the FREL. In response to this observation
by the assessment team, Brazil informed the assessment team that it
intends to use the dynamic mean of the CO2 emissions associated with
deforestation for the period 1996 to 2015 for payments for results
from 2016 to 2020 as there were no methodological changes in the
estimates. Brazil is of the view that the dynamic mean is a consistent
continuation of the two previous figures used for the assessed FRELs.

Report of the technical assessment of the proposed forest
reference emission level of Brazil submitted in 2014 (FCCC/TAR/2014/BRA)

34. The AT acknowledges that Brazil included in the FREL the most
significant activity, the most important biome and the most
significant pools in terms of emissions from forests. In doing so, the
AT considers that Brazil followed decision 1/CP.16, paragraph 70, on
activities undertaken, paragraph 71(b), on elaboration of a subnational
FREL as an interim measure, and decision 12/CP.17, paragraph 10, on
implementing a step-wise approach. The AT commends Brazil for the
information provided on the ongoing work into the development of
FRELs for other activities, as well as for other biomes as steps towards
a national-level FREL.

Rationale para uso do II Inventário Nacional
• Necessidade de recálculo das estimativas de emissões
de CO2 para toda a série histórica de 1996 a 2015, no
caso de se utilizar os fatores de emissão (densidade de
carbono para diferentes fitofisionomias florestais) do III
Inventário
– Sem previsão orçamentária
– Tempo limitado

• FREL Não ter que passar pela avaliação técnica
internacional dos especialistas LULUCF credenciados na
UNFCCC
– Mesmas metodologias
– Mesmas fontes de dados
– Todos os arquivos para demonstração dos resultados para
o período 2011-2015 já disponíveis no portal REDD+ da
Convenção
• Transparência, completeness, consistência

Rationale para uso do II Inventário Nacional
• Implicação no cálculo dos incrementos ajustados
(estimativa de desmatamento sob nuvens e emissões
associadas).
– Densidade de carbono no II Inventário é “estática” por tipo de
fitofisionomia florestal (24 tipos) e volume do RADAMBRASIL
» Ou seja, no caso da distribuição da área desmatada
observada no ano t em ano(s) anteriores (t-1, t-2, etc),
persistentemente cobertos por nuvens, a estimativa das
emissões pode ser feita de forma relativamente simples,
a partir do conhecimento do volume do RADAM one o
desmatamento observado ocorreu, e o(s) tipo(s) de
fitofisionomia(s) florestal(ais) afetada(s).
– Densidade de carbono no III Inventário é “dinâmica” - por
conta do “smoothing” aplicado

Emissões anuais com dados do II e III Inventários
Nacionais (com e sem madeira morta)
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Outros
• A submissão do FREL C inclui boxes específicos
sobre :
– Box 5: O tratamento da madeira morta no FREL C
• Submissão inclui, caso os especialistas assim apontem, a
possibilidade de incluir madeira morta no FREL C (um
percentual fixo, a ser definido).

– Box 6: Considerações relacionadas a gases não-CO2
• Relatório de avaliação internacional indicou este tema como
uma área para melhoras técnicas futuras. Dados fornecidos
para 2010. Não há dados para anos anteriores.

