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Nota de recomendações do Comitê Técnico do Fundo Amazônia para 2008 

 Como decorrência da 1ª reunião do Comitê Técnico do Fundo Amazônia, 

realizada no dia 10 de novembro de 2008, os membros do Comitê deliberam pelas seguintes 

recomendações: 

 Em relação aos valores de redução de emissões apresentados pelo Ministério do 

Meio ambiente, conforme determinado pelo Decreto 6.527/2008, considerou-se que: 

1. Os dados produzidos pelo PRODES do INPE são adequados para utilização como 

referência aos cálculos apresentados pelo MMA, devendo ser tomados, entretanto, considerando 

algumas limitações apresentados a seguir, que não invalidam o seu emprego para os propósitos 

utilizados pelo MMA: 

a. destacar que o erro estimado do PRODES é de aproximadamente 8%; 

b. que as informações somente se aplicam ao Bioma Amazônia e às áreas de floresta, 

excluindo matas de galerias dentro das áreas de cerrado e de cerradão; 

c. os cálculos não incluem a degradação das florestas, que caso não estejam 

correlacionadas com desmatamento, podem levar a uma subestimação das 

emissões. 

2. O valor de 100 tonC/ha, empregado na obtenção das emissões evitadas, é bastante 

conservador e eventualmente poderia ser ajustado aos valores mínimos encontrados na literatura, 

devendo-se considerar que: 

a. as emissões não são produzidas instantaneamente, uma vez eu aproximadamente 

40 a 50% são emitidos pela queimada e o restante em um processo mais lento de 

decomposição da matéria orgânica; 

b. as quantidades de carbono na fronteira do desmatamento atual são menores do que 

no centro da Amazônia, recomendando-se que a média venha a ser 

geoespecializada no futuro; 

c. o valor de 100 tC/ha não representa a biomassa de carbono média na Amazônia, 

que deveria envolver, ainda, as quantidades de Carbono no solo, raízes, etc., bem 

como a sua distribuição espacial diferenciada. 

 

Com estas ressalvas o CTFA considera que o valor estimado de redução das emissões em 

2006, de 200 milhões de toneladas de CO2 e em 2007 de 303 milhões toneladas de CO2 são 

suficientemente conservadores, sendo seguros para acomodar as limitações e atender aos 

propósitos de captação pelo Fundo Amazônia. 



 

 Em relação à necessidade de desenvolvimento de estudos relacionados ao 

monitoramento da cobertura vegetal e quantificação das emissões, o Comitê Técnico considera 

recomendável: 

1. Promover estudos com vistas a aprimorar as estimativas de emissões; 

2. Realizar estudos sobre as informações disponíveis quanto à quantificação do 

Carbono para a Amazônia (vegetação, solo, etc.) buscando agregar o estado de conhecimento 

sobre o balanço de carbono nos ecossistemas amazônicos (estoque e regeneração), produzindo 

arquivos digitais com o mapeamento das estimativas produzidas e utilizadas (mesma base e 

resoluções);  

3. Realizar estudo geoestatístico que combine as estimativas de quantidade de 

Carbono e emissões médias por hectare, visando um melhor ajustamento do modelo de 

quantificação de emissões evitadas; 

4. Sistematizar as informações sobre a degradação das florestas e suas emissões e a 

sua correlação com o desmatamento, envolvendo questões como: 

a. As florestas degradadas de hoje são as desmatadas do futuro? Qual o grau de 

degradação que implica em irreversibilidade quanto ao desmatamento?;  

b. O estabelecimento de um processo contínuo de pesquisas para compreender as 

relações de causa e efeito do desmatamento na Amazônia. 

5. Promover instrumentos para avaliar a relação entre os projetos apoiados pelo 

Fundo Amazônia e a redução dos desmatamentos e degradação das florestas; 

6. Apoiar o desenvolvimento de ferramentas preditivas do desmatamento a curto e 

médio prazo, partindo das informações disponíveis em tempo real até períodos de até 2 a 3 anos, 

com capacidade para abarcar as escalas macroeconômicas e microeconômicas, como: 

especulação fundiária, explorações recentes; 

7. Promover estudos para compreender e aprimorar os modelos de desenvolvimento 

para a Amazônia, para que estes sejam baseados nas informações, conhecimentos e 

características da própria região. 

 Em relação às atribuições propostas ao CTFA, recomendou-se: 

1. Propor a ampliação do papel do CTFA, para que possa atuar como uma instância 

de assessoramento técnico ao Fundo Amazônia, possibilitando que o COFA solicite o apoio ao 

CTFA para apresentação de orientações e informações sobre estudos e pesquisas que possam 

apoiar as atividades do COFA, com dados e cenários; 

2. Elaborar um Regimento Interno para o Comitê Técnico, viabilizando a 

possibilidade de convite a especialistas e do desenvolvimento dos estudos propostos pelo CTFA 

e pelo COFA, que permitam melhorar o entendimento quanto às dinâmicas de degradação e 

desmatamento. 


