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Quais são as novidades do 
projeto? 
 
Quarto Comitê Gestor  
O Quarto Comitê Gestor (CG) do 
projeto occorreu em 
Georgetown, na Guiana Inglesa, 
do 20 a 22 de Janeiro de 2015, 
no Guyana Forestry Comission. 
Foi a occasião para todos os 
parceiros do projeto de se 
encontrar e discutir dos avanços 
e das futuras orientações do 
projeto. Todas as apresentações 
dos participantes do CG estão 
disponíveis no site do projeto: 
reddguianashield.com. 
O relatório do evento está sendo 
preparado e será compartilhado 
em breve no site. 
 
Monitoramento dos impactos 
da mineração de ouro a escala 
regional do Escudo das 
Guianas  
A segunda sessão de 
treinamento para o Estudo sobre 
o Monitoramento dos impactos 
de mineração de ouro sobre 
florestas e rios a escala regional 
do Escudo das Guianas 
aconteceu em Caiena durante 
duas semanas, entre o 26 de 
Janeiro e 6 de Fevereiro de 
2015. Essa segunda sessão 
focou na consolidação da 
metodologia previamente 
discutida e no inicio da produção 
de dados. Uma viagem a campo 
também foi organizada, com o 
apoio da Unidade Natureza da 
ONF-Guyane, para um sitio de 
mineração legal na floresta de 
Belizon. Ver mais 
 

Treinamento sobre sistemas 
nacionais de classificação da 
cobertura do solo para a sua 
integração nas atividades de 
mapeamento florestal e outros 
usos do solo 
Do 9 a 13 de Março, uma sessão 
de treinamento será organizada 
em Paramaribo, Suriname, sobre 
o uso da nova versão do 
Sistema de Classificação da 
Cobertura do solo (LCCSv3 em 
Inglês) da Forest and Agriculture 
Organization (FAO). Esse 
treinameno contará com a 
presença de dois perítos da 
FAO, e de até quatro membros 
de cada país do projeto. O 
objetivo desse treinamento, que 
tem foco na prática, é de 
trabalhar na harmonização das 
legendas e dos sistemas de 
classificação em escala regional, 
bem como discutir as bases de 
um modelo de classificação que 
poderia ser utilizado para as 
atividades de mapeamento 
regionais. 
 
Tutoriais do treinamento 
técnico SAR estão disponíveis 
no site do projeto  
Resultantes das sessões de 
treinamento técnico SAR para 
mapeamento florestal, que 
occoreu successivamente em 
Paramaribo, Macapá e 
Georgetown entre Novembro 
2014 e Janeiro 2015, todos os 
tutorias usados para essas 
sessões encontram-se no site do 
projeto. Esses tutoriais são 
divididos em teoria (nome do 
arquivo começando com TH) e 
trabalho prático (começando 

com PW), e incluem também 
videos mostrando os processos 
passo a passo. 
 
Termos de Referências das 
próximas atividades  
Nas últimas semanas, dois 
Termos de Referências foram 
compartilhados com os membros 
do Comitê Gestor sobre as 
próximas atividades do projeto. 
Como discutido durante o último 
encontro do CG, os membros do 
CG tem um periodo de até duas 
semanas para comentar os 
Termos de Referências 
recebidos, após esse periodo, 
esses serão considerados como 
aprovados. Enviados no dia 10 
de Fevereiro, os Termos de 
Referência sobre o Workshop 
Radar serão validados no dia 24 
de Fevereiro. Para o Apoio 
Regional para Equações 
Allométricas, outros TdR foram 
enviados pela equipe do projeto 
no dia 18 de Fevereiro, e os 
membros do CG estão 
convidados a comentar ou fazer 
suggestões até o dia 4 de 
Março. 
 
Notícias de outros na região 
 
A demanda global para ouro 
é outra ameaça para as 
florestas tropicais  
Em Janeiro 2015, um estudo 
sobre a exploração de ouro na 
America do Sul foi publicada 
por dois pesquisadores da 
Universidade de Porto Rico. 
Depois de explicar a relação 
entre a crise financeira global, 
o aumento do preço de ouro e 

http://reddguianashield.com/steering-committee/fourth-steering-committee-meeting-20-22-january-2015/
http://reddguianashield.com/studies/gold-mining-impact-monitoring-at-the-guiana-shield-regional-scale/
http://reddguianashield.com/trainings/sar-technical-training-for-forest-mapping/tutorial/
http://reddguianashield.com/trainings/sar-technical-training-for-forest-mapping/tutorial/
http://reddguianashield.com/
http://www.onfinternational.org/pt/
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das atividades de mineração 
de ouro, o estudo visa a avaliar 
os impactos da exploração de 
ouro nas florestas tropicais 
húmidas, a escala regional 
entre 2001 e 2013. Os autores 
identificam quatro áreas da 
America do Sul onde as 
atividades de mineração estão 
concentradas e entre elas, a 
região do Escudo das Guianas 
é a mais impactada, já que 
41% do desmatamento 
causado por mineração está 
localizado nessa ecoregião. 
Ler mais 
 
Base cartográfica no Amapá  
Graças a uma parceria entre a 
SEMA e o Exército Nacional 
Brasileiro, o Estado do Amapá 
terá em breve sua própia base 
cartográfica. Essa base 
concentrará todos os dados 
existentes que podem ser 
usados para mapeamento, 
assim como mapas já existentes, 
imagens de satélite (Landsat e 
Rapideye) disponíveis para a 
área, fotografias áreas, etc. O 
exército também irá entregar 
imagens Radar recentes, 
resultantes de mais de um ano 
do sobrevoo sobre o Estado. As 
atividades de sobrevoo estão 
previstas para serem finalizadas 
até o final de Março e a base 
cartográfica, que será de acesso 
livre, deve ficar pronta nesse 
periodo.  
 
