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Quais são as novidades do 
projeto? 
 
Quarto Comitê Gestor  
O 4º Comitê Gestor do projeto 
REDD+ para o Escudo das 
Guianas, financiado pelo Fundo 
Francês para o Meio ambiente 
Mundial (FFEM), o Fundo 
Interreg da União Européia, a 
Région Guyane e ONF, 
acontecerá do 20 a 22 de 
Janeiro de 2015, nas 
premissas do Guyana 
ForestryCommission (GFC) em 
Georgetown, Guyana. Se tiver 
alguma idéia ou proposta para 
o novo plano TTT ou outras 
decisões que poderiam ser 
tomadas durante esse 
encontro, por favor partilhar 
essas através da página do 
fórum do projeto: 
reddguianashield.forumactif.org 
 
Treinamento técnico SAR 
para mapeamento florestal 
SAR technical training for 
forest mapping  
Duas sessões de treinamento 
de cinco dias sobre o uso de 
imagens Radar para 
mapeamento florestal 
aconteceram em Paramaribo e 
Macapá com sucesso. Durante 
a semana de treinamento, os 
participantes tiveram a 
oportunidade de entender mais 
sobre os aspectos teóricos e 
práticos de Synthetic Aperture 
Radar (SAR), e conseguiram 
criar um mapa com base em 
Radar mostrando as classes de 

cobertura dos solos em seu 
território respectivo. A última 
sessão de treinamento 
acontecerá nos dias 12 a 16 de 
Janeiro de 2015 em 
Georgetown, Guyana. No 
Suriname, o treinamento foi 
hospedado pela Fundação para 
a Gestão Florestal e o Controle 
da Produção (SBB) e acolheu 
20 participantes de 10 
organizações, incluindo 
ministérios, institutos 
governamentais, ONG, 
pesquisa e setor privado.Para o 
Amapá, o treinamento ocorreu 
no Laborátorio de 
Geoprocessamento da 
Universidade Federal do 
Amapá (UNIFAP) em Macapá, 
e reuniu técnicos e 
especialistas das principais 
instituições ambientais e 
florestais do Estado do Amapá, 
como IEF, SEMA, IMAP, 
UNIFAP, IEPA, assim como um 
membro do Exército brasileiro. 
Essa sessão de treinamento 
também acolheu dois técnicos 
em geoprocessamento da 
ONF-Guyane. 
Ver mais 
 
Monitoramento dos impactos 
da exploração de ouro a 
escala regional do Escudo 
das Guianas  
O primeiro treinamento e as 
discussões sobre a 
metodologia do estudo regional 
nos impactos das atividades de 
exploração de ouro na 
cobertura florestal e nos rios 

aconteceu em Caiena do 24 a 
28 de Novembro de 2014. O 
objetivo desse estudo se divide 
em duas partes. A primeira 
parte tem como foco atualizar 
os dados do último estudo de 
monitoramento, produzido em 
2010 pela ONF e o CIRAD para 
o período 2000-2007, através 
de uma visão colaborativa e 
participativa, envolvindo a 
equipe formada por membros 
dos serviços florestais de cada 
terrítorio, o Estado do Amapá, 
a Guiana Francesa, o 
Suriname e o Guyana. Em 
seguida, esse trabalho 
colaborativo será uma 
oportunidade para cada serviço 
florestal de compartilhar os 
seus conhecimentos sobre 
exploração de ouro e assim 
melhorar o entendimento e a 
detecção dessa atividade em 
escala regional. Esse estudo, 
coordenado pela ONFI e 
técnicamente liderado por ONF 
Guyane é financiado pelo 
projeto REDD+ para o Escudo 
das Guianas, em colaboração 
com WWF Guianas. A segunda 
sessão, que acontecerá do 26 
de Janeiro a 6 de Fevereiro 
2015 em Caiena, terá foco na 
consolidação da metodologia e 
o inicio da produção.  
Ver mais 
 
Notícias de outros na área 
 
Amazon Vision : um novo 
projeto visando a reforçar os 
sistemas de áreas protegidas 
na Amazonia  

