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Treinamento sobre sistemas nacionais de classificação da cobertura do solo  

para a sua integração nas atividades de mapeamento florestal e outros usos do solo. 

Escudo das Guianas 

9 a 13 Março 2015, Paramaribo, Suriname 

 

Contexto 

A gestão sustentável das interações humanas e ambientais é crucial para o funcionamento dos processos 
econômico, social e ambiental. As políticas e medidas públicas de gestão territorial tem como base principal os 
dados geoespaciais nacionais e dados da qualidade dos solos, como por exemplo a produtividade dos solos. 
Existem várias iniciativas para o mapeamento dos solos, a níveis local, nacional e regional. Na maioria dos casos, 
as estimativas obtidas não sáo consistentes nesse contexto espacial e temporal, faltando comparabilidade e 
robustez. Dentro de um contexto onde a avialiação dos solos é crucial para guiar a mitigação e adaptação as 
mudanças climáticas, planejamento territorial e produção de alimentos, é essencial apoiar esforços integrados. 

Interoperabilidade semántica é um dos problemas não resolvido no uso de dados de uso/cobertura dos solos. 
Incertidão é um elemento inevitável para todos os dados de informação geográfica relacionada a um contexto. 
Desde 1996, a FAO desenvolveu uma maneira de abordar o problema. Uma nova versão do sistema de 
classificação de cobertura de solos (LCCS) será divulgada em 2015. LCCS coloca importância na estandadização 
da terminologia dos atributos mais de que nas categorias finais. Funciona criando um conjunto de atributos de 
diagnóstico de classificação (chamados classificadores) para criar/descrever as diferentes classes de cobertura 
do solo. Os classificadores agem como blocos de construção estandardizados e podem ser combinados para 
descrever as configurações mais complexas de cada classe de cobertura do solo de qualquer aplicação 
ontológica separada (sistema de classificação) (Ahlqvist,2008). A abordagem de LCCS, desta forma, é diferente 
da maioria dos outros sistemas de classificação estandardizada (e.g. Anderson CORINE etc.) que seguem uma 
abordagem ontológica única, onde todas as descrições disponíveis foram criadas com uma visão muito similar d 
um domínio e precisam ser compartilhadas por todos os usuários (Lutz e Klien,2006). 

Quando reportando a os convênios internacionais e participando de mecanismos voluntários com base no 
desenpenho, a consistência das informações fornecidas é um principio chave. No momento, quase todos os 
países posseem mapas de uso/cobertura de solos inconsistentes no tempo ou na escala. Os países do Escudo 
das Guianas enfrentam os mesmos problemas e questões. Enquanto o Escudo das Guianas é um dos maiores 
blocos de floresta tropical primária no mundo, as pressões sobre os ecosistemas naturais aumentam. Os 
governos estão prestes a impulsionar seu desenvolvimento de maneira sustentável e nessa perspectiva, 
mostraram um forte interesse em REDD+ como um mecanismo que poderia permitir a dar um valor financeiro a 
seus esforços, graças a rendas carbono.  

O projeto “REDD+ para o Escudo das Guianas” foi lançado, primeiro pelo Guyana, Suriname e França, e pouco 

depois o Estado do Amapá no Brasil se juntou, na occasião da decima-quarta Conferencia das Partes da UNFCCC, 

que aconteceu em 2008 em Poznán. O projeto visa a fornecer informações e ferramentas a serem usadas pelos 

países para estabelecer políticas e medidas com base na ciência para enfrentar o desmatamento e a degradação 

florestal, no âmbito do mecanismo REDD+. O 3º encontro do grupo de trabalho do projeto teve foco no tema 

“Desenho de um Inventório florestal nacional multiuso”. Nessa occasião, foi proposto resolver problemas de 
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estratificação, definição e classificação, usando a terceira versão do sistema de classificação de cobertura dos 

solos. O objetivo dessa nota conceitual é introduzir um treinamento regional sobre LCCS3 para apoiar a 

integração das atividades de mapeamento de uso dos solos e florestas no Escudo das Guianas.  

