
 

 

Reunião da CT de Agro Bio Florestas 

 
Data: 22 de agosto de 2018 
 
Local: Sede da UNICA em São Paulo 
  
Objetivos: Como parte do debate sobre o MRV relativo à implementação da NDC e 
de metas anteriores,   a discussão da manifestação por parte do Executivo de que o 
Brasil teria cumprido, antecipadamente,  suas metas de redução do desmatamento 
do NAMA e da Política Nacional de Mudança do Clima baseada na Lei 12187/09 , 
decretos e outros atos normativos a ela vinculados; a discussão de metas setoriais para 
a NDC, bem como,  a das ações de curto prazo e metas setoriais  

 
 
 1 – A questão das metas de AFOLU, de 2020 relacionadas com as NAMA 

 Discussão entre os participantes com exposições de José Miguez, pelo MMA e Carlos 
Rittl pelo Observatório do Clima/SEEG (acesse sua apresentação em: 
https://drive.google.com/open?id=1rhuxEiZbM_vjOznFDeN1CiT1hfygYoUE ) 
sobre as duas maneiras de avaliar a meta florestal de 2020.  

Comentários de Marcelo Furtado e Alfredo Sirkis que presidiu a reunião. Trata-se de 
questão altamente relevante a estruturação do MRV brasileiro relativo a nossa NDC 
que se assenta sobre compromissos anteriores assumidos pelo Brasil como foram os 
NAMA e todo arcabouço legislativo e normativo resultante.  

Ao final chegou-se ao seguinte entendimento: 

1.1 – Há de fato uma diferença entre os NAMA(Ações Mitigadoras Nacionalmente 
Apropriadas)  comunicados pelo Brasil à UNFCCC e a legislação/normatização 
interna proveniente da Lei 121 87/09, a Política Nacional de Mudança do 
Clima, decretos (decreto 7390 - 9 dezembro de 2010) e outros atos normativos 
que a regulamentam.  



 

 
A comunicação internacional do NAMA oferece um limite de emissões florestais na 
Amazônia e Cerrado de 943 MtCO2, em 2020, enquanto a meta interna, decorrente 
do decreto 7390/10  leva a um cálculo de 3 900 km2 sem que haja uma 
correspondência entre ambas medidas. Há também algumas incongruências 
técnicas ao longo do processo que precisariam ser clarificadas. 

 

 1.2 – Houve concordância de que as comunicações internacionais do Brasil deveriam 
seguir o texto das NAMA tal qual comunicado à UNFCCC mas que para efeito interno 
a métrica a ser seguida deveria ser a da legislação/regulamentação vigente o que 
aponta na direção de uma maior ambição que deve ser o critério fundamental da 
nossa política tanto em relação às NAMA quanto a NDC.  

1.3 – Houve concordância de que o Brasil de fato, pelo critério do NAMA poderia dizer 
que, há vários anos, já reduziu emissões florestais ao nível projetado para 2020 mas que 
só poderia anunciar que efetivamente cumpriu a meta quando da estimativa a ser 
realizada em 2021 das emissões do ano anterior e dentro de parâmetros de MRV a 
serem estabelecidos clarificando algumas questões pendentes nos Inventários feitos 
até agora.  

No referente à ação de governo, no entanto, o alvo para 2020 deve continuar sendo 
o esforço de ficar abaixo de 3900 km2 pois esse é a meta que decorre da legislação 
vigente e corresponde ao grau de ambição que adotamos na fase anterior à da NDC 
de 2015. Na ação interna devemos sempre optar pela opção mais ambiciosa. 
 

2 – A questão do sequestro de carbono florestal relacionada às emissões líquidas 
brasileiras 

 A discussão da inclusão ou não da Reserva Legal e das APP para efeito do cálculo de 
emissões líquidas brasileiras propiciou um debate mais estrutural sobre o conceito das 
emissões líquidas, em si, e a forma com que vem sendo implementado no âmbito 
internacional e no Brasil. 

 Os países da OCDE deduzem de suas emissões brutas para efeito do cálculo de 
emissões líquidas a absorção de carbono por parte de variado tipo de floresta ou 
arborização no seu território cuja permanência possa ser devidamente monitorada. O 
Brasil, nesse sentido, é mais cauteloso pois só inclui Unidades de Conservação e áreas 



 

 
indígenas devidamente demarcadas.   O Brasil vem se opondo  ao critério 
considerado demasiado abrangente defendido por países da OCDE cujo critério, no 
entanto, acabou prevalecendo na UNFCCC.  

 Ao final houve concordância em relação ao posicionamento seguinte: 

2.1 – Para efeito de comunicação internacional, sempre fazendo a ressalva de nossa 
discordância em relação ao critério adotado pela UNFCCC, para efeitos de 
comparabilidade o  Brasil deveria fazer uma comunicação  para efeito do cálculo de 
emissões líquidas, que siga o critério desses outros países estendendo a capacidade 
de sequestro de carbono  ao conjunto de ecossistemas que promove absorção de 
CO2. 

