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Contexto 

O Escudo das Guianas é um dos maiores blocos de floresta tropical primária do mundo.  Coberta por floresta 
tropical intacta em aproximadamente 90%, desempenha um papel essencial na mitigação das mudanças climáticas 
e na regulação hídrica das bacias do Amazonas e do Orinoco.  Esta eco-região também possui graus elevados de 
biodiversidade. Até uma década atrás, as florestas do Escudo das Guianas se encontravam pouco ameaçadas, se 
comparadas com outras florestas tropicais. No entanto, os países estão se desenvolvendo econômica e 
demograficamente, o que leva a uma pressão crescente sobre os ecossistemas naturais. Os governos desejam 
conduzir o desenvolvimento de forma sustentável e, dentro dessa perspectiva, têm mostrado um grande interesse 
pelo REDD+ como um mecanismo que permitiria atribuir um valor financeiro aos seus esforços, graças às receitas 
provenientes da venda de créditos de carbono.  

O projeto REDD+ para o Escudo das Guianas foi iniciado pela Guiana, Suriname e França, durante a décima quarta 
Conferência das Partes da CQNUMC, que ocorreu em Poznan em 2008.  Pouco depois, o Estado do Amapá, no 
Brasil, se uniu ao grupo.  O objetivo do projeto é o de fornecer informações e instrumentos para os países 
membros executarem políticas e medidas cientificamente fundamentadas a fim de enfrentar o desmatamento e a 
degradação ambiental, na estrutura do mecanismo REDD+. O REDD+ para o Escudo das Guianas  é patrocinado 
pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do programa Interreg IV Caraïbes (€ 1,26 mi), o 
Fundo Francês para o Meio Ambiente Mundial (FFEM - € 1 mi), a Région Guyane (€ 90.000), assim como pelas 
próprias contribuições dos seus parceiros.  Desde o final de 2012 têm sido assinados Acordos de Financiamento 
com os doadores e o projeto iniciou oficialmente em janeiro de 2013.  

A cooperação e a capacitação são componentes-chave e estratégicos do projeto.  Mesmo pertencendo à mesma 
eco-região os países do Escudo das Guianas possuem históricos diferentes e desenvolveram prioridades específicas.  
Existem, portanto, muitas oportunidades de aprendizado na região, começando pelo compartilhamento de 
informações e de boas práticas.  O projeto encoraja a cooperação entre países vizinhos, em relação ao REDD+, 
graças a uma plataforma técnica e regional com foco no inventário dos recursos (estoques de carbono e cobertura 
florestal), a uma melhor compreensão quantitativa dos vetores de desmatamento e degradação ambiental, e à 
modelagem da evolução da cobertura florestal. A plataforma inclui quatro canais de capacitação: treinamento e 
transferência tecnológica; apoio aos países/estados; discussões regionais no âmbito dos encontros do Comitê 
Gestor; assim como encontros regionais do Grupo de Trabalho.   

Este documento contém o relatório do 4º Encontro do Grupo de Trabalho, que aconteceu em Macapá, Amapá, 
Brasil, nos dias 20 e 21 de agosto de 2014. Como parte do projeto REDD + para o Escudo das Guianas, este evento 
foi organizado pelo ONFI e financiado pelo FFEM, a Comissão Europeia e Région Guyane. Contribuindo para os 
Componentes 2 e 3 do projeto, o assunto desta reunião do Grupo de Trabalho foi Vetores de Desmatamento e 
Degradação Florestal no Contexto REDD+. 
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Objetivos 
 
O objetivo dos encontros do Grupo de Trabalho do REDD + para o Escudo das Guianas é o de promover 
metodologias REDD+ em desenvolvimento ou em execução dentro ou fora da região. Cada reunião oferece 
oportunidades para debater tópicos técnicos específicos para melhorar um entendimento comum e identificar 
oportunidades para capacitação e transferência tecnológica relacionadas ao REDD+. Os objetivos específicos 
incluem: 
 

 O estabelecimento inicial de um diálogo regional para identificar lacunas (dados e metodologias) em nível 
nacional e regional (p.ex. na perspectiva de uma visão comum sobre o mecanismo MRV dentro do REDD+); 

 Capacitação (através do aprendizado e compartilhamento de boas práticas); 

 O debate sobre o desenvolvimento de uma plataforma de cooperação regional; 

 A elaboração e fornecimento de informações técnicas que contribuam para a tomada de decisões do 
Comitê Gestor. 

 
O 4º Encontro do Grupo de Trabalho consistiu em dois dias de trabalho divididos em quatro sessões, cada uma 
tratando de subtópicos específicos e enriquecendo o debate com a contribuição de especialistas acerca dos vetores 
de desmatamento e degradação florestal, o entendimento de suas complexas cadeias de causa e efeito, e a 
modelagem de desmatamento futuro antecipado.  O primeiro dia foi dedicado à troca de experiências para 
melhorar o entendimento dos vetores de desmatamento e degradação florestal na região do Escudo das Guianas, 
enquanto que no segundo dia se tratou das formas de se lidar com esses vetores.  
 

Agenda 

O encontro seguiu o seguinte temário: 

20 de agosto, 2014  
 
8h30 – 9h00 Considerações de boas-vindas  

 
9h00 – 12h30 Sessão 1: Os vetores de desmatamento no Escudo das Guianas – Situação atual, 

disponibilidade de dados e identificação de iniciativas 

09h00-09h15 – Por que é importante identificar, mapear e quantificar os vetores de 

desmatamento/degradação? (Equipe do Projeto do REDD+ para o Escudo das Guianas) 

09h15-09h35 – Vetores de desmatamento/degradação na Guiana Francesa  

09h35-09h55 – Vetores de desmatamento/degradação no Amapá 

09h55-10h15 – Vetores de desmatamento/degradação no Suriname 

10h15-10h30 – Intervalo 

10h30-10h50 – Vetores de desmatamento/degradação na Guiana 

10h50-11h15 – Perspectiva regional dos vetores de desmatamento e degradação florestal (Equipe do 

Projeto do REDD+ para o Escudo das Guianas) 

11h15-12h30 – Debate 

 

12h30 – 13h30 Almoço 
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13h30 – 17h00 Sessão 2: A antecipação da evolução dos vetores de desmatamento e 

degradação florestal para melhorar o planejamento de uso da terra e/ou suprir 

os Níveis de Referência Florestal/Níveis de Referência de Emissão (REL/RL) 
13h30-13h45 – Introdução da sessão   

13h45-14h30 – Quantificação da evolução futura dos vetores - Exemplo de modelos econométricos 

de desmatamento futuro (Maxence Rageade, ONFI) 

14h30-15h15 – Modelagem de localização de desmatamento futuro (Camille Dézécache, 

Universidade das Antilhas e da Guiana Francesa) 

15h15-16h00 – Mesa redonda dos países 

16h00-16h15 – Intervalo 

16h15-17h00 – Mesa redonda dos países (cont.) 

21 de agosto, 2014  
 
8h30 – 12h Sessão 3: Lidando com os vetores de desmatamento e degradação – Políticas e 

medidas 

08h30-08h45 – Introdução da sessão  

08h45-09h30 – Propriedade da terra no Amapá (Dr. Marcelo Moreira, PRODEMAC) 

09h30-10h15 – Estrutura Jurisdicional e Aninhada do REDD+ (JNR) (Paula Tassara, VCS) 
10h15-10h30 – Intervalo 

10h30-12h00 – Mesa redonda dos países e debate 

 

12h – 13h Almoço 
 

13h – 16h30 Sessão 4: Lidando com os vetores de desmatamento e degradação – Iniciativas 

locais 

13h00-13h15 – Introdução da sessão  

13h15-14h00 – A extração mineral como vetor de desmatamento (Prof. Marcelo Oliveira, UNIFAP) 

14h00-14h45 – Análise de determinantes locais de desmatamento na região norte do Amapá 

(Vicente Guadalupe, UNIFAP) 

14h45-15h00 – Intervalo 

15h00-16h30 – Mesa redonda dos países e debate 

 

16h30 – 17h Considerações finais 
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Lista dos Participantes 
 
 

NOME INSTITUIÇÃO 

Mark DJOJODIKROMO SBB, Suriname 

Stephan PLAYFAIR SBB, Suriname 

Priscilla MIRANDA SBB, Suriname 

Reshma JANKIPERSAD SBB, Suriname 

Ryan WIJNERMAN SBB, Suriname 

Donovan BOGOR NIMOS, Suriname 

Karlon WARDE GFC, Guiana 

Ana EULER IEF, Amapá 

Francinete FAGUNDES IEF, Amapá 

Mariane NARDI IEF, Amapá 

Thiago ZAMPIVA IEF, Amapá 

Aline LIMA IEF, Amapá 

Jaqueline HOMOBONO IEF, Amapá 

Claudia FUNI SEMA, Amapá 

Patrick FARIAS SEMA, Amapá 

Leonardo VALE SEMA, Amapá 

Emily WATANABE SEMA, Amapá 

Maria do Carmo VIDAL SEMA, Amapá 

Gaëlle VERGER ONF-Guyane, Guiana Francesa 

Camille DEZECACHE Cirad, Guiana Francesa 

Maxence RAGEADE ONF International  

Sérgio MILHEIRAS ONF International 

Sara SVENSSON ONF International 

Marcelo MOREIRA PRODEMAC, Amapá 

Marcelo MOREIRA UNIFAP, Amapá 

Vicente GUADALUPE UNIFAP, Amapá 

Paula TASSARA VCS 

Anthony ANDERSON Socioenvironmental Assets 

 
 

Acesso aos materiais de apoio 

Todas as apresentações do Quarto Encontro do Grupo de Trabalho, assim como outros materiais relevantes, 
podem ser baixadas na página http://reddguianashield.com/working-groups/working-group-4/ 
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Resumo das Sessões 
 

20 de agosto, 2014   

Introdução 
 
Considerações iniciais por parte do IEF 
 
Ana Euler, Diretora do Serviço Florestal do Estado do Amapá (IEF), deu as boas-vindas à cidade brasileira de 
Macapá, o único lugar no mundo em que o delta do lendário rio Amazonas encontra a linha do equador.  Ela 
parabenizou a Equipe do Projeto, da ONFI, especialmente o ponto focal, que trabalhou conjuntamente com o IEF 
do Amapá na logística e nos preparativos essenciais para o evento.  Deu as boas-vindas aos participantes das 
instituições governamentais, universidades, Ministério Público e aos visitantes internacionais e encorajou todos a 
trocar experiências e debater ideias.  Na sua introdução ofereceu ainda uma visão geral da participação atual do 
Amapá como entidade subnacional no processo federal de REDD+, explicou o contexto político atual, com eleições 
acontecendo em outubro, e mostrou a atitude positiva do Amapá quanto à sua participação como Estado nas 
iniciativas de colaboração no Escudo das Guianas.  
 
Introdução por parte da equipe do projeto 1 
 
Sara Svensson, da ONF International, ofereceu uma visão geral dos objetivos do encontro e explicou como o 4º 
Encontro do Grupo de Trabalho se encaixa no âmbito geral do projeto REDD + para o Escudo das Guianas. 
Definindo o cenário para os dois dias de troca de experiências, sua apresentação enfatizou os seguintes pontos: 
 

 Devemos formular muitas questões se quisermos entender o problema do porquê, como, onde e quando 
as florestas estão desaparecendo, por causa de quais atividades, e quem é o responsável. Na formulação 
destas perguntas se torna possível aumentar o nível de compreensão sobre o desmatamento e a 
degradação florestal, o que constitui o objetivo do primeiro dia do encontro do Grupo de Trabalho, assim 
como identificar ações efetivas e adequadas para mudar esta situação, que é o objetivo do segundo dia. 
Não é possível, nem desejável, achar respostas fáceis a essas questões, pois isso significaria simplificar o 
problema, o que impediria soluções efetivas. O desmatamento nos trópicos deve-se a pressões múltiplas 
em diferentes escalas geográficas, que atuam em várias combinações, em diversas localidades. Trata-se de 
um tema complexo e, para entendê-lo e achar soluções reais, precisamos abranger esta complexidade. 

