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4 A reunião anual do Comitê Técnico do Fundo Amazônia (CTFA) teve início às 14h, do dia 09 
s de outubro de 2018, tendo como local o Ministério do Meio Ambiente (MMA), localizado na 
6 SEPN 505, Edifício Marie Prendi Cruz. O objetivo principal da reunião foi avaliar e deliberar 
7 sobre a aprovação do cálculo relativo à redução efetiva das emissões de carbono oriundas de 
8 desmatamento (ED) apresentados pelo MMA por meio da Nota Técnica n 2093/2018-MMA. 
9 Participaram da reunião os seguintes membros: Marcos Aurélio Vasconcelos de Freitas, Maria 

10 Victoria Ramos Baliester, Mano Barroso Ramos Neto e Naziano Pantoja Filizola Júnior. 
11 Participaram pelo Ministério do Meio Ambiente: Jair Schmitt, Raul Oliveira, Mônica Negrão 
12 e Natália Milanezi, do Departamento de Florestas e de Combate ao Desmatamento (DFCD), 
13 da Secretaria de Mudança do Clima e Florestas (SMCF). A reunião teve início e foi conduzida 
14 pelo diretor do DFCD, Jair Schmitt, que lembrou da necessidade de aprovação, pelo CTFA, 
15 do cálculo realizado pelo MMA para captação de recursos pelo Fundo Amazônia. Ressaltou 
16 que este ateste confere credibilidade junto aos doadores, e sugeriu que se passasse para a 
17 validação da Nota Técnica n° 2093/2018-MMA pelo CTFA. O Coordenador-Geral de 
18 Combate ao Desmatamento do DFCD, Raul Oliveira, apresentou a fórmula de cálculo e o 
19 resultado considerando o desmatamento referente ao ano PRODES-2017. Marcos Freitas 
20 lembrou que o valor da tonelada de carbono de 5 dólares é o mesmo utilizado desde o princípio 
21 e que isto pode estar subvalorizando a floresta; Sugeriu que em negociações futuras fosse 
22 considerado, no mínimo, o valor de ii) dólares por tonelada de carbono. Jair lembrou que as 
23 negociações internacionais para captação de recursos, com horizonte até 2020, têm como base 
24 este valor de 5 dólares, embora entenda necessário rever o valor. Jair informou também que o 
25 Brasil já apresentou, no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
26 Clima (UNFCCC) níveis de referência de emissões de gases de efeito estufa (GEE) \ 
27 provenientes de emissões florestais (FREL) para Amazônia e, recentemente, para o Cerrado. 
28 Há expectativa de até 2020 ser apresentado um FREL Nacional, considerando todos os biomas. 
29 Explicou que é com base nos níveis de referência que o Brasil pleiteia pagamento por - 

30 resultados alcançados por redução do desmatamento. Mano Barroso indagou se há expectativa 

31 de mensuração da recuperação da vegetação nativa e de verificação de desmatamento em áreas 
32 consideradas não florestais pelo PRODES. Jair esclareceu que no âmbito do Programa de 

33 Monitoramento Ambiental dos Biomas Brasileiros se está avançando nesta agenda com a 
34 participação de diversos atores governamentais e que provavelmente haverá atualização das 

35 metodologias a partir de 2020. Dando sequência a reunião, a Nota Técnica foi aprovada por 

36 todos os membros presentes. Tendo por base a metodologia adotada pelo MMA para o cálculo 

37 da redução efetiva das emissões de carbono oriundas de desmatamento (ED), que considera o 

38 valor médio de 132,3 t/ha e a área de desmatamento consolidada pelo INPE/PRODES de 
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39 6.947 km2, para o período de agosto de 2016 a julho de 2017, o CTFA valida o valor de US$ 

40 289.604.700,00 como limite para a captação pelo Fundo Amazônia para o período considerado. 

41 Por fim, Jair apresentou proposta de Programa para Incentivos para Serviços Ambientais pela 

42 Conservação e Recuperação da Vegetação Nativa (Floresta+) e também a proposta para 

43 captação de recursos junto ao Programa Piloto para Pagamentos de Resultado de REDD+ do 

44 Green Climate Fund. Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Jair 

45 Schrnitt lavrei a presente ata assinada por mim e pelos membros do CTFA presentes. 
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48 Brasília, 09 de outubro de 2018. 
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