 Isso, no entanto,  não deve afetar a informação  do cumprimento de dos NAMA e da 
NDC que devem ser monitoradas, reportadas e verificadas na forma prevista quando 
de sua apresentação.  

2.2 – Esse tipo de comunicação deve ser acompanhado de um outro cálculo de 
emissões líquidas cuja adoção o Brasil deve defender na UNFCCC que é o de 
“emissões líquidas ativas”, onde são descontadas das emissões brutas apenas as 
emissões líquidas resultantes de ações concretas mensuráveis do tipo: recomposição 
de florestas nativas, plantio de florestas comerciais, técnicas agrícolas que ao serem 
implementadas absorvem e fixam carbono, CCS, bio-CCS, etc...    

2.3 – Deve-se também se reportar as emissões brutas ao largo da economia e 
setorialmente para se ter claramente a noção da evolução da curva de emissões.  

2.4 – Deve-se proceder um debate e uma auditoria dos inventários feitos até agora e 
de suas memórias de cálculo para poder montar um sistema de MRV mais 
aperfeiçoado e resolver certas pendências como as das emissões da Mata Atlântica 
onde há erros acumulados que claramente superestimam as mesmas. É preciso 
também recuperar a memória de cálculo que levou à metas constantes dos NAMA e 
do mencionado Decreto.  

2.5 – Por outro lado, é preciso limitar o conceito de “emissões naturais” que não 
podem incluir queimadas provocadas por ação antrópica. As próprias emissões 
resultantes de secas precisam ser vistas como indiretamente antrópicas porque 
resultam do próprio processo de mudança climática. Essa é uma questão complexa 
mas ela é o contraponto da inclusão nas emissões líquidas tal qual entendido pelo 



 

 
critério mais abrangente da UNFCCC. Se são descontada das emissões brutas toda 
absorção de carbono de floresta ou vegetação será preciso fazer a conta inversa 
quando, em virtude de queimada ou seca,  a equação se reverte. 

3 – Metas setoriais na área de AFOLU 

 A CT 1 iniciará a discussão de metas setoriais para a NDC que incluem: 

  

3.1 – Redução de desmatamento 

3.2 – Recomposição de florestas nativas 

3.3 – Plantio de florestas comerciais 

3.4 – Redução de emissões de CH4 dos rebanhos 

3.5 – Técnicas de ABC 

  

 Há uma sugestão para que os agentes econômicos envolvidos manifestem as metas 
específicas que julgam poderão assumir. Serão feitos (ou compilados) estudos 
independentes para propor essas metas, promovendo-se nas CTs setoriais uma 
discussão a partir dessas duas fontes. 

 É útil dispor, onde couber, para além da meta no agregado,  de metas de redução 
de intensidade de carbono por unidade de produto a ser definida. 

 

4 – Ações de curto prazo (2020) 

 As ações de curto prazo de AFOLU já pré-selecionadas durante o processo de 
discussão da Proposta Inicial para a Implementação da NDC serão colocadas on line 
para discussão. Poderá haver propostas de novas. 

 Depois elas serão objeto de discussão na CT1 e no pleno do Fórum e encaminhadas o 
mais rápido possível ao governo divididas em 3 níveis de urgência e divididas 
conforme sua natureza: normativas (definida a forma legal) e outras. 



 

 
  

5 - Outras deliberações e encaminhamentos 

● Devemos propor um decreto saneador (ou outro instrumento legal) para corrigir 
erros ou omissões de natureza técnica relativas aos NAMAS e que venham a ter 
influência no MRV para a NDC. 

● Devemos colocar os dados tanto em km2  quanto em o potencial de emissão 
de CO2 ou CO2eq cada uma dessas áreas 

● Colocar as metas de mitigação da NDC para 2025 e 2030 (37% e 43% ano base 
2005) em números qgregados (abaixo de 1,3 Gt e 1,3 Gt) corpo da NDC. 
Atualmente esses números, no agregado, não encontrados só no documento 
anexo de clarificação. 

 

 

Lista de presença:    
 

Nome Instituição 

Alfredo Sirkis  FBMC 

Manuella Cantalice FBMC 

Hugo Carvalho CDP 

Marcelo Furtado Coalizao 

José Miguez MMA 

Fabiana Alves Greenpeace 

Carlos Rittl Observatorio do Clima 

Julia  UNICA 

 
Remotamente (via Zoom): 
 

Nome Instituição 



 

 

Ciniro Junior imaflora 

Flavio Silva  

Gabriela Sampaio FAS 

Giampaollo Pellegrino EMBRAPA 

Nelson Ananias CNA 

Raoni Rajao UFMG e LAGESA 

Joci Aguiar  

Brenda Brito imazon 

 