 O desmatamento significa que alguém retirou uma área completa de floresta (cortando-a ou queimando-
a), sendo que aquilo que restou é apenas solo nu, onde a floresta não crescerá mais num futuro previsível. 
O motivo de isso acontecer poderia ser a pretensão de alguém usar a terra para outros propósitos, tais 
como cultivo, infraestrutura ou mineração. Estes vários motivos se constituem nos vetores de 
desmatamento. Os vetores podem ser causas imediatas (diretas), ou subjacentes do desmatamento ou 
degradação florestal. 

 A degradação florestal significa que alguém retirou certas espécies de árvores ou partes da floresta, o que 
implica que a área é ainda floresta mas o seu valor diminuiu em termos, por exemplo, da sua 
biodiversidade, serviços ecossistêmicos, ou estoque de carbono. A partir de uma perspectiva global, 
vetores comuns de degradação florestal são a coleta de lenha, a extração madeireira e a pastagem. 

                                                                 
1
 Disponível no site http://reddguianashield.files.wordpress.com/2014/08/wg4_s1_intro.pdf 
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 Aqueles que provocam o desmatamento/degradação florestal podem ser, por exemplo, indivíduos, grupos 
de pessoas ou empresas, denominados com o substantivo coletivo de agentes. Os agentes diretos são 
aqueles que realizam atividades de desmatamento/degradação (p.ex. garimpeiros e outros trabalhadores 
de setores econômicos vinculados aos vetores). Os agentes indiretos são aqueles que tomam decisões que 
pressionam ou encorajam outros a realizar atividades de desmatamento/degradação. Os motivos por trás 
disso nem sempre são lineares ou diretamente visíveis, o que torna as análises em profundidade 
necessárias para descobrir as complexas cadeias de causas e efeitos.   

 As ferramentas para a compreensão da complexidade dos vetores incluem, por exemplo, a consulta aos 
atores envolvidos, entrevistas qualitativas para entender as razões por trás das ações relacionadas aos 
vetores, o desenho de diagramas de agentes e das causas imediatas e subjacentes, o uso de dados 
estatísticos na quantificação dos vetores como atividades econômicas, o emprego de dados geográficos 
para mapear áreas não florestadas, especificadas por vetor e localização espacial, a utilização de 
sensoriamento remoto para o monitoramento do desmatamento, a antecipação da evolução futura dos 
vetores e os seus impactos por meio de modelagem, etc. O Dia 1 tratará da troca de experiências e de 
debates sobre essas ferramentas, principalmente as técnicas que já foram empregadas até o momento no 
Escudo das Guianas. 

 As ferramentas para lidar com os vetores são políticas e medidas e/ou iniciativas locais. O Dia 2 tratará 
sobre o uso dessas ferramentas. 

 
Depois da exposição, os participantes se apresentaram e descreveram os seus cargos e funções.  
 

Sessão 1 - Vetores de desmatamento no Escudo das 
Guianas – Situação atual, disponibilidade de dados e 
iniciativas de mapeamento  
 

Sara Svensson, da ONFI, coordenou a sessão, a qual iniciou com as apresentações de cada um dos países 
participantes, sobre o entendimento atual dos vetores de desmatamento e degradação florestal em seus 
respectivos territórios.  
 
Apresentação da Guiana Francesa 2 - Gaëlle Verger, ONF-Guyane 
 

 O interesse da Guiana Francesa neste projeto vem principalmente dos 8.001.378 ha de florestas em seu 
território (95% dele).  Os vetores de desmatamento principais são a infraestrutura, a agricultura e a 
exploração de ouro, todos eles em alta. No que diz respeito às iniciativas anteriores de mapeamento, as 
demandas do Protocolo de Kyoto foram enfatizadas, bem como a expertise em estudos costeiros e a 
fiscalização das atividades de exploração de ouro. Métodos diferentes para acompanhar esta questão.  

 No que diz respeito à infraestrutura, ela está localizada principalmente na costa norte e ao longo dos rios, 
com muitos assentamentos informais. No total, a Guiana Francesa possui 250.000 habitantes, o que 
representa uma densidade populacional de menos de 1 pessoa por km

2
. Na agricultura, existem três tipos 

principais de padrões:  o de cultivo itinerante, de cultivo permanente e as pastagens para a pecuária. Tudo 
isso aumentou substancialmente e, atualmente, se constitui como o principal vetor na Guiana Francesa. 
Quanto à exploração de ouro, ela se pratica de forma legal e ilegal, numa proporção de 50-50. É difícil 
controlar e conseguir obter um panorama oficial. Existem dois tipos de extração mineral: a aluvial, ao 
longo dos rios, e a primária, na terra firme. 

 Dando prosseguimento às iniciativas de mapeamento recentes, foi mencionado o inventário do Protocolo 
de Kyoto no GT2, que produziu inventários para os três períodos de vigência dos compromissos, 1990, 

                                                                 
2
 Disponível no site http://reddguianashield.files.wordpress.com/2014/08/wg4_s1_french_guiana.pdf 
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2008 e 2012. Foi um inventário estatístico, não tanto um mapeamento completo, com base nos métodos 
do IPCC, com amostragem estratificada por pontos  e interpretação visual de fotografias das imagens de 
satélite. Uma pesquisa realizada em 2005 chegou a identificar valores de 350 tC/ha na avaliação da 
biomassa florestal. A ONF-G mapeou os manguezais separadamente do restante dos tipos de floresta 
porque eles são muito diferentes, apesar do IPCC contar com apenas uma categoria florestal. Em 2012 
havia mais de 50.000 ha de desmatamento acumulado devido às atividades agrícolas. A mineração 
encontra-se classificada como infraestrutura, por isso se faz difícil comparar.  

 O foco particular da ONF-G na faixa costeira se deve ao fato de que estes 8% do território concentram 90% 
da sua população. Por este motivo, foram realizadas pesquisas de referência em 2001, 2005, 2008 e 2011. 
Nessas pesquisas foi realizado um mapeamento completo. A classificação do uso da terra foi adaptada da 
nomenclatura europeia, na qual os manguezais não estão incluídos. Isso permitiu uma melhor 
compreensão das dinâmicas costeiras. A rigor, foram descartadas todas as zonas continuamente 
flutuantes e foram consideradas apenas aquelas superfícies que permanecem idênticas ao longo de todos 
os períodos observados, porque o que é de maior interesse é entender o desmatamento devido a 
atividades antropogênicas.  A ONF-G conta com uma pesquisa em francês que pode ser divulgada. 

 Por último, a fiscalização das atividades de exploração de ouro tem o intuito de identificar a exploração 
ilegal e artesanal de ouro em atividade com o emprego de dados de satélites de alta resolução, pois esta 
atividade acontece principalmente em áreas de difícil acesso. É possível identificar esta atividades nas 
imagens de satélite, pois há enormes quantidades de substâncias em suspensão nos cursos de água. As 
águas turvas têm uma assinatura espectral caraterística que se distingue claramente, e isso torna o 
processamento automático possível.  A pesquisa iniciou em 2009 e foram estudadas 2.500 imagens de 
satélites. A tabela da apresentação mostra um panorama geral. Em 2013 foram realizadas 44 operações 
com helicópteros com base nestas informações. Mais informações sobre esta iniciativa serão divulgadas 
na mesa redonda durante o segundo dia do encontro. 

 
Apresentações do Amapá 3

, 4 
– Claudia Funi, SEMA, e Mariane Nardi, IEF 

 
Claudia Funi apresentou os seguintes pontos: 
 

 Existe uma heterogeneidade nos ecossistemas presentes no Estado, não apenas nas áreas de floresta, mas 
também nos campos alagados, manguezais, cultivos permanentes, cerrado, etc. Foram mencionadas 
como as principais ameaças para as florestas a extração madeireira ilegal, a expansão agrícola e a criação 
de gado, a construção de novas estradas e de represas, as atividades de mineração e a introdução de 
espécies exóticas. Na apresentação encontram-se o mapa com as estradas principais, os assentamentos 
humanos, as áreas desmatadas, as áreas de proteção legal, assim como outras informações. É possível 
apreciar que, na maioria das áreas protegidas o desmatamento tem um índice baixo, enquanto que nos 
assentamentos rurais esse índice é maior. O desmatamento que a SEMA verificou é maior do que aquele 
que o INPE informou, devido às limitações do PRODES. A SEMA iniciou suas atividades de monitoramento 
em 2002. 

 Os dados sobre o desmatamento podem ser cruzados com as variáveis espaciais. A SEMA calculou que 
72% do desmatamento acontece a até 5 km da estrada. Foram igualmente mostrados mapas do Estado 
com a localização e o tamanho dos rebanhos, áreas de desmatamento legal, os principais sítios de 
extração mineral, e outros.   A SEMA realiza regularmente trabalho de campo e está fazendo uma coleção 
de fotografias georreferenciadas usando imagens de campo e dados de GPS para a sua interpretação e 
qualificação. O aproveitamento de voos realizados por outras instituições do Estado está contribuindo 
muito. A SEMA realiza análise espacial, cálculos PDN, de quantos pixels e a que distância se encontram.  
Parte da tabela de atributos. Na hora de fazer as legendas, é possível pedir a distância e obter números 
aproximados. A SEMA fez isso para todas as variáveis. 

                                                                 
3
 Disponvível no site http://reddguianashield.files.wordpress.com/2014/08/wg4_s1_amapa_1.pdf 

4
 Disponvível no site http://reddguianashield.files.wordpress.com/2014/08/wg4_s1_amapa_2.pdf 
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 A classificação de certos tipos de terra vistos nas imagens é, por vezes, difícil e requer uma validação do 
terreno, por exemplo, em áreas de cerrado com pressão antrópica prévia ou na transição de 
floresta/cerrado, um assunto que será analisado através de um treinamento organizado pela ONFI como 
parte do apoio à la carte. O governo comprou imagens de alta resolução para todo o país e deve entregá-
las aos Estados dentro de alguns anos, o que permitirá uma melhor classificação das mudanças no uso da 
terra. 

 Dentro das áreas agroextrativistas, as atividades principais variam de região para região. Elas podem ser a 
coleta de castanha do Pará, açaí e palmito, a produção de farinha de mandioca, a pesca, a agricultura, a 
pecuária, a extração madeireira, entre outras. O monitoramento permite comparar o desmatamento 
nestas áreas e pesquisar a dinâmica das áreas alteradas. Foi feita também uma análise apenas com áreas 
recentemente desmatadas no Estado, e isso permitiu identificar variações espaciais nas maiores pressões 
de desmatamento por ano. As maiores áreas abertas se encontram no cerrado, na parte central do Estado. 

 A expectativa é que a pressão antrópica continue em aumento no futuro próximo.  A construção prevista 
da estrada que unirá a Guiana Francesa ao Pará deverá mudar bastante a dinâmica do desmatamento, 
pois até o momento só é possível sair do Amapá de navio ou de avião. O governo do Estado está também 
ampliando o porto de Santana para exportar bens agrícolas. Além disso, mais estradas estão sendo 
pavimentadas e usinas hidrelétricas deverão incrementar a sua produção em 1.100 MW. 

 
Mariane Nardi ofereceu outras informações com relação ao Amapá:  
 

 O Amapá está investindo em REDD+. 74% do seu território é constituído por áreas protegidas, das quais 
25% correspondem a florestas públicas de produção e 31% são florestas comunitárias. O desafio consiste 
em promover o desenvolvimento econômico conservando o capital natural e incluindo as comunidades 
locais. O governo do Estado participa atualmente de diferentes projetos e programas ao menos 
relacionados com os objetivos do REDD+. Mariane ressaltou os seguintes: a avaliação de estoque de 
carbono do Amapá; o projeto Carbono Cajari; PROEXTRATIVISMO; PROTAF; o programa Economia Verde 
do Estado do Amapá; o projeto de mitigação das mudanças climáticas através do manejo comunitário da 
floresta.   

 A avaliação da biomassa (inventário florestal + qualificação da biomassa + equação alométrica) permitiu 
atingir o valor de 179,94 tC/ha no Estado. O projeto Carbono Cajari iniciou em 2011 e conta com 
diferentes instituições parceiras como a Petrobras. Ele permitiu mapear 77.000 castanheiras em 320 áreas 
de produção, onde mais de 1.000 pessoas se beneficiam dos produtos florestais. O PROTAF é um 
programa de subvenções agrícolas do Estado cujo objetivo é também aumentar a produtividade dos 
pequenos agricultores dando apoio a um número maior de produtos agrícolas.  E, finalmente, o programa 
de Economia Verde do Estado do Amapá tem conteúdos que podem ser acessados online 5.  