Objetivos 
Esta proposta visa a fornecer apoio aos países parceiros do projeto REDD+ através do desenvolvimento de novas 

abordagens para a implementação de atividades de mapeamento de cobertura dos solos. Em particular, os 

pontos seguintes serão abordados: 

- Apresentar e comparar os sistemas de classificação de cobertura de solos: avaliação das possíveis 

inconsistencias e falhas; 

- Fazer recomendações com base nas experiências existentes para melhorar a comparabilidade das 

diferentes legendas; 

- Explicar a metodologia LCCSv3 para criar legenda estandardizada. Em particular a abordagem baseada 

em objetos para a classificação de cobertura de solos através do uso de UML e LCML schema que serão 

apresentados; 

- Introduzir vários exemplos de integração com diferentes legendas 

- Compartilhar material de treinamento para apoiar as atividades de mapeamento de cobertura dos solos 

com uma abordagem integrada; 

- Discutir qual é a melhor forma de construir essa capacitação e fornecer bons conselhos para os países 

em relação as atividades de mapeamento da cobertura de solos para REDD+. 

Atividades a serem desenvolvidas 

Dado a dimensão regional, um treinamento geral será organizado para tomar em consideração os sistemas de 

Classificação de Solos e Florestas atuais de cada país participante (Guyana, Suriname, Estado do Amapá no Brasil 

e Guiana Francesa).  Terá como objetivo a identificação das áreas de falha para harmonizar o esquema de 

classificação seguido a nível nacional e também a comparação desses sistemas nacionais e discutir a elaboração 

de um sistema de classificação que poderia ser utilizado para os estudos regionais de monitoramento.Alguns 

estudos de caso específicos serão utilizados para descrever o conceito geral. As atividades principais estão 

listadas acima:   

 Um resumo:  Introdução sobre os sistemas nacionais de classificação e suas definições em cada país. 
Apresentações pelas instituições convidadas (i.e. GFC - Guyana Forest Commission, SBB - Foundation of 
Forest Management and Production Control in Suriname, SEMA – Secretaria Estadual do Meio-Ambiente 
do Amapá, ONF-G – Office Nacional des Forêts de Guyane); 

 Identificação das restrições relacionadas a harmonização dos dados disponíveis no contexto de 

estabelecimento de um sistema nacional para o monitoramento da cobertura florestal e das atividades 

de REDD+; 

 Utilização de LCC3 e ADG para cada país; 

 Exercício prático sobre LCCS3; 
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 Recommendações gerais para um sistema de classifição nacional e regional que poderia permitir o 

alinhamento de dados com as decisões da UNFCCC e guias do IPCC; 

 Discussão aberta entre os participantes e o perítos 

Resultados esperados 

 Atualizar o conhecimento do estatuto atual sobre as atividades de mapeamento da cobertura dos solos 
e legendas relacionadas no Escudo das Guianas; 

 Identificação das principais falhas e inconsistências entre os diferentes sistemas de classificação a escala 
nacional e regional; 

 Aumentar a coerencia e a consistência das legendas atuais para uma abordagem integrada; 

 Recommendações técnicas para a integração das legendas nacionais existentes e dos esforços de 
mapeamento; 

 Desenvolver as capacidades sobre a harmonização das legendas e uma melhor classificação.  
 

Requerimentos para a implementação do treinamento sobre LCCS  

O treinamento precisará dos dados seguintes fornecidos pelas instituições/participantes envolvidos: 

 Dados históricos dos sistemas de classificação da cobertura dos solos 

 Mapas existentes de cobertura dos solos a nível nacional e sub-nacional 

 Legendas de documentação existente que descreve em detalhe as classes; construir uma tabela com: 

País/Escala/Nome da Legenda/Classes/Descrição/Ano 

 Calibração dos dados de campo e da documentação 

 Documentação disponível sobre as metodologias usadas para as atividades de mapeamento 

relacionadas 

Perítos requeridos: 

 Dr. Antonio Di Gregorio (FAO) 

 Dr. Rémi d’Annunzio (FAO)
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Um programa detalhado do treinamento foi desenvolvido, depois de consultar a UN-REDD Taskforce.  