http://www.ffem.fr/lang/en/accueil
http://www.interreg-caraibes.fr/joomla251/
http://www.cr-guyane.fr/
http://www.onf.fr/guyane/@@index.html
http://www.forestry.gov.gy/
http://reddguianashield.com/trainings/sar-technical-training-for-forest-mapping/
http://reddguianashield.com/studies/gold-mining-impact-monitoring-at-the-guiana-shield-regional-scale/
http://www.onfinternational.org/en/
http://reddguianashield.forumactif.org/
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Financiado pela União Europeia 
(EU) e administrada pelo World 
Wildlife Fund (WWF), a União 
Internacional para a 
Conservação da Natureza 
(IUCN) e o Programa Ambiental 
das Nações Unidas (UNEP), o 
projeto Amazon Vision será 
coordenado pela Organização 
das Nações Unidads para a 
Alimentação e a Agricultura 
(FAO). O objetivo é fortalecer os 
sistemas de áreas protegidas da 
região amazônica, no Brasil, 
Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Peru, Suriname e 
Venezuela, para aumentar a 
resiliência dos ecosistemas em 
relação aos efeitos das 
mudanças climáticas e manter a 
oferta de bems e serviços 
ambientais que beneficiam à 
biodiversidade, às comunidades 
locais e às economias. Ver mais 
 
Preservação e Uso de Idiomas 
Indígena como chave para a 
Conservação da Floresta no 
Escudo das Guianas  
O North Rupununi District 
Development Board (NRDDB) no 
Guyana concorreu a uma bolsa 
do Guiana Shield Facility (GSF) 
chamado “Alinhando sistemas 
comunitários de MRV (Medição, 
Reporting e Verificação) com 
MRV nacional para a preparação 
de REDD+” que visa a alinhar os 
dados de monitoramento, 
relátorio e verificação do sistema 
de CMRV (Community Measure, 
Report and Verify) com o atual 
sistema nacional de MRV, para 
que as atividades de CMRV 
possam ser integradas no 
quadro nacional de preparaçao a 
REDD+ (Reduzir as Emissões 
oriundas do Desmatamento e da 
Degradação das Florestas). O 
objetivo do projeto do NRDDB é 
permitir as comunidades do 
Norte Rupununi desenvolver um 
melhor entendimento do MRV e 
de REDD+, permitindo-lhes 
examinar esses conceitos a 

partir de uma perspectiva 
comunitária, construindo esses 
dados na sua própia lingua, com 
os seus conhecimentos 
tradicionais e sua própia vista do 
mundo. Ver mais 
 
Notícias exteriores 
 
O Shuttle Radar Topography 
Mission (SRTM) da NASA, na 
sua Versão 3.0 Global com 
resolução de 1 arc-segundo 
(aproximadamente 30 m) está 
agora em livre acesso  
Anteriormente, os dados SRTM 
para regiões fora dos Estados 
Unidos eram apresentados para 
divulgação pública com uma 
resolução de 3 arc-segundos 
(cerca de 90 m). Novos dados 
foram recentemente lançados 
com resolução de 1 arc-
segundo, ou seja perto de 30 
metros. Os dados para a maior 
parte da África e seus arredores 
foram divulgados durante a 
Cúpula das Nações Unidades 
dos Chefes de Estado para o 
Clima em Nova York (Setembro 
de 2014). No dia 20 de 
Novembro de 2014, telhas 
adicionais foram divulgadas na 
Versão 3.0 Global com 
resolução 1 arc-segundo 
(SRTMGL1), incluindo cobertura 
para a Europa, América do Norte 
e América do Sul. Essas telhas 
estão agora acessíveis 
livremente no USGS 
earthexplorer website. Mais 
informações 
 
Estados Unidos e Japão 
anunciam $4.5 biliões em 
compromissos para o Green 
Climate Fund (GCF)  
O Fundo para o Clima Verde -
Green Climate Fund (GCF) - em 
Inglês) é um fundo internacional 
criado para combater as 
mudanças climáticas. Faz parte 
da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima (UNFCCC em Inglês). 

Nos bastidores do encontro do 
G20 em Brisbane (Austrália) nos 
dias 15 e 16 de Novembro, os 
Estados Unidos e o Japão 
prometeram dar apoio ao Green 
Climate Fund. Os dois países se 
comprometeram a pagar 
respectivamente 3 e 1.5 biliões 
de dólares. Esperam assim “criar 
uma dinâmica” nas negociações 
internacionais e “incentivar” 
outros países a fazer 
compromissos similares. Ver 
mais 
 
Conferência da Bioenergia 
AEBIOM  
A 6ª Conferência Européia da 
Bioenergia AEBIOM, organizada 
pela European Biomass 
Association do 4 a 6 de Maio de 
2015 em Brusselas, Bélgica, é 
uma occasião chave para o 
calendário dos eventos ligados a 
bioenergia desde 2010. Essa 
conferência annual se tornou 
uma das maiores oportunidades 
de discussão e de networking 
entre os líderes industriais e os 
decisores políticos. A bioenergia 
é a maior fonte de energia 
renovável da Europa e cerca de 
300 representantes de indústrias 
são esperados para esse 
evento, que é uma das principais 
conferências sobre bioenergia 
na Europa. Ver mais 