 PROEXTRATIVISMO é um programa público de manejo florestal que incentiva a preservação florestal e a 
redução da pobreza. O extrativismo implica no uso florestal sem atividades de cultivo. Ele se concentra na 
extração do açaí e da castanha do Pará, na extração do cipó-titica para aproveitamento das fibras, e na 
extração madeireira.  Um total de 2.000 famílias participa e conta com ajuda financeira, equipamentos ou 
assistência técnica, visando melhorar a sua produtividade e renda. As áreas são definidas em função do 
seu valor natural e do seu potencial de produção. O projeto de mitigação das mudanças climáticas através 
do manejo comunitário da floresta encontra-se igualmente alinhado com esses postulados.  

  
Apresentação do Suriname 6 – Priscilla Miranda, SBB 
 

 O Suriname possui uma cobertura florestal de mais de 90% de seu território, com taxas de desmatamento 
de 0,02-0,03%. Ao longo da apresentação não houve distinção entre os vetores de desmatamento versus 
degradação florestal nesta fase. Foram mencionados os seguintes fatores: áreas protegidas, mineração, 
extração madeireira, agricultura, produção de energia, desenvolvimento de infraestrutura e construção de 

                                                                 
5
 Disponível no site http://pubs.iied.org/16575IIED.html 

6
 Disponível no site  http://reddguianashield.files.wordpress.com/2014/08/wg4_s1_suriname.pdf 
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moradias. Existem dados sobre desmatamento de 2000 a 2009, e os de 2013 serão concluídos em 
outubro. Os mapas existentes permitiram identificar as áreas florestais/não florestais. Entretanto, as áreas 

de desmatamento ainda não se encontram vinculadas a nenhum vetor específico.  

 A mineração representou 6,7% do PIB do país em 2011. Em 2012, a produção de ouro foi de 33.474 kg 
(37,5% de exploração em pequena escala e 62,5% em grande escala), a produção de bauxita foi de 2.874 
mt, e a de petróleo bruto foi de 5,94 milhões de barris. Cabe ressaltar que as refinarias de petróleo e as 
minas de ouro estão em expansão, enquanto que a extração de bauxita encontra-se quase parada. Uma 
análise mais detalhada da exploração de ouro mostra que os fatores subjacentes identificados são: o preço 
do ouro, a migração dos países vizinhos, a acessibilidade e a disponibilidade de minério.  Como fatores de 
atenuação do impacto existem as alternativas de aumento das opções de subsistência, fiscalização e 
aplicação da lei, impostos sobre o ouro e melhoria das técnicas. Foi mostrado um mapa com a localização 
das concessões de lavra (em cinza o petróleo, em amarelo o ouro, e a bauxita em laranja). 

 As áreas protegidas podem ser apreciadas como vetores de desmatamento “negativos”, pois produzem o 
efeito contrário. Elas abrangem um total de 14% do território de terras e estão sendo propostas mais 
duas.  

 A agricultura tem padrões diferentes na área costeira e no interior. A primeira tem mais plantações de 
bananas e de arroz, enquanto que a segunda se caracteriza pelos seus cultivos itinerantes. As pressões do 
mercado e as prioridades do governo são fatores subjacentes importantes, por outro lado existem terras 
disponíveis na área costeira que poderiam ser usadas (plantações antigas) ao invés de se desmatar novas 
áreas. A agricultura itinerante ocupou em 2009 aproximadamente 188.800 ha, enquanto que a produção 
em 2010 na costa ocupou uma quantidade similar de terras.  

 Com relação à extração madeireira, o objetivo é o incentivo do uso sustentável do manejo florestal através 
da exploração florestal de baixo impacto. A demanda do mercado é o principal vetor subjacente, enquanto 
que os preços, a fiscalização e a aplicação da lei contribuem na redução dos seus impactos. As atividades 
florestais representaram, em 2011, 4,2% do PIB, com uma produção de 365.715 m

3
. As concessões de 

exploração florestal são outorgadas dentro do cinturão florestal que tem aproximadamente 4,5 milhões 
de ha, e ainda 550.000 ha de florestas foram classificadas como florestas comunitárias.  

 A construção de moradias tem se expandido graças ao impulso do acesso facilitado ao crédito e ao atual 
déficit de 70.000 moradias. A malha rodoviária concentra-se no norte do país. Uma pesquisa interessante 
está sendo realizada numa parte do interior, onde as estradas estão se aproximando das áreas de cultivo 
itinerante, o que está levando a uma diminuição da atividade devido ao fato das comunidades obterem os 
produtos da área costeira e não mais precisarem plantar, trocando essa atividade pela extração mineral.  

 Sobre as questões energéticas, atualmente esse é um tema bastante em voga  devido à escassez de 
energia. A produção atual é de 193 MW, e os impactos incluem uma represa construída numa área de 
155.000 ha. Os desenvolvimentos futuros em potencial são uma represa adicional que produzirá 60 MW 
numa área de 27.700 ha, assim como a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar.  

 As ferramentas atuais e as metodologias que configuram o trabalho do SBB incluem monitoramento a 
cada dois anos com o emprego de imagens LandSat, e o desenvolvimento, já iniciado, de um mapa LULC. 
Mais pesquisas são necessárias no monitoramento da degradação florestal. 

 
Apresentação da Guiana 7 – Karlon Warde, GFC 

 

 Em 2009, os governos da Guiana e da Noruega estabeleceram um acordo no qual a Noruega se 
comprometia a dar uma ajuda financeira, vinculada às atividades REDD, de até $250 miliões, até 2015, à 
Guiana. Essa ajuda dependeria parcialmente da entrega, por parte do país, de resultados medidos de 
acordo com os Indicadores de Desempenho REDD+, avaliados de acordo com o sistema MRV nacional, 
especificamente a AASF (Avaliação de Alterações de Superfície Florestal - FACA, em inglês) da Guiana. Este 
monitoramento tem dado resultados ao longo de três anos sucessivos. 

 As mudanças relativas às atividades florestais têm permanecido relativamente estáveis entre o Ano 1 e o 
3. As atividades agrícolas causadoras de desmatamento aumentaram no Ano 3 e encontram-se de acordo 
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 Disponível no site http://reddguianashield.files.wordpress.com/2014/08/wg4_s1_guyana.pdf 
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com os níveis históricos. O desmatamento por extração de minérios aumentou no Ano 3. A maioria dessas 
atividades encontram-se limitadas às áreas exploradas no Ano 2. Eventos de incêndio aumentaram com 
relação ao período posterior a 2000. A área permanece similar à área principal de desmatamento de 1990 
a 2000. 

 O Relatório Interino de Medição da Guiana (Ano 1, Ano 2 e Ano 3) é uma fonte excelente de informações 
quantitativas e espaciais com relação aos vetores de mudanças florestais medidas com o sistema MRV.  O 
GFC ainda administra uma base de dados (Armazenamento em Rede) que inclui, principalmente, dados 
espaciais, e outras agências governamentais administram bases de dados espaciais específicas com base 
nos diferentes tipos de trabalhos por elas desenvolvidos. 

 Na Guiana, a degradação florestal é única, sendo os principais causadores a abertura de estradas ligadas à 
nova infraestrutura, e a degradação ambiental encontra-se associada principalmente às atividades de 
mineração, que são rápidas e dinâmicas.  O método de monitoramento da degradação florestal 
desenvolvido previamente para uma variedade de vetores foi mantido e ampliado para o Ano 3. O 
desenvolvimento da metodologia teve o suporte de trabalhos de campo que mediram as mudanças no 
estoque provocadas pela degradação ambiental.  Um conjunto de normas com base no GIS foi 
desenvolvido. Ele permite identificar as alterações na floresta desde que essas alterações sejam 
suficientemente grandes (>100 m

2
), e que a vegetação seja alterada ao ponto do solo permanecer 

exposto. Com base nestes resultados, concluiu-se que a abordagem mais pragmática seria usar as imagens 
RapidEye para ajudar na identificação dos eventos de degradação ambiental. Para o Ano 4 espera-se uma 
melhoria no monitoramento da degradação florestal com a incorporação de novas metodologias.  

 
Visão geral dos vetores de desmatamento e da degradação florestal 8 – Sérgio Milheiras, ONFI 
 
Depois das apresentações, Sérgio Milheiras, da ONFI, abriu o debate sobre as ferramentas regionais e o diálogo 
oferecendo um panorama geral sobre os vetores de desmatamento e degradação ambiental, focando no trabalho 
que está sendo desenvolvido pelo projeto REDD + para o Escudo das Guianas nesse assunto. 
 

 Começou assinalando informações potencialmente relevantes sobre os vetores presentes na tabela 
comparativa do projeto 9, ainda em processo de elaboração, e para a qual são bem-vindos os comentários 
por parte dos participantes para a atualização dos seus dados. A tabela encontra-se acessível no site do 
projeto. 

 A análise dos vetores de desmatamento e degradação ambiental é uma tarefa complexa, então, qual o 
sentido de se adicionar  outra dimensão ao analisá-los em nível regional? Esta é uma questão importante 
porque dessa forma se lida melhor com os problemas dos impactos multilaterais e outras interações entre 
países vizinhos relacionadas às dinâmicas de desmatamento (p.ex. a redução num país que leva à redução 
num outro). As políticas nacionais podem não contemplar uma visão geral e dessa forma elas perdem a 
sua eficácia.  As sinergias institucionais e a cooperação, o compartilhamento de metodologias e de boas 
práticas, as melhorias nos canais de diálogo acerca das questões transfronteiriças podem levar a soluções 
mais eficazes. 

 O projeto trabalha com ferramentas regionais diversas, que incluem uma pesquisa regional sobre os 
impactos da exploração de ouro, uma base de dados GIS regional e um modelo de desmatamento. A 
pesquisa regional sobre a exploração de ouro, se for aprovada pelos membros do Comitê Gestor, será 
realizada em colaboração com a WWF Guianas. Nela serão quantificadas e mapeadas as áreas de terra e o 
tamanho dos cursos de água impactados pela exploração de ouro no Escudo das Guianas. Ela envolve um 
trabalho participativo entre os parceiros, a harmonização de dados em nível regional, e o reforço no uso 
de dados de alta resolução.  Será necessário ter acesso a essas imagens, o que está em processo de 
negociação. Serão divulgados mais detalhes em breve sobre este tópico. 

 O objetivo do projeto é o desenvolvimento de uma base de dados espaciais dos vetores de desmatamento 
e degradação ambiental no Escudo das Guianas, com dados sobre variáveis que possam explicar o 
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 Disponível no site http://reddguianashield.files.wordpress.com/2014/08/wg4_s1_regional_context.pdf 

9
 Disponível no site http://reddguianashield.com/studies/ 
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desmatamento e que possam ser relacionados com mapas históricos de desmatamento (p.ex., estradas, 

rede hidrográfica, topografia, mineração, etc.). Esta base de dados alimentará um modelo de 

desmatamento futuro espacialmente explícito. Comentários por parte dos colaboradores do projeto 
ressaltaram a importância de se manter o foco no processo de participação, na capacitação, no 
fortalecimento técnico, na apropriação dos resultados e no livre acesso por parte dos colaboradores. As 
atividades sobre modelagem serão também apresentadas por Camille na próxima sessão da reunião. 

 Finalmente, foi mencionado que o projeto permanecerá atento às outras iniciativas regionais no Escudo 
das Guianas e sempre aberto à cooperação com colaboradores que venham a somar.  O objetivo é a 
criação de dados e sinergias adicionais, e a não repetição de trabalhos feitos anteriormente.  Poderá haver 
compartilhamento e interação com outras iniciativas. Há abertura para se trabalhar com outros 
colaboradores. Algumas das instituições que desenvolvem iniciativas paralelas na região são observadores 
do Comitê Gestor do projeto.  