Agenda   

REDD+ para o Escudo das Guianas  
__________________________________________________________________________________________________ 

Treinamento sobre sistemas nacionais de classificação da cobertura do solo  
Para a sua integração nas atividades de mapeamento florestal e de outros usos do solo. 

Agenda preliminariá  
 

9 a 13 Março de 2015, Paramaribo, Suriname 

Local:  Paramaribo, Suriname 

Participantes: Membros das equips dos serviços florestais de Suriname, Guyana, Estado do Amapá e 

Guiana Francesa. Até 4 membros por países podem atender o treinamento. 

1º Dia 

Time Topic Speaker 

8:30  Registration  

9:00 – 9:10 Welcome and introduction of the training   

9:10 – 9:30 Presentation of the data used for international reporting in the 
Guiana Shield (national communication to the UNFCCC, FAO-FRA, 
CBD, etc.). 

ONFI  

9:30  - 10:50 Presentation of the different land cover mapping activities in the 
partner countries (20min each) 

GFC, SBB, SEMA, 
ONF-G  

10:50 – 11:20 Introduction to the FAO Land Cover Classification System Antonio Di Gregorio  

11:20 – 11:50 The Structure of the Land Cover Meta-Language Antonio Di Gregorio 

11:50 – 12:30 Demonstration – case study in Bangladesh Remi d’Annunzio 

 Lunch break  

13:30 Land representation in the context of the IPCC Remi d’Annunzio 

14:00 Installation of LCCS3  By Group 

15:00 Exercise 1: Creation of land cover classes using LCCS3 By Group 

16:00 Exercise 2: Translation of national legends By Group 

17:00 Group restitution By Group 
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2º Dia 

Time Topic Speaker 

8:30  Summary of the first day ONFI 

9:00 Principles of the Land Cover Classification System Antonio Di Gregorio 

10:00 Image analysis processing chain and Advanced Database Gateway Antonio Di Gregorio 

10:30 Coffee Break  

11:00 Exercise 3: Development of legends using high resolution satellite 
images (SPOT 5 imagery can be used for that purpose) 

By Group 

14:00 Exercise 4: Satellite image visual interpretation By Group 

16:00 Restitution By Group 

 

3º Dia 

Time Topic Speaker 

8:30 Summary of the second day ONFI 

9:00 Field Work – collection of field inventory data following a transect  

16:00 Data compilation and preparation  

 

4º day 

Time Topic Speaker 

8:30  Summary of the third day ONFI 

9:00 Exercice 5: preparation of the classification system based on the high 

resolution images and field inventory measurement 

By Group 

11:00 Exercice 6: Image visual interpretation for the field area surveyed  By Group 

12:00 Demonstration of the potential use of the results as training data for 

automatic image classification process – comparison with a non LCCS based 

legend 

Rémi d’Annunzio 

14:00 Exercice 7: development of a land cover map for forestry purposes By Group 

16:00 Exercice 8: Development of a land cover map for agriculture purposes By Group 

17:00 Restitution By Group 
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5º day 

Time Topic Speaker 

8:30  Summary of the fourth day ONFI 

9:00 – 10:00 Preparation of a roadmap Remi d’Annunzio 

10:00 – 11:00 Integration of LCCS in the context of REDD+  Remi d’Annunzio 

11:00 – 11:30 Coffee break  

14:00 – 16:00 Feedback from the participants 
Move forward: objectives and steps towards a harmonize approach for the 
land cover classification system 

 

16:00 Closing ceremony  

 
 

Orçamento requerido: 

 O orçamento estimado para esse treinamento é de 25 591 €, incluindo perícia e logística. Já que o treinamento 

será dispensado em Inglês, alguns custos adicionais de tradução poderão ser necessários para o entendimento 

de todos os participantes.  

 