Iniciativas REDD+ ao redor 
do mundo  
"Iniciativas REDD+ ao redor do 
mundo : Lançamento de uma 
unidade de apoio aos projetos 
REDD+ para a Bacia do Congo 
no âmbito do “Projeto de 
reforçamento da capacidade 
institucional regional sobre 
REDD+ para o 
desenvolvimento sustentável 
das florestas da Bacia do 
Congo” (Floresta regional 
REDD+). Financiado pelo 
Global Environment Facility 
(GEF) e implementado pelo 

http://ec.europa.eu/europeaid/sectors/environment/biodiversity-and-ecosystem-services/protected-areas_en
http://www.iucn.org/
http://www.fao.org/home/en/
http://forests-l.iisd.org/news/eu-supports-amazon-protected-areas-project/
http://nrddb.org/
http://www.guianashield.org/
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2014/11/nrddb-cmrv-project_final.pdf
http://earthexplorer.usgs.gov/
http://earthexplorer.usgs.gov/
https://lpdaac.usgs.gov/about/nasa_shuttle_radar_topography_mission_srtm_version_30_global_1_arc_second_data_released_over
https://lpdaac.usgs.gov/about/nasa_shuttle_radar_topography_mission_srtm_version_30_global_1_arc_second_data_released_over
http://news.gcfund.org/
http://unfccc.int/2860.php
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/11/15/united-states-and-japan-announce-45-billion-pledges-green-climate-fund-g
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/11/15/united-states-and-japan-announce-45-billion-pledges-green-climate-fund-g
http://www.aebiom.org/
http://www.aebiom.org/
http://www.aebiom.org/conference/
http://www.thegef.org/gef/
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Banco Mundial (World Bank em 
Inglês, (WB) e a Comissão 
Florestal de África Central 
(COMIFAC), esse projeto 
regional REDD+ tem três 
objetivos: 
• Fortalecer o conhecimento e 

a coordenação de REDD+ 
na Bacia do Congo 

• Reforçar as capacidades 
técnicas para o controle e 
monitoramento dos 
estóques de cárbono 

• Apoiar a divulgação do 
conceito de REDD+ para as 
iniciativas de manejo 
florestal sustentável 

A COMIFAC requereu os 
services de um consórcio de 
quatro organizações 
internacionais - ONFI, Winrock 
International (WI), WWF e 
WCS – para a administração 
da unidade de apoio dos 
projetos REDD+, o que 

contribui para a realização do 
terceiro objetivo. Lançado em 
Setembro de 2013, a unidade 
de apoio conduziu grupos de 
trabalhos participativos 
nacionais nos cinco países 
beneficiários, para evaluar as 
necessidades de capacitação. 
De Julho a Setembro de 2014, 
uma série de cursos de 
treinamentos foram fornecidos 
para os promotores desses 
projetos. Assistência técnica 
também foi fornecida aos 
comitês nacionais REDD+ para 
o desenvolvimento de registros 
nacionais de REDD+.”  Ver 
mais  
 
Evento paralelo da ONF 
International na COP20  
ONF Andina organizará um 
evento paralelo sobre 
“Desenvolvimento da 
Silvicultura e Mudanças 

Climáticas – Experiências e 
Sinergias Potenciais” no dia 8 
de Dezembro de 2014 em 
Lima. Neste evento serão 
evocados alguns dos principais 
aspectos do desenvolvimento 
da silvicultura em relação as 
mudanças climáticas, através 
da apresentação de projetos ou 
aplicações práticas que estão 
sendo desenvolvidas, sobre 
tudo da França e seus 
territórios tropicais da Colômbia 
e do Perú. Os temas serão 
apresentados por membros da 
equipe da delegação ONFI que 
participa da COP20 em Lima. 
Vão participar também do 
evento especialistas 
Peruvianos do painel de alto-
nível. Ver a agenda 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este projeto é financiado pelo FFEM/ FEDER/ Région Guyane       Este projeto é implementado pelo ONF Guyane  
 

http://www.worldbank.org/
http://www.comifac.org/
http://www.onfinternational.org/en/
http://www.winrock.org/
http://wwf.org/
http://www.wcs.org/
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2014/12/capredd-info-nc2b0-1_mars-avril-2014.pdf
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2014/12/capredd-info-nc2b0-1_mars-avril-2014.pdf
http://www.onfandina.com/
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2014/12/side-event-onf-international-at-cop20.pdf
http://www.ffem.fr/lang/en/accueil
http://www.interreg-caraibes.fr/joomla251/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage
http://www.cr-guyane.fr/
http://www.onf.fr/guyane/@@index.html