 
O assunto das ferramentas regionais e diálogo continuou com o debate sobre a futura pesquisa em mineração a ser 
realizada com o WWF: 
 
Gaëlle Verger, da ONF-G, iniciou apresentando informações adicionais sobre a pesquisa em mineração com o 
WWF. A ideia subjacente é atualizar uma pesquisa previamente realizada pela ONF-G e financiada pela WWF, ao 
mesmo tempo em que se incrementa a sua conformidade aos objetivos do projeto REDD+ para o Escudo das 
Guianas. A contribuição disso será mais capacitação para os serviços florestais. Tendo acesso às imagens de alta 
resolução, um especialista de cada país vai se reunir para trabalhá-las e atingir resultados comuns. O TdR deverá 
ser enviado aos colaboradores em breve. Por enquanto, estão sendo elaborados os termos e contribuições serão 
solicitadas aos colaboradores.  
 
Priscilla Miranda, do SBB, afirmou que o calendário da pesquisa é apropriado, pois se trata de uma das atividades 
previstas na agenda do SBB para este ano. Como implementar este trabalho? A metodologia já foi estabelecida 
pela pesquisa anterior? Como sincronizar a atividade que o SBB planeja para a determinação da taxa de 
desmatamento com base nas atividades de mineração com esta pesquisa?  Que tipos de informações são 
necessários por parte dos vários países? Estas questões precisam ser tratadas. O SBB está interessado na 
abordagem desta pesquisa. 
 
Claudia Funi, da SEMA, adicionou que os colaboradores do Amapá mandarão as suas contribuições quando houver 
mais informação disponível. 
 
Gaëlle Verger, da ONF-G, respondeu que os detalhes estão sendo discutidos com a WWF.  E, também, que a 
disponibilidade das imagens de satélite está sendo negociada por Marie Calmel, da ONFI, com Airbus Defence e 
Space (ADS), ou seja, ainda se está trabalhando nisso. Já existe uma metodologia usada na pesquisa anterior que 
poderia ser adaptada e que será empregada novamente, com previsão de um treinamento para que os 
colaboradores a implementem. Haverá quatro técnicos da região trabalhando conjuntamente neste projeto. 
 

Sessão 2 – A antecipação da evolução dos vetores de 
desmatamento e degradação florestal para melhorar o 
planejamento do uso da terra e/ou o suprimento dos 
Níveis de Referência Florestal/Níveis de Referência de 
Emissão (REL/RL) 
 



REDD+ para o Escudo das Guianas  13 
4

o
 Relatório do Grupo de Trabalho  -   

O principal objetivo desta sessão é compreender a utilidade das abordagens por modelo na estimativa de Níveis de 
Referência Florestal/Níveis de Referência de Emissão, REL/RL para o REDD+ e para o planejamento do uso da terra, 
assim como entender a potencial relevância dos seus resultados. A mesa redonda representou igualmente uma 
oportunidade para o debate das atividades que poderiam ser executadas por meio do projeto REDD + para o 
Escudo das Guianas, dando suporte às iniciativas nacionais e regionais sobre modelagem de desmatamento futuro.   
Sara Svensson, da ONFI, iniciou 10 a sessão, enquanto Maxence Rageade, da ONFI, a coordenou. 
 
A quantificação dos vetores de evolução futura – Exemplo de modelos de desmatamento futuro 11 - Maxence 
Rageade, ONFI 
 

 A Econometria é um método estatístico que permite a verificação de pressupostos econômicos e a 
estimativa quantitativa de correlações, ou seja, com base em observações de campo, as estimativas 
econométricas permitem provar estatisticamente pressupostos econômicos. O desmatamento está 
vinculado a uma incerteza; se operarmos uma mudança estrutural numa variável, isso terá 
desdobramentos nos resultados. Um exemplo dos tipos de resultados possíveis: “o desmatamento 
histórico foi de 1% ao longo do mesmo período com um aumento da população de 2%, disso decorre que 
podemos prever que para uma expansão demográfica de 2% teremos no futuro uma taxa de 
desmatamento de 1%”. O modelo econômico requer a formulação de pressupostos matemáticos em 
cadeias de causalidade com base nas observações de campo; por exemplo, o preço do ouro influi nos 
níveis de desmatamento. 

 Os dados usados na Econometria podem ter diferentes configurações: a observação de dados ao longo de 
períodos de vários anos (dados em séries cronológicas), observação em diferentes pontos (dados 
transversais) e a junção dos dois anteriores (dados em painel). As fontes dos dados devem ser 
homogêneas em tempo e/ou espaço, caso contrário as correlações serão enviesadas, não devendo ser 
analisadas de forma conjunta. É possível aplicar tratamento estatístico para corrigi-los e limitar o viés.  A 
Econometria depende da qualidade dos dados; se estes não forem bons, não permitirão a criação de um 
modelo. 

 A Econometria é útil em caso de incertezas, p.ex., para desmatamento não planejado. Ela se aplica, por 
exemplo, na estimativa do impacto indireto de uma nova estrada. Mantendo o mesmo exemplo, não é 
necessário um modelo para estimar o impacto direto de uma nova estrada, mas se pode pesquisar o que 
conduz o planejamento da infraestrutura rodoviária.   

 Para os projetos REDD+ a modelagem tem permitido a previsão (quantitativa e espacial) do 
desmatamento, o que é útil na definição de níveis de referência, REL/RL. A Econometria é útil quando 
existe uma mudança em vista nos vetores que estão sendo analisados. Para justificar o uso de um modelo 
econométrico dos vetores, devem ser atendidas três condições principais: a causalidade é bem 
identificada e pode ser provada pelo alto nível de correlação empírica; não entrada de novos vetores com 
relação ao período de referência; mudanças previstas nas tendências de evolução do vetor.  Caso 
contrário, uma simples prorrogação da tendência histórica é suficiente.  

 Descrição de um exemplo de uso de modelo econométrico na estimativa de Níveis de Referência de 
Emissões, REL/RL, num projeto REDD+ no Camboja.  Houve problemas na coleta de dados (p.ex., os dados 
sobre desmatamento encontravam-se disponíveis apenas para dois períodos e era preciso distribui-los 
entre 30 divisas comunais), depois houve problemas com as estimativas econométricas (p.ex., algumas 
correlações esperadas não foram confirmadas devido à falta de dados ou relações não lineares com o 
desmatamento). Os resultados mostraram que a densidade de estradas pavimentadas e não 
pavimentadas, o preço do arroz paddy e a população eram os vetores que melhor explicavam o 
desmatamento. Isso permitiu uma melhor compreensão dos vetores, mas, dado que desde então não 
houve evidências de mudanças significativas na evolução dos vetores, os resultados foram muito próximos 
aos da média histórica de desmatamento. 
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 Disponível no site http://reddguianashield.files.wordpress.com/2014/08/wg4_s2_intro.pdf 
11

 Disponível no site http://reddguianashield.files.wordpress.com/2014/08/wg4_s2_econometric_modelling.pdf 
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 A Econometria poderia ser usada também para melhor entender e avaliar quantitativamente os impactos 
de cada vetor, o que é útil na identificação das políticas mais eficientes.  Os tomadores de decisões podem 
avaliar melhor os impactos de fatores específicos, tais como o preço do arroz, sobre as políticas; ou avaliar 
o impacto que as políticas tiveram, ou, ainda, comparar diferentes políticas. 

 Existem, no Brasil, muitas pesquisas econométricas sobre o desmatamento, mas existem menos nos casos 
da Guiana Francesa, Guiana e Suriname. Os resultados de um modelo econométrico se aplicam apenas à 
área pesquisada. Para se transferir os resultados para além da área de pesquisa, o modelo poderá manter 
os seus fundamentos econômicos, mas também aplicar novas estimativas econométricas para a nova área 
em estudo.  

 As pesquisas econométricas são às vezes criticadas por causa das falsas correlações, que não possuem 
uma explicação causal. A análise econométrica precisa de um conhecimento local/de campo sólido e não 
deve subestimar a necessidade de uma teoria econômica para identificar a causalidade.  O modelo é 
apenas uma formalização matemática daquilo que se observa em campo. A disponibilidade e a qualidade 
dos dados é o 'input' mais valioso, e sem isso o modelo não tem uso.  

 Em termos de software, existem dois exemplos: o STATA, que é um programa bastante popular, porém 
caro, e R, que é um software de fonte aberta com uma aplicabilidade crescente, mas que é difícil de 
manipular.  Este tipo de análise requer, pelo menos, um estatístico e um economista ou um 
econometrista.   

 Em resumo, a modelagem econométrica requer: observações de campo + formulação de modelo teórico + 
coleta de dados + teste do valor estatístico.  Se não houver valor estatístico, o modelo precisa ser 
reformulado, mas, se ele tiver o modelo, pode ser usado para orientar decisões políticas.   Isso se aplica 
quando não se identificam mudanças nas tendências dos vetores ou, ainda, para o REL/RL quando se 
prevê que as tendências dos vetores sofrerão mudanças.  

 
Modelagem de localização de desmatamento futuro 12 – Camille Dézécache, Universidade das Antilhas e da 
Guiana Francesa 
 

 O objetivo desta apresentação foi contribuir para o trabalho com um modelo espacial de desmatamento 
para o Escudo das Guianas.  

 A localização do desmatamento é importante porque, de um ponto de vista sociopolítico, impacta as 
estratégias de conservação e, ainda, reflete como cada país está se desenvolvendo.  Além disso, as pessoas 
tendem a se estabelecer umas perto das outras, por isso o desmatamento prévio leva a uma maior 
probabilidade de desmatamento futuro, ou seja, existe uma autocorrelação espacial. Mesmo assim, os 
processos que levam ao desmatamento podem ser específicos para certas áreas; por exemplo, um 
aumento da população nem sempre significa um aumento do desmatamento, ou, em áreas de extração 
mineral, baixa densidade populacional resulta em altos índices de desmatamento. 

 Exemplo da Guiana Francesa. O trabalho envolveu a distinção entre áreas de terra, de acordo com os 
diferentes fatores, tais como áreas protegidas, presença de ouro, etc., ao mesmo tempo em que vetores 
eram identificados consultando especialistas locais. Isto permitiu testar os diferentes cenários para 
verificar como o desmatamento poderá evoluir no futuro. Nas áreas protegidas o desmatamento deveria 
ser zero, mas, como todos sabemos, isso não corresponde à verdade. Nas propriedades florestais 
permanentes o desmatamento é praticado de acordo com normas rigorosas. Se há ouro numa área, isso 
terá desdobramentos nas taxas de desmatamento. A localização é importante para verificar quais vetores 
estão influenciando uma determinada área. 

 Como os vetores estão impactando o desmatamento em cada lugar? A ideia não é construir um modelo 
geral para todo o Escudo das Guianas, pois o território é heterogêneo e seria necessário elaborar vários 
modelos que integrassem essa variação. Ela envolve um modelo de previsão da quantidade de 
desmatamento e um modelo de localização espacial desse desmatamento, o que implica a capacidade de 
distinguir entre os vetores que influenciam a quantidade e aqueles que influenciam a espacialidade. Um 
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exemplo de um vetor que influencia a quantidade de desmatamento é o aumento do valor do ouro, 
enquanto que a localização pode receber influências da construção de novas estradas, por exemplo. 

 No desenvolvimento de um modelo de desmatamento, é importante discutir com os colaboradores quais 
áreas do país têm uma dinâmica específica de desmatamento e quais vetores de desmatamento são 
importantes em cada uma dessas áreas. 

 
Depois das apresentações houve um debate entre os participantes sobre a modelagem:  
 
Leonardo Vale, da SEMA, disse que o Amapá começou a trabalhar na modelagem. Existem ainda algumas questões 
em aberto, que a SEMA pretende discutir com Camille. Vicente Guadalupe, que fará uma apresentação na Sessão 4, 
é a pessoa no Estado com mais experiência neste assunto. O software que ele usa é o Dinamica EGO, que está em 
fase de implementação na SEMA. No esboço do modelo que a SEMA tem, existem informações sobre vetores tais 
como as usinas hidrelétricas, mas por enquanto a SEMA não conseguiu estabelecer o peso correspondente às 
diferentes variáveis; ele está sendo testado numa área piloto. Ele sugeriu que os colaboradores elaborassem um 
modelo comum a todos os países, levando em consideração as variáveis diferentes entre os países e integrando-as 
no modelo. 
 
