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Aos I de Dezembro de 2013, reunÌdos no escritório da Representação do
Acre, ern Brasília - DF, os membros do Comitê Cieniífico do SìSA do Estado
do Acre, Daniel Nepstad (via teleconferência), Eufran Ferreira do Amaral,
lrving Foster Brown, Luiz Gylvan lvleira-Filho e Virgílio Gibbon, deliberaram
sobre o nível de reÍerência do Programa ISA Carbono do Acre' bem como o
período de quantificação e a quantidade de Reduções de EmissÕes oriundas
de Desmatamento, no período de 2006 a 2013, da seguinte forma:

Resolução de ConÍormidade 001/2013 refere-se ao Relaiórìo de
úonitoramentò IN,4c2oí301, o qual estabeleceu um !ível de referência em
conformÌdade com a Política Nacional de Mudanças Climáticas (taxa de
desrnatamento referencial de 602 Km" por ano, no periodo de 1996 a 2005).
O Êstado do Acre adota como novo período de referência os anos de 2001 a
2010, o que resulta em uma taxa média de desmatamento de 496 km'?por
ano, projetada alé 2020, ern conÍormidade corn o Plano Estadual de
Prevenção e Controle e Desmatamento - PPCD/AC' o que confjgura uma
abordagem mais conservadora que a anterÌor e, para fins de estabelecimento
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de negociações, suficientemente acurado;
2) Considerando a revisão do nÍvel de reÍerência, e considerando a média de
biomassa por hectare de 123 l1lha e um fator de conversão padrão CO2/C
de 3.67, a redução verificada de emissões de dióxido de carbono equivalente
decorrentes de desflorestamento no Estado do Acre, no período de agosto de
2A06 a julho 2012, fica revisada para 97,14 milhoes de tCO2e.
3) Considerando os mesmos fatores dos itens 1 e 2 acima, além dos dados e
inforrnações contidos no RelatórÌo ll\,'lc 201302, a redução verificada de
carbono equivalente decorrentes de
dióxido
emissões
desflorestamento no Estado do Acre, no período de agosto de 2012 a agosto
de 2013, é de 13,4 milhões de tCO:e.
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