MRV Comunitário no Guyana: 
webinário do WWF Forest and 
Climate Programme  
Uma vez por mês, o WWF 
Forest and Climate Programme 
organiza webinários sobre temas 
relacionados a REDD+, com 
acesso livre para quem quer 
saber mais sobre o assunto, com 
intervenção de especialistas em 
REDD+. O webinário desse mês 
foi dedicado ao sistema de 

Monitoramento, Relátorio e 
Verificação Comunitário (CMRV) 
para REDD+, com base nos 
resultados recentes de uma 
oficina que occoreu no Guyana 
sobre o mesmo assunto. 
Aconteceu no 19 de Fevereiro. 
Para quem não pude 
acompanhar o evento online, 
poderá encontrar a sessão no 
site da WWF e mais arquivos 
dos webinários Learning 
Sessions. Ver mais 
 
Notícias exteriores 
 
Próximo boletim de notícias 
da UN-REDD tem foco em 
Capacitações  
O boletim de notícias de 
Fevereiro/Março da United 
Nations Collaborative 
Programme on Reducing 
Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation in 
Developing Countries (UN-
REDD) foi publicado no 2 de 
Fevereiro e foca na construção 
de capacidades para desenhar e 
implementar programas REDD+ 
em países em desenvolvimento. 
Com estudos de casos e 
eventos relatados de países 
como Malawi, Brasil, Paraguay 
ou Sri Lanka entre outros, esse 
boletim concentra as 
informações mais recentes sobre 
processos e implementações de 
REDD+ nos países em 
desenvolvimento. Ver mais 
 
A Melhor Technologia para 
Combater as Mudanças 
Climáticas ? Árvores  
Um artigo recente da 
Universidade de Oxford sobre 
ativos carbonos veio a conclusão 
que uma das melhores 
estratégias para combater os 
efectos das mudanças climáticas 
é plantar árvores. De fato, para 
os autores, entre agora e 2050, 
as Technologias de Emissões 

Negativas (NETs em Inglês), 
como manejo de florestas e de 
terras são as technologias mais 
promissoras para atingir o 
objetivo global de manter o 
aumento da temperatura a um 
máximo de 2 degraus, já que 
são comparativamente baratas e 
tem um risco baixo quando 
implementadas. O artigo 
especificamente recomenda a 
aforestação – plantar árvores 
onde não existiam antes – e 
biochar – melhorar a qualidade 
dos solos enterrando uma 
camada espessa de carvão 
vegetal. Portanto, essas técnicas 
devem ser utilizadas em 
complemento de uma variedade 
de outras ferramentas para 
combater os efectos das 
mudanças climáticas. Ler mais 
 
Encontro de negociação da 
UNFCCC ocorreu em Genebra 
em 8-13 de Fevereiro  
A oitava parte da segunda 
sessão do Grupo de Trabalho Ad 
Hoc da Plataforma de Durban de 
Ação Reforçada (ADP 2.8) 
ocorreu no inicio de Fevereiro 
em Genebra, como preparação a 
21era Conferência das Partes de 
Paris (COP21) em Dezembro de 
2015. O principal resultado 
desse encontro foi a preparação 
de um texto de negociação, que 
irá servir de base para a 
constituição do protocolo que 
será adotado durante a COP21. 
Além desse encontro, UNFCCC 
lançou uma plataforma online 
para Contribuções Determinados 
a Nível Nacional (INDCs em 
Inglês) para incentivar todas as 
Partes a preparar com 
antecedência suas contribuções 
nacionais para atingir os 
objetivos da Convenção. 
Ler o texto de negociação 
Acessar a plataforma 
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http://iopscience.iop.org/1748-9326/10/1/014006/article
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2014/11/nrddb-cmrv-project_final.pdf
http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/forest_climate2/redd_learning/learning_sessions/
http://forests-l.iisd.org/news/un-redd-newsletter-focuses-on-capacity-building/278739/
http://www.smithschool.ox.ac.uk/research-programmes/stranded-assets/Stranded%20Carbon%20Assets%20and%20NETs%20-%2006.02.15.pdf
http://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/02/the-best-technology-for-fighting-climate-change-trees/385304/
http://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/negotiating_text_12022015@2200.pdf
http://www.onf.fr/guyane/@@index.html
http://www.interreg-caraibes.fr/joomla251/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage
http://www.cr-guyane.fr/
http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php
http://www.ffem.fr/lang/en/accueil-FFEM