Mark Djojodikromo, do SBB, comunicou que, dois anos atrás, foi criada no SBB a Unidade de Monitoramento da 
Cobertura Florestal que produziu um mapa de desmatamento. O SBB está atualmente atualizando o mapa para 
2013. Espera-se aprender com os colaboradores sobre modelagem e os problemas na região. O MMU é de 1 ha no 
Suriname. O software empregado é o TerraAmazon, WGIS, IDRISI e Dinamica EGO. Existe uma pesquisa de 
Mestrado em andamento em uma área piloto onde se trabalha com a modelagem.  
 
Priscilla Miranda, do SBB, ressaltou a disponibilidade do SBB para trabalhar nesse assunto, pois ainda não iniciaram 
as atividades de modelagem. Por conta disso, é um bom momento para agilizar esta atividade e estabelecer 
comparações com aquilo que está acontecendo também em outros países. A celeridade é essencial, pois o SBB 
planeja obter este resultado no período de um a dois anos. É importante que os colaboradores avancem juntos, 
sem mais demora, se não o SBB precisará atuar por conta própria. Depois da ida de Camille a Paramaribo, em 
agosto, o SBB levou em consideração aquilo que ele está executando e como isso poderia ser ajustado ao seu 
trabalho.  
 
Gaëlle Verger, da ONF-G, salientou que, no Escudo das Guianas, os vetores de desmatamento são parecidos, mas 
nem sempre eles têm a mesma definição e nem sempre se usam as mesmas imagens para identificá-los e analisá-
los. Este é o caso das atividades agrícolas. É possível estabelecer um modelo com tais variáveis parecidas e, ao 
mesmo tempo, diferentes? 
 
Camille Dézécache, da Universidade das Antilhas e da Guiana Francesa, respondeu que é importante que os dados 
usados sejam homogêneos em toda a região, e que, por esse motivo, se torna necessário o emprego de dados 
postos à disposição pela Universidade de Maryland para o modelo regional.   Seria difícil comparar diferentes tipos 
de dados, por isso deveriam ser homogêneos tanto quanto possíveis. Ainda assim, algumas definições podem ser 
diferentes, como, por exemplo, uma área protegida pode implicar em diferentes níveis de proteção entre os países.  
 
Maxence Regeade, da ONFI, adicionou que, provavelmente, será necessário trabalhar com as mesmas ferramentas, 
porém com diferentes dados.  A troca entre os colaboradores do projeto pode ajudar a economizar tempo e 
avançar de forma mais fácil. Os impactos multilaterais são igualmente importantes. Com relação aos dados, às 
vezes se faz necessário trabalhá-los para torná-los mais homogêneos. O mesmo se aplica aos dados 
socioeconômicos, pois sempre existem problemas quanto à falta de homogeneidade. Todos os mapas produzidos 
podem ajudar a obter um modelo de desmatamento de melhor qualidade, mesmo se o mesmo procedimento não 
for usado em todos os casos. Se isso for feito em escala regional, tempo poderá ser ganho. As experiências 
mostram problemas relacionados à coleta de dados, e, nesse caso, pode haver uma aproximação para os casos 
tratados na região.  
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Camille Dézécache, da Universidade das Antilhas e da Guiana Francesa, prosseguiu afirmando que, mesmo que 
modelos para cada país sejam adaptados, deveria existir uma base para a região. Por exemplo, a exploração de 
ouro não é parecida na Guiana e no Suriname? Estas são questões importantes na hora de se trabalhar com o 
modelo. Deveríamos pelo menos medir alguns vetores em nível regional, incluindo a pressão demográfica. É 
importante que tudo o que for usado no modelo seja explicado e que todos os países possam usá-lo, e isso poderá 
requerer capacitação. 
 
Paula Tassara, da VCS, afirmou que ela se surpreendeu ao ouvir falar sobre um modelo regional. Os vetores de 
desmatamento parecem ser parecidos na região, porém existem diferentes tipos e qualidades de dados em cada 
país. No entanto, no que se refere à gestão dos impactos multilaterais e ao deslocamento dos agentes, precisa-se 
achar uma solução regional. Uma perspectiva regional pode levar a uma redução de custos se existir um acordo 
sobre o monitoramento regional e uma forma conjunta de elaborar os relatórios MRV no futuro.  
 
Priscilla Miranda, do SBB, afirmou que, pelo menos no caso do Suriname, existem muitos dados que ainda devem 
ser coletados. No que se refere ao que é necessário para a elaboração do modelo, ajudaria a identificação conjunta 
daqueles dados que faltam ao Suriname, que tipo de informação precisa ser coletada, e como isso deveria ser feito. 
A padronização das informações de linha de base necessárias é uma boa opção.  É importante levar em 
consideração os impactos do nível regional, mesmo que o modelo seja elaborado em escala nacional. É relevante 
conectar as variáveis em nível regional, pois, por exemplo, a fiscalização contra a exploração de ouro em pequena 
escala na Guiana Francesa poderia influenciar o desmatamento no Suriname.  
 
Claudia Funi, da SEMA, sugeriu que a metodologia poderia ser comum com variâncias em alguns fatores, para se 
criar um modelo nacional/por estado e então integrá-lo em nível regional. Ou criar um modelo mais abrangente, 
com todos os fatores, e depois refiná-lo para cada lugar. Seria desejável ter uma base de referência que todos 
pudessem seguir. Se isso for feito de forma separada em cada país, dará mais trabalho.  O que precisa ser definida 
é uma metodologia comum. 
 
Maxence Rageade, da ONFI, respondeu que se for elaborado um modelo de baixo para cima com a mesma base 
metodológica, será possível integrá-lo em nível regional. Uma metodologia parecida tem vantagens e pode se 
constituir numa base, que poderá posteriormente levar a modelos aperfeiçoados. Os efeitos dos impactos 
multilaterais entre os países podem ser apreciados nas correlações. Porém, se os modelos são completamente 
diferentes entre eles, é impossível levar esse componente regional em consideração. 
 
Em resposta à questão de qual software poderia ser usado, Camille disse que deveria ser o R. Ele não usou o 
Dinamica EGO antes, mas as hipóteses e as bases matemáticas são as mesmas. Maxence disse ainda que, apesar de  
R e Dinamica EGO serem diferentes, ambos podem ser usados. Se o país não possuir dados suficientes, uma opção 
pode ser calibrar com R e validar com Dinamica EGO. Camille pode apresentar mais tarde o seu trabalho mais 
detalhadamente e a SEMA explicará melhor o trabalho desenvolvido com Dinamica EGO. 
 
Gaëlle Verger, da ONF-G, afirmou que eles estão ansiosos por ter um modelo de desmatamento da Guiana 
Francesa e também do Escudo das Guianas. Ela mostrou um exemplo da utilidade da abordagem regional: a 
concentração das atividades de mineração na Guiana Francesa está relacionada com as áreas do Suriname, e, se 
estas correlações forem exploradas, poderão ajudar na tomada de decisões. A cooperação regional melhorará 
igualmente o nível nacional. Na Guiana Francesa existem também ocorrências migratórias nas áreas de fronteira 
entre o Suriname e o Brasil, as quais estão também ligadas ao desmatamento pela agricultura itinerante, a 
mineração artesanal, e os assentamentos espontâneos.  Contar com um modelo regional ajudará o ONF-G a melhor 
entender o território. 
 
Karlon Warde, do GFC, não estava presente no primeiro dia do encontro, mas no dia seguinte teve igualmente a 
oportunidade de oferecer um breve histórico da situação dos modelos na Guiana. O país está em vias de estimar os 
Níveis de Referência de Emissão, REL/RL, e diferentes opções estão sendo consideradas.  Dado que é desejável ter 
flexibilidade, há a tendência ao uso de um modelo combinado. Esta tendência pode não ser aplicável a todos os 
países REDD+, mas a Guiana negociou com a Noruega a aplicação de REL/RL combinados, para se obter mais 
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flexibilidade. Isto significa que, por exemplo, os objetivos e as metas de desenvolvimento já assumidos podem ser 
levados em conta.    O REL/RL da Guiana procura pela taxa média global de desmatamento em alguns países e a 
compara com a tendência nacional. Isso é feito dentro de um patamar conservador. A taxa de desmatamento foi 
determinada desde 1990 até o último ano. Desde 1990 até 2009 foi estimada, pois não havia nenhum 
monitoramento.  Desde 2009, a extração mineral vem se constituindo como o vetor mais importante na Guiana. 

 
21 de agosto, 2014  
 

Sessão 3 – Lidando com os vetores de desmatamento 
e degradação florestal – Políticas e medidas 
 
Sara Svensson, da ONFI, iniciou o Dia 2 da reunião oferecendo uma visão geral 13 sobre as decisões tomadas acerca 
dos vetores de desmatamento no contexto do REDD+, dentro das diretrizes políticas internacionais, desde a COP-
13 da CQNUMC, em 2007, até a COP-19, em 2013. Este assunto é complexo e conta com várias ramificações e 
instituições envolvidas. A Sessão 3 tratou das políticas em vias de implementação, para ajudar todas as partes 
interessadas a desenvolver atividades econômicas que provoquem o mínimo impacto possível sobre as florestas e 
os povos que nelas habitam. 
 
Situação fundiária no Amapá – Marcelo Moreira, Doutor, PRODEMAC 
 
A sessão começou com a apresentação de Marcelo Moreira, da PRODEMAC, da Promotoria de Justiça do Meio 
Ambiente, vinculada ao Ministério Público do Estado do Amapá.  
 

 Durante o período colonial, os portugueses distribuíram terras, por meio das sesmarias, um sistema onde 
grande parte das terras era doada a pessoas a favor do governo/reino. Apenas em 1850 aparece a 
primeira lei pela qual se centraliza a distribuição das terras, até 1891, ano em que essa responsabilidade 
recai sobre o Estado, passando então novamente para o controle federal pouco depois. Trata-se de um 
período turbulento, em que se tenta todo tipo de comprovação da propriedade da terra, com uma lei de 
terras ambígua em que essa situação se prorroga até o estabelecimento da República.   

 O Estado do Pará tinha muitas riquezas administrativas, e as terras distribuídas eram medidas com 
marcações no lugar, muitas vezes ambíguas. Os barões locais controlavam o desenvolvimento territorial 
na Amazônia, muitas vezes sem um controle direto por parte do poder público, mas com o seu direito, na 
prática, reconhecido. Este foi um sistema empregado no Amapá até a década de 1940. 

 Neste debate existem cinco pontos centrais: a propriedade de domínio público, a redução das limitações 
intrínsecas ao desenvolvimento, a redução do mercado interno com a introdução de atores externos com 
um poder de compra maior, a priorização do mercado, e a redução de direitos sociais e tradicionais. 

 O Território Federal do Amapá foi criado em 1943 por motivos de segurança e de integração nacional, e, 
até 1970, o controle da atribuição da terra encontrava-se nas mãos do governador, que podia assim usá-lo 
para favorecer os seus aliados políticos.  O Território contava nessa época com uma população muito 
pequena, incluindo as comunidades tradicionais, que tinham títulos de propriedade da terra, e que foram 
desconsiderados a partir da criação do INCRA. Na década de 1980, com a criação dos territórios indígenas, 
as reservas extrativistas e a fundação de diferentes municípios no interior, muitas terras públicas foram 
reclassificadas.  

 Em 1988, o Território ganha estatuto de novo Estado brasileiro. Na sua criação, aplicam-se as mesmas 
normas que foram seguidas para o caso de Rondônia, apesar do processo não ter sido completado. Hoje 
existe um Estado com quase nenhum território legalmente reconhecido, pois a transferência de terras da 
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esfera federal para a estadual ainda está em andamento no Amapá. Este debate não tem apenas um 
cunho político, mas também legal, e neste tempo todo o Amapá continua sem ter reconhecidos os direitos 
de propriedade legal das terras dentro do seu território. Na esfera do sistema jurídico, existem normas 
opostas e contraditórias ditadas por parte de diferentes juízes, que atribuem as terras ora ao Estado, ora à 
União. Devido a esta situação de ambiguidade, o Ministério Público do Amapá aconselha que não sejam 
outorgados direitos de propriedade territorial novos. 

 A FLOTA (Floresta Estadual do Amapá) é um exemplo excelente da atual situação de incerteza jurídica nas 
políticas fundiárias do Estado. Existem interesses de particulares em se apropriar das terras dentro da 
FLOTA, uma situação com a qual o INCRA pode estar contribuindo. Se a FLOTA for suspensa, tal como a 
Assembleia do Estado pretende, o Amapá deixará de ser um Estado independente. Houve uma auditoria 
em 2013 nas unidades de conservação do Estado, e a FLOTA foi criticada pelos seguintes motivos: falta de 
sede administrativa, pessoal insuficiente, dificuldades de consolidação territorial (os limites não foram 
claramente delineados), e falta de um plano de manejo (ele foi lançado só em 2014).   

 A Lei de Terras do Estado não possui uma lógica em particular, devido ao fato dela ser produto de um 
contexto vinculado a cada período. A lei é complexa e insuficiente, existem incertezas sobre a 
administração das propriedades públicas, exclusão da participação popular, diferentes instituições 
disputando a jurisdição e, finalmente, nada disso fala a linguagem das pessoas comuns. Todos estes 
desafios os cientistas têm também, e eles podem oferecer a sua contribuição ao compartilhar ferramentas 
mais compreensíveis para o público. 

 
Após esta apresentação, seguiu-se um debate sobre questões relativas à situação fundiária: 
 
Ryan Wijnerman, do SBB, ressaltou que existe um debate em andamento sobre o direito à terra dos povos 
indígenas no Suriname, e que, atualmente, não existe legislação que defina se é o Estado ou se são as comunidades 
locais que possuem mais direitos, o que pode levar a conflitos envolvendo diferentes atores.  Por exemplo, ao 
redor da área de concessão de exploração de ouro existem muitos mineiros artesanais, os quais não pretendem 
sair; isso pode levar a um conflito. Nas comunidades tribais existem formas de governo local com um chefe que 
detém a autoridade para decidir sobre diferentes assuntos, incluindo o uso da terra. Na legislação florestal existe 
certo tipo de concessão outorgada às comunidades, mas não uma legislação que atribua direitos  de propriedade 
da terra.   
 
Karlon Warde, da GFC, disse que, com a saída dos legisladores coloniais, houve a promessa de que as comunidades 
locais receberiam parte das terras, aproximadamente 20 a 25% das terras do Estado. No entanto, hoje em dia essas 
comunidades receberam apenas 14% das terras, até agora. Existem diversos critérios para definir as comunidades 
locais, e, se essa classificação é aplicada, ela limita outras atividades nessa terra. Se for descoberto ouro ou outros 
recursos nessas terras, a exploração deverá ser aprovada pelo conselho comunitário antes de solicitar uma licença, 
e o acordo alcançado deverá beneficiar as comunidades locais. Atualmente, há mais divulgação de dados e um 
melhor planejamento em termos de uso da terra, e foi inaugurada uma política que integra o planejamento e a 
diminuição de conflitos. 
 
Gaëlle Verger, da ONF-G, lembrou os participantes que a Guiana Francesa está vinculada às leis que regem a 
França, onde a maioria das terras pertence ao Estado.  Dependendo da finalidade, pode ser concedido um uso de 
terras públicas, por exemplo, para atividades de mineração. As comunidades locais e indígenas estão contempladas 
dentro de um parâmetro específico, uma lei de aplicação coletiva que atende àqueles que tiram o seu sustento dos 
recursos florestais. Esta situação interessa especificamente a Guiana Francesa, e ela não é reconhecida dentro da 
legislação francesa, que contempla de forma enfática o princípio da igualdade, ou seja, a aplicação de diferentes 
normativas para etnias diferentes é um tema delicado. As tramitações de uso da terra levam tempo e são 
complexas.   Surgem conflitos fundiários, às vezes. E, também, conflitos entre instituições locais e centrais. As 
autoridades locais podem almejar um grau de independência na tomada de decisões sobre o que fazer com a terra. 
A Guiana Francesa solicitou ao Estado a devolução de certas terras públicas. A ONF tem o intuito de proteger as 
florestas, mas não tem como contestar as decisões do Estado nem o seu desenvolvimento. 
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Padrões de Carbono Verificados (VCS) REDD+ Jurisdicional e Aninhado: um componente essencial para atender 
às ações climáticas nas florestas 14 – Paula Tassara, VCS   
 
A seguir, Paula Tassara, da VCS, apresentou a Estrutura Jurisdicional e Aninhada de REDD+. 
 

 A VCS foi fundada em 2005 com um objetivo diferente daquele que o Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL) pretendia atingir naquele período. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos, 
financiada a partir da emissão de Unidades de Carbono Verificadas (VCUs, em inglês) e por donativos.    A 
finalidade da VCS é redigir um documento confiável no qual se confirme que, na prática, foi reduzida a 
emissão de uma tonelada de CO2, confirmando assim que os resultados são verídicos.  A VCS tramita 
atualmente 94 projetos dentro da categoria Agricultura, Atividades Florestais e Uso da Terra (AFOLU, em 
inglês), na qual o REDD+ está inserido.  

 Os métodos padronizados VCS devem se agregar às atividades corriqueiras e devem ser reais, mensuráveis 
e permanentes. Outras constatações de benefícios adicionais podem agregar valor ao projeto.  As 
auditorias são caras, mas necessárias, para garantir a distribuição de créditos de carbono, e permitem um 
sistema descentralizado; a VCS não pode fazer isso por ela mesma, pois haveria assim conflito de 
interesses.  Existem dois sistemas de registro concorrentes, o APX e o Markit, os quais precisam de 
plataformas de TI robustas para garantir que os créditos de carbono usados sejam retirados do sistema.  

 Com relação ao REDD+, em 2010, saber como comparar os projetos se constituiu num desafio, uma lacuna 
que a VCS preencheu. O primeiro padrão global para os programas REDD+ nacionais ou subnacionais foi 
publicado pela primeira vez em 2012, depois de dois anos de trabalho. Existe ainda a expectativa de que a 
CQNUMC chegará finalmente a um acordo sobre os requisitos em 2020/2030. As diretrizes da Estrutura 
Jurisdicional e Aninhada de REDD+ da VCS podem ser usadas para medir ou, na verdade, para gerar 
créditos de carbono. A Estrutura JNR do VCS proporciona boas práticas para enfrentar as complexas 
questões técnicas e os créditos de carbono comparáveis em diferentes contextos. Um caso interessante é 
saber se a ferramenta de impactos multilaterais pode ser usada em escala eco-regional. 

 As diretrizes VCS melhoram o acesso ao financiamento de REDD+, por exemplo, através do trabalho com o 
GCF da Califórnia. O Banco Mundial conta com o Mecanismo de Parceria para o Carbono Florestal (FCPF, 
em inglês), uma metodologia própria que é compatível em 85% com a da estrutura JNR. As principais 
diferenças são que o VCS calcula a degradação ambiental, o diagnóstico do FCPF não deve exceder a média 
histórica, enquanto que a estrutura JNR permite o uso de tendências e de modelos, e o Banco Mundial 
exige o uso de salvaguardas próprias.    

 Existem três cenários para a implementação da Estrutura JNR: o diagnóstico jurisdicional com apenas 
concessão de créditos a projetos; um programa jurisdicional com concessão de créditos à jurisdição e aos 
projetos;  um programa jurisdicional com concessão de créditos apenas à jurisdição. O segundo cenário é 
o mais popular atualmente e o melhor dotado em termos de financiamento, com a participação do setor 
privado e público. O terceiro cenário ainda não está sendo usado. O programa é enquadrado pela 
Descrição do Programa Jurisdicional (JPD) e a Descrição do Diagnóstico Jurisdicional. Existem componentes 
de mitigação de risco, tais como evitar a contagem duplicada com relação aos projetos existentes, 
salvaguardas, os efeitos multilaterais de JNR e as ferramentas de não permanência. 

 No desenvolvimento de um diagnóstico jurisdicional, o período histórico de referência pode ser alcançado 
por uma média histórica anual ou uma tendência histórica. Os ajustes devem garantir que não haja uma 
superestimação, retirando de uma única vez os projetos de infraestrutura de grande porte, por exemplo. 
Para se configurar uma linha de base, as projeções econométricas de desmatamento e de degradação 
ambiental podem ser úteis para identificar o cenário mais plausível, usando variáveis tais como o PIB, o 

acesso às florestas, os preços das commodities, ou o crescimento demográfico. E ainda, outras 

informações disponíveis deverão ser levadas em conta, como os planos de desenvolvimento ou dados 
comparáveis de jurisdições análogas. 

 Diferentes países estão contemplando a implementação da Estrutura JNR. O primeiro passo é o processo 
piloto de Estrutura JNR. Um exemplo claro no Brasil é dado pelo Estado do Acre, onde existe um longo 
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histórico de tentativas de enfrentamento do desmatamento. Durante o período de 2003-2008, o PIB do 
Acre cresceu 44%, enquanto o desmatamento diminuiu em 70%. Provavelmente será a primeira jurisdição 
a entregar créditos REDD+ ao mercado californiano.  

 Cada país trabalha no seu ritmo. Poderá ser útil alinhar esforços transfronteiriços, facilitando o 
intercâmbio técnico, economizando potencialmente custos significativos para o MRV, abrindo opções de 
financiamento em longo prazo de programas, e estimulando o desenvolvimento de projetos aninhados.  

 

Sessão 4 – Lidando com os vetores de desmatamento 
e degradação florestal – Políticas e medidas 
 

A sessão final contou com uma apresentação de Marcelo Oliveira, professor da UNIFAP, sobre os impactos da 
mineração, seguida pela de Vicente Guadalupe, da UNIFAP, que apresentou a modelagem dos vetores de 
desmatamento. Coordenou a sessão Sérgio Milheiras, da ONFI, que focou nas iniciativas e as boas práticas dentro 
de um âmbito mais local, sendo implementadas em campo com implicações relevantes em termos de 
entendimento da redução do impacto do desenvolvimento econômico nas florestas. 
 
A extração mineral como vetor de desmatamento - Prof. Marcelo Oliveira, UNIFAP 
 

 Quando a mineração acontece em áreas de floresta, ela necessariamente implica em desmatamento.  Ela 
tem impactos ambientais importantes, mas pode receber licença ambiental e a companhia é, então, 
obrigada a repor a área degradada. É mais problemático quando os depósitos minerais encontram-se em 
áreas de floresta mais sensíveis, que é o caso do Amapá.   O Escudo das Guianas é uma unidade geológica 
com rochas de grande potencial econômico de mineração, assim como é o caso da sua floresta.  Isso se 
constitui num problema que devemos enfrentar.  

 No Amapá, quando áreas de maior potencial de mineração se sobrepõem às unidades de conservação e às 
terras indígenas, o que obtemos é um resultado de 57% do potencial mineral que não pode ser explorado 
por conta dessa sobreposição. Dos 43% restantes , 28% correspondem à FLOTA. 

 Os impactos diretos do desmatamento devido às atividades mineiras se limitam no Estado a 0,029% do 
seu território (2007), com 0,89% de áreas degradadas (2005). Estes números não mudaram muito desde 
então. O setor de mineração é importante para a economia do Estado. Algumas empresas têm deixado 
áreas não recuperadas depois de fechar as minas. Em comparação, os municípios onde há extração 
mineral têm taxas mais altas de desmatamento que os outros, mas uma análise feita pela UNIFAP mostrou 
que a contribuição direta da mineração não atingia 5%.  Os impactos indiretos se adicionam a essa taxa, 
por exemplo, aqueles relacionados à exploração ilegal de ouro em pequena escala, a construção de 
infraestrutura de grande porte associada à mineração, e quando as companhias param as suas atividades 
e os antigos funcionários continuam morando nessa área.  

 A indústria da mineração emprega diferentes argumentos para justificar as suas atividades. Os seus 
impactos sociais, as obrigações de licenciamento ambiental e a avaliação dos impactos ambientais, os 
ativos que se criam e as florestas protegidas dentro das áreas de concessão, que são grandes se 
comparadas com as áreas que são exploradas em realidade. Por exemplo, o município de Vitória do Jari 
conta com uma concessão de 119,6 km

2
 dada às companhias, porém apenas 1,06 km

2 
recebe o impacto 

direto da mineração.  

 As empresas são atualmente obrigadas a recuperar as áreas impactadas e 57% do potencial de mineração 
do Estado permanece inacessível, então, qual é o problema com a mineração e o desmatamento? Existe 
pouca responsabilidade corporativa e uma atuação ineficiente do poder público, o que leva ao fracasso na 
execução dos planos de recuperação ambiental.  Como isso pode ser mudado? O reforço das instituições 
do Estado para garantir a aplicação efetiva da lei e a fiscalização do setor extrativo. A aplicação de um 
imposto às companhias de mineração para dar suporte às atividades de avaliação e fiscalização. Políticas 
de apoio para os mineiros artesanais. 
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Abriu-se, nesse momento, um espaço para perguntas: 
 

 A FLOTA é uma floresta estadual com uso sustentável previsto, cujo plano de manejo foi aprovado 
recentemente e onde a extração mineral é permitida. Não há um zoneamento, pois o nível de 
conhecimento geológico no Amapá é limitado.  Fora da FLOTA a mineração é regida pelas leis federais de 
produção mineral e a sua fiscalização compete ao Estado. 

 A extração mineral faz parte da história do Amapá. No passado se criaram hidrelétricas para atender às 
atividades de mineração. Existem impactos indiretos, perto de uma grande jazida podemos encontrar um 
parque natural, ou uma área muito degradada. Depende do planejamento e da infraestrutura existente.  

 A situação no Amapá é diferente daquela que encontramos na Guiana Francesa, no Suriname e na Guiana. 
A extração ilegal é menos importante, e a única exceção é a da cidade de 4.000-5.000 habitantes que 
vivem majoritariamente disso. As minas industriais predominam. 

 
Análise dos determinantes locais de desmatamento na região norte do Amapá 15 – Vicente Guadalupe, UNIFAP 
 

 A pesquisa que permitiu analisar a dinâmica de uso da terra foi desenvolvida na região norte do Estado, 
numa área de 17.302,04 km

2
. Foi utilizada a classificação de ANDERSON et al. 1976, a qual é compatível 

com seis tipos do IPPC, 2006. Foram analisadas as mudanças de uso da terra entre 1985 e 2008. Ao longo 
desse período as atividades agrícolas e as pastagens tiveram os aumentos relativos mais altos, 1.050% e 
863%, respectivamente. Estes aumentos foram, na sua maioria, devidos à perda de floresta. No que se 
refere às emissões de CO2, durante esse período a agricultura e os rebanhos de gado foram responsáveis 
por  84% do total.    

 Foram usados quatro períodos para analisar os fatores de desmatamento e os determinantes espaciais: 
1985-1991; 1991-1997; 1997-2004; 2004-2008. Foi usado o software Dinamica EGO para quantificar a 
probabilidade de mudanças. Foram incluídas no modelo as seguintes variáveis:  distância das estradas 
primárias, secundárias e rurais;  distância dos assentamentos rurais; distância das reservas indígenas;  
áreas protegidas; assentamentos rurais; distância dos rios; altitude; declividade; distância de áreas 
previamente desmatadas; distância das pastagens; distância de terras cultiváveis; distância de áreas de 
extração; distância de áreas urbanas.   

 Os resultados permitem associar e evidenciar o nível de influência destas variáveis para cada transição 
entre dois usos da terra, e para cada um dos quatro períodos contemplados. Na primeira coluna é possível 
verificar que as distâncias divergem, e nós estamos interessados na distância que é influenciada 
positivamente e não negativamente, o que também é possível.   Os resultados mostram, por exemplo, que 
a distância das estradas primárias influencia muito a probabilidade de transição de floresta para 
pastagens. Enquanto que a transição de floresta para agricultura é muito mais determinada pelas estradas 
secundárias e pelas rurais. No que se refere às áreas de extração mineral, são determinantes as pequenas 
estradas.  Nas variáveis categóricas, áreas protegidas versus assentamentos rurais, o desmatamento 
avançou em algumas áreas protegidas, mas a presença de assentamentos atrai mais desmatamento. 

 Com base nestes resultados, como primeira conclusão, é possível verificar que 98% do total das mudanças 
no uso da terra na área em estudo representou uma conversão de áreas de floresta. As pastagens e a 
agricultura deram conta de 83% dessa conversão. Uma comparação entre a área em estudo e a área da 
Amazônia legal permite verificar que, no norte do Amapá, houve uma tendência diferente em termos de 
desmatamento. As taxas anuais foram menores na área em estudo; porém, enquanto que durante o 
último período houve um decréscimo na Amazônia legal, aconteceu o contrário no norte do Amapá. Isto 
poderia estar relacionado com os diferentes períodos de desenvolvimento dos rebanhos de gado, 
especialmente se comparado com o sul da Amazônia. A criação de gado e as atividades agrícolas são as 
duas atividades que determinaram o desmatamento. As variáveis que mais influenciaram foram a 
distância de áreas previamente desmatadas, de estradas e de áreas urbanas.   

                                                                 
15

 Disponível no site http://reddguianashield.files.wordpress.com/2014/08/wg4_s4_local_drivers_model.pdfUm  

http://reddguianashield.files.wordpress.com/2014/08/wg4_s4_local_drivers_model.pdfUm
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 Analisando o período de 2004-2008, a área agrícola aumentou, mas o rendimento dessas atividades 
permaneceu estável, enquanto que 45% das áreas de gado não tinham de fato rebanhos. Isso está 
relacionado com a especulação de terras no Estado. Políticas de investimento deveriam levar em 
consideração os impactos ambientais negativos na Amazônia, na hora de se planejar a construção de 
novas infraestruturas.  A abertura de uma nova ponte internacional com a Guiana Francesa poderia ter um 
impacto, e isso deve ser analisado com muito cuidado e pode ser importante para as projeções futuras no 
contexto de eventuais projetos REDD+ na área.  

 
Dando seguimento, Vicente respondeu as seguintes questões: 
 


 O software escolhido foi Dinamica EGO, pois ele traz mais possibilidades em termos de colaboração se 

comparado com outros, tais como o IDRISI ou LSM. É de uso fácil e se opera numa interface gráfica 
parecida com a do Windows. A metodologia foi aplicada apenas à área desmatada, não àquela degradada. 
Um colega ajudou na construção do modelo e, depois, outra pessoa ajudou com o restante do trabalho. 
Em termos de trabalho continuado, teria levado de 6 a7 meses de desenvolvimento. O mercado é um fator 
global que influi fortemente no desmatamento na Amazônia. O Amapá tem as mesmas caraterísticas que 
o restante do Escudo das Guianas, tais como população pequena, difícil acesso e acesso muito limitado à 
estrada principal. O Estado se encontra separado geograficamente e isolado do resto do Brasil. Como 
podem estes vetores ser limitados quanto ao seu impacto? Fatores que influem no desmatamento são: a 
infraestrutura rodoviária, as áreas de desmatamento antigo, a agricultura para o gado, a mineração em si.  
A pecuária tem sido a atividade que se expandiu mais rapidamente. 

 Com relação ao modelo de validação, foi calibrado para um período de 10 anos e depois validado para os 
dados reais de 2004, e sua precisão com relação à resolução espacial é de aproximadamente 75%, o que é 
muito bom. Não foi usado Kappa.  Essa ferramenta nos permite trabalhar com probabilidades de 
desmatamento e, com isso, podemos definir a forma de assimilar as mudanças no uso da terra.  A escolha 
das variáveis foi feita de acordo com experiências prévias dentro da Amazônia e com a literatura 
disponível, mas precisa igualmente ser adaptada às especificidades da área em estudo, o que envolveu 
tomada de decisões para uma melhor análise das dinâmicas de desmatamento. 

 

Mesa redonda – Dia 2 
 
Depois das sessões do Dia 2 houve tempo para um debate final sobre os tópicos discutidos, na forma de mesa 
redonda e facilitado por Sérgio Milheiras, da ONFI. Iniciou com uma solicitação para que cada país fizesse uma 
descrição de políticas de boas práticas que produziram resultados promissores, e que poderiam ser úteis para que 
os outros colaboradores aprendessem com elas. No debate que se seguiu entre os colaboradores, tratou-se, 
principalmente, da mineração. 
 
Donovan Bogor, do NIMOS, mencionou o Processo de Avaliação do Impacto Ambiental no Suriname. O NIMOS 
solicita às companhias mineradoras a execução de um procedimento de AIA onde se incluam planos para o 
fechamento da mina no relatório. NIMOS tenta criar iniciativas de reflorestamento também dentro deste processo. 
Esse procedimento ainda não foi transformado em lei, pois permaneceu como projeto por 10 anos, por isso o seu 
cumprimento é voluntário e algumas companhias já o estão executando.  O Banco Mundial solicita a AIA e, por esse 
motivo, as companhias percebem os benefícios em fazê-lo. Uma motivação importante para que as companhias 
gerenciem seu plano de fechamento é evitar responsabilidades que poderiam afetar a sua imagem corporativa. 
 
Karlon Warde, da GFC, informou que antes mesmo do estabelecimento do acordo REDD+, a Guiana fundou a 
Agência de Proteção Ambiental, em 1996. Em 2000, existia uma regulamentação ambiental diferente, sobre 
dejetos tóxicos e outros assuntos, incluindo as companhias de grande e médio porte. A agência decide se é 
necessário um Plano de Monitoramento Ambiental. De alguma maneira relacionado ao REDD+, mencionou que, ao 
longo do último ano, eles tentaram eliminar o mercúrio das atividades de extração, promovendo processos mais 
ecológicos e o uso de químicos menos tóxicos.  Ainda que não seja obrigatório, existe um projeto piloto para a 
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verificação de como isso poderia ser adotado legalmente. No que se refere ao reflorestamento e à reposição, 
tratam-se de assuntos em debate, no momento ainda em aberto.    
 
Perguntada sobre a situação da mineração na Guiana Francesa, Gaëlle Verger, da ONF-G, ofereceu na sua resposta 
informações mais detalhadas sobre a fiscalização já implementada das atividades de mineração. 
Aproximadamente, metade das atividades de extração mineral na Guiana Francesa são ilegais, sendo que o ONF 
não é o único ator que trata desse assunto. O poder público veio junto e decidiu colaborar, para obter um melhor 
conhecimento sobre a situação, fechar as minas ilegais onde se usa frequentemente mercúrio e se trabalha em 
condições precárias.  A ONF forneceu os dados sobre superfícies desmatadas devido à mineração e sobre os rios 
que sofreram os impactos dessas atividades, e, com base nisso, o exército executou operações para destruir essas 
minas ilegais.  Foram inseridos no sistema mapas que informavam todas as agências sobre a localização e o 
tamanho das novas minas. Todas as instituições que participam recebem informações através de um servidor 
compartilhado. Um dos objetivos foi o de aplicar medidas de proteção do Parque Nacional e combater a 
contaminação da água. Este sistema tem sido operacional ao longo de 3 anos. Podemos ver nas nossas estatísticas 
e nos números que houve uma importante diminuição das minas e acampamentos desde que esta operação foi 
iniciada. A aplicação desta iniciativa significou também uma diminuição da mineração legal, isso porque as 
companhias não puderam atender às novas restrições estabelecidas, apesar de agora estarem aumentando 
novamente.   
 
Mark Djojodikromo, da SBB, ressaltou que, ao longo do mesmo período, o Suriname experimentou um aumento 
das atividades de extração ilegal de ouro. Por isso, quando se tomar medidas no futuro, poderá ser útil analisar 
quão efetivas elas realmente são, devido aos problemas dos impactos multilaterais, pois os mineiros que se 
deslocam para o Suriname continuarão contaminando o mesmo rio que pertence aos dois países.  Donovan Bogor, 
da NIMOS, acrescentou que o debate tratou de dois fatores diferentes, impostos e aplicação da lei, o que inclui 
também a Guiana e o Brasil. Se os impostos são mais altos em um país do que no outro, o que vai impedir que os 
mineiros cruzem a fronteira? Existe o risco dos efeitos multilaterais dentro do contexto do REDD+. 
  
Gaëlle Verger, da ONF-G, respondeu dizendo que o aumento da mineração ilegal parece ter afetado igualmente os 
dois lados no passado. Seria interessante entender melhor as correlações, talvez por meio de modelos 
econométricos. A pesquisa a ser realizada, em princípio dentro do âmbito do projeto, em colaboração com o WWF 
pode ser importante neste sentido. Relativamente ao custo das atividades de fiscalização do exército, ela não tinha 
essa informação. 
 
Sobre a taxação, Karlon Warde, do GFC, esclareceu que as concessões de mineração pagam os royalties 
determinados pelas licenças.  Havia uma junta que receberia todo o ouro extraído e o venderia no mercado 
exterior. Os preços no mercado internacional estão subindo, porém os países em escala regional pagam valores 
diferentes pelo ouro. Com relação às políticas, existem alternativas para as medidas de comando e fiscalização, que 
deveriam ser levadas em conta, pois podem ser mais efetivas.   
 
Claudia Funi, da SEMA, afirmou que, no caso do Amapá, há pouca fiscalização das atividades de mineração ilegal. 
Os mineiros que cruzam a fronteira o fazem de forma ilegal, procurando ganhos econômicos. Isto é problemático, 
mas as soluções potenciais envolvem decisões políticas, enquanto que esta reunião encontra-se no âmbito técnico, 
por isso seria necessário outro fórum de debates. No Estado, as sinergias entre fiscalização e aplicação da lei 
encontram-se limitadas, e isso vale igualmente para as sinergias entre o Estado e as instituições federais. Enquanto 
que a fiscalização atual identifica clareiras maiores de 5 ha, a maioria do desmatamento no Estado é menor que 
isso. A capacitação pode ser direcionada ao trabalho com dados disponíveis, mas não agora. O IMAP, a agência 
estadual responsável pelas licenças ambientais e a fiscalização, não possui uma base de dados específica para 
executar este trabalho. Precisamos melhorar a nossa fiscalização e trabalhar mais juntos. 
 
Quando questionado sobre as relações entre fiscalização e aplicação da lei na Guiana, Karlon Warde, da GFC, se 
referiu à série de consultas devido à implementação da Preparação de Proposta de Disponibilidade (R-PP, em 
inglês). Para se formular as diretrizes adequadas é preciso olhar para os motivos do desmatamento, sejam eles de 
ordem econômica ou cultural. Existem pessoas que trabalham na mineração porque nasceram nesse ambiente e 
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ele faz parte da sua cultura e estilo de vida. As políticas podem orientar isto numa direção diferente, e está se 
procurando melhorar a aplicação da lei com o uso de sensoriamento remoto.  Na Guiana não existe um predomínio 
da mineração ilegal. É importante entender os vetores diretos e indiretos das mudanças. Uma iniciativa promissora 
que enfrentou estes vetores foi o projeto piloto que visava uma comunidade REDD+, onde se tentou implementar 
políticas específicas e capacitação na procura de fontes de renda alternativas para que prosperassem atividades de 
cunho ambiental.  
 
O debate prosseguiu com o compartilhamento entre os colaboradores das políticas e/ou projetos locais que 
produziram resultados promissores no enfrentamento dos vetores de desmatamento e/ou degradação ambiental. 
 
Reshma Jankipersad, do SBB, tratou de outra política, a do setor florestal no Suriname. Toda vez que uma 
concessão florestal é emitida, deve-se encaminhar um plano de concessão ao SBB e se realiza um inventário. Com 
base nele, os concessionários podem elaborar um plano de exploração e encaminhá-lo ao SBB. Tendo realizado 
100% do inventário, podem ser obtidas mais informações detalhadas. De posse desse inventário, divide-se a área 
florestal e faz-se uma seleção das árvores a serem derrubadas. Existem restrições quanto à derrubada que devem 
ser seguidas. Para se proceder de acordo com as diretrizes de uma exploração florestal de baixo impacto é preciso 
ter um mapa do terreno com informações detalhadas. Para minimizar os impactos devem ser planejadas a 
localização dos pátios e a direção da queda da árvore. A extração pode ser restringida a certas áreas devido a riscos 
de erosão, por exemplo.  Duas árvores comerciais não podem estar a menos de 10 m uma da outra, a 20 m de 
riachos, 30 m de rios, etc. Um máximo de 25 m

3
 per ha, o qual corresponde aproximadamente a 6-7 árvores por ha.  

Existem ainda restrições com relação às espécies de árvores. Deve-se respeitar um período de 25 anos antes de 
poder voltar à mesma área para extrair madeira. Todas estas recomendações tentam minimizar a degradação 
florestal.  
 
Nos últimos anos, no Amapá, houve esforços para minimizar o desmatamento, explicou Claudia Funi, da SEMA. 
Alguns deles incluem o trabalho com as comunidades que vivem na floresta extraindo de forma sustentável o açaí, 
madeiras e outros produtos florestais, o que aumenta a sua fonte de renda sem comprometer a floresta. Melhorou 
muito o fato de atualmente não haver tanta mudança dos funcionários e técnicos cada vez que um novo governo 
assume. Os funcionários mantêm os seus empregos sem importar o governo que foi eleito, e isto aconteceu pela 
primeira vez no Amapá. Esta maior estabilidade melhora o trabalho nestes setores, pois as pessoas conseguem 
seguir estas iniciativas por períodos mais longos, pondo em prática as capacidades/habilidades adquiridas, evitando 
o desperdício nos esforços de capacitação.   
 
Karlon Warde, do GFC, ofereceu uma explicação detalhada do projeto no qual ele esteve envolvido e onde as 
atividades florestais eram consideradas como um vetor. Isso aconteceu numa área muito explorada previamente e 
com um baixo estoque de espécies comerciais.  Foi realizada uma análise espacial da área e três atividades foram 
desenvolvidas, destacando outras duas que representavam fontes alternativas de subsistência. Isso envolveu 
capacitação, para agilizar essas cinco alternativas, o que incluiu formação no uso de computadores. É importante 
analisar a gestão das mudanças de forma eficiente e ter uma perspectiva global. Se for investido dinheiro apenas 
na melhora tecnológica, isso pode não resolver o problema. 
 
O debate prosseguiu tratando de uma perspectiva regional e de como os colaboradores podem trabalhar 
conjuntamente para enfrentar os vetores de desmatamento e degradação florestal no Escudo das Guianas. 
 
Claudia Funi, da SEMA, disse que, pensando regionalmente, esta é a primeira vez que o Estado do Amapá trabalha 
em parceria, de forma continuada, com colaboradores estrangeiros, e o intercâmbio envolvendo as experiências 
dos outros é muito valioso.  Este projeto tem sido muito útil na obtenção de um melhor entendimento de como 
podemos nos ajudar mutuamente. É igualmente útil tratar de uma maior participação técnica que possa dar 
suporte à tomada de decisões políticas. Se pudermos gerar produtos conjuntamente isso irá melhorar a perspectiva 
regional, por exemplo, através de modelos. É importante promover capacitações e integrar esses dados 
posteriormente.  
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Donovan Bogor, NIMOS, indicou a descrição geral sobre vetores no PRODOC. É preciso tratar do assunto em 
documentos mais oficiais, para os tomadores de decisão. Os vetores encontram-se espalhados em vários setores, e 
cada um deles tem a sua própria política.  Para serem efetivos, precisamos elevar isso a um patamar de ação 
conjunta mais holística.  
 
Priscilla Miranda, do SBB, disse ainda que era igualmente importante tratar mais dos aspectos técnicos. Este 
encontro permitiu discutir os vetores e identificar vários aspectos com elementos regionais. Os colaboradores 
podem falar sobre como lidar com questões técnicas e pesquisas, que podem ser realizadas em nível regional e 
depois implementadas em nível de políticas, prestando atenção especificamente em certos temas, tais como as 
questões transfronteiriças.  Um segundo aspecto sobre o qual aprendemos bastante foi como os diferentes países 
tratam o trabalho técnico. É importante se concentrar naquilo que os países estão executando. Por exemplo, 
quanto à modelagem, o SBB tem muito a aprender. Existe a necessidade de se promover intercâmbios técnicos de 
metodologias para que possamos sincronizar e aprender essas destrezas práticas, em combinação com aspectos 
teóricos.  
 
Karlon Warde, do GFC, concordou com as intervenções anteriores. O MRV de REDD+ é um campo emergente, não 
apenas científico e técnico, mas também relacionado com as ciências sociais.  Os colaboradores têm ainda um 
espaço onde inserir acordos de colaboração, incluindo nela dados técnicos.  É importante aprender mais sobre a 
escala regional. Nesse sentido, a elaboração de um modelo é um bom começo. Ele vai ser útil na medida em que 
possa ser modificado por cada país, com base nas realidades nacionais. Os tomadores de decisões políticas poderão 
ser mais bem informados na hora de executar o seu trabalho.  
 
Gaëlle Verger, da ONF-G, salientou que esta foi a terceira reunião do Grupo de Trabalho da qual ela participou.   Os 
colaboradores começam a ter uma melhor compreensão daquilo que acontece com os seus vizinhos. O grupo 
deveria agora passar a tratar de assuntos mais técnicos, com apresentações mais aprofundadas sobre técnicas e 
metodologias, e pô-las em prática. Por exemplo, na interpretação de imagens, cruzamento de dados, modelos, etc. 
Talvez nas próximas reuniões do Grupo de Trabalho seria recomendável haver apresentações pela manhã, e deixar 
as tardes para pô-las em prática. 
 

Conclusões e próximos passos 
 
 
Antes da conclusão do encontro, houve tempo para deliberar sobre o próximo encontro do GT. Uma das propostas 
anteriormente apresentadas foi a de se fazer um encontro do GT sobre dinâmicas de corte e queima. Foi 
apresentada aos participantes a lista de assuntos potenciais desenvolvida no início do ano como referência.  Os 
assuntos previamente apresentados foram apenas sugestões, e outros podem igualmente ser levados em 
consideração. Se os Termos de Referência do treinamento SAR forem aceitos pelos membros do Comitê Gestor, 
haverá um GT sobre imagens RADAR em fevereiro de 2015.  De posse desta informação, os participantes 
solicitaram levá-la de volta às respectivas instituições, e, posteriormente, dar uma resposta. A Equipe do Projeto 
deverá solicitar, via e-mail, as considerações dos colaboradores, seja sobre o assunto a ser tratado, seja sobre a 
data do próximo GT.  
 
Claudia Funi, da SEMA, adicionou que, se for escolhido o tema da degradação ambiental, deveriam ser incluídos 
palestrantes que entrem mais em detalhe sobre as metodologias, em detrimento dos estudos de caso. Gaëlle 
Verger, da ONF-G, sublinhou ainda a importância do intercâmbio de questões metodológicas com os vizinhos, 
dizendo que a equipe técnica da Guiana Francesa precisa compartilhar essas experiências com os colaboradores da 
região, para adaptar as referências que eles possuem, que se reportam, principalmente, à França continental.  
 
Com relação ao local do próximo GT, Karlon Warde, do GFC, mencionou que, se os colaboradores desejassem ir 
pela segunda vez consecutiva a Georgetown (o próximo Encontro do Comitê Gestor deve acontecer também lá), 
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não haveria problema para o GFC em sediar também o encontro do GT. Karlon disse que ele deverá ter a 
confirmação dos seus superiores quanto a isso.  
 
E como conclusão do encontro, Sérgio Milheiras, em nome da Equipe do Projeto da ONFI, agradeceu todos os 
palestrantes convidados, que compartilharam seus feitos com o Grupo de Trabalho, todos os participantes pelas 
suas contribuições ao debate, a SEMA e o IEF pelo seu apoio na logística do encontro, e os intérpretes. 
 
Ao longo do encontro, houve um par de ideias sobre a colaboração dos participantes, que pode ser levado em 
conta pelos membros do Comitê Gestor na sua próxima reunião: a organização de um treinamento sobre produtos 
florestais não madeireiros (PFNM), e a tradução da metodologia sobre o monitoramento da aquisição de terras da 
Guiana Francesa. 
 
E finalmente, no dia seguinte ao 4º Encontro do Grupo de Trabalho, os representantes do Suriname, da Guiana e da 
Guiana Francesa aproveitaram a sua estadia em Macapá para visitar a sede da SEMA.  A Equipe do Projeto 
coordenou estes diferentes encontros entre a SEMA e o GFC, o SBB e a ONF-G. Os representantes estrangeiros se 
interessaram em debater mais sobre o trabalho atual da SEMA no monitoramento das mudanças no uso da terra, e 
trataram das metodologias empregadas. Portanto, estes encontros paralelos contribuíram para o intercâmbio de 
informações técnicas sobre o sistema MRV, o que condiz com os objetivos do projeto.  
 
 




