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REDD+ ESCUDO DAS GUIANAS 
 

QUAIS SÃO AS NOVIDADES DO PROJETO? 

Workshop Regional “Melhorando o compartilhamento de 

conhecimento sobre a identificação de árvores no Escudo das 

Guianas” 
Do 29 de Setembro a 2 de Outubro 2015, aproximadamente 30 
participantes dos países parceiros e outras instituições convidadas se 
reuniram em Tonka Island, Suriname, para um workshop regional sobre 
a “Melhoria do compartilhamento de conhecimento sobre a identificação 
de árvores no Esucdo das Guianas”. Durante sua estadia no meio da 
natureza, os participantes tiveram uma visão global do conhecimento 
atual em espécies de árvores na região. Identificaram desafios e 
objetivos para reforçar a rede de especialistas em espécies árboreas 
(pesquisadores, serviços florestais, mateiros, etc) na região. Um e-mail 
de grupo foi criado para manter as discussões e uma livraria virtual 
construida para reunir e compartilhar material sobre o assunto no 
Escudo das Guianas. O workshop faz parte de um estudo no mesmo 
tema e um relatório está sendo preparado. 
Veja mais na página do site do projeto e participe do e-mail de grupo 
neste link. 

 

Abordagem metodológica para modelar o desmatamento no 

Escudo das Guianas 
No âmbito do seu trabalho de tese de doutorado, em parte financiado 
pelo projeto REDD+ para o Escudo das Guianas, Camille Dezécache 
escreveu um estdo sobre a “Abordagem metodológica para modelar o 
desmatamento no Escudo das Guianas”. Esse relatório analiza o 
contexto específico do Escudo das Guianas em termos de factores de 
desmatamento e modelagem, e explora as metodologias que poderiam 
ser aplicadas para criar um modelo apropriado a escala regional. Em 
Novembro, o relatório, assim como os primeiros resultados de 
modelagem do desmatamento para a região serão apresentados por 
Camille Dezécache, durante breves visitas aos países.  
Ler o relatório aqui. 
 

Curso Avançado sobre o uso de dados SAR Sentinel-1  
Durante a primeira semana de Dezembro, até 4 participantes da região 
irão participar de um Curso avançado sobre o uso de dados SAR 
Sentinel-1 na sede de ONF International em Paris. O objetivo desse 
treinamento é garantir o uso operacional dos dados gratuitos e recentes 
Sentinel-1, disponíveis para toda região, com base nos treinamentos 
anteriores em RADAR. 
Ver mais sobre as atividades Radar na página do site do projeto. 
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SE QUISER COMPARTILHAR UM ARTIGO INTERESSANTE SOBRE O TEMA DA FLORESTA E DO 

CLIMA, TERÍAMOS O MAIOR PRAZER EM RECEBÊ-LO.POR FAVOR ENTRE EM CONTATO NO 

EMAIL SEGUINTE : RACHIDA.LEJEANNIC@ONFINTERNATIONAL.COM 

 

 

http://www.onfinternational.org/pt/
http://www.onf.fr/guyane/@@index.html
http://reddguianashield.com/studies/improving-knowledge-sharing-on-tree-species-identification-in-the-guiana-shield/regional-workshop/
https://groups.google.com/forum/#!forum/guiana-shield-tree-species
http://reddguianashield.com/studies/analyzing-and-modeling-deforestation-in-the-guiana-shield/
http://reddguianashield.com/trainings/sar-technical-training-for-forest-mapping/


 

Relatórios disponíveis para o Estudo sobre 

mineração e o 6º Encontro de Grupo de Trabalho  
Estudo sobre a mineração: depois da publicação 
do relatório final do estudo regional em Inglês, as 
versões em Francês, Português e Holandês estão 
agora disponíveis no site do projeto. 
6º Encontro de Grupo de Trabalho sobre CMRV: 
seguindo o 6º Encontro do Grupo de Trabalho 
sobre MRV de base comunitária, organizado na 
Guiana Inglesa no final de Agosto, um relatório 

está disponível no site do projeto, resumindo as 

discussões e analizando as possibilidades de 
continuar a colaboração regional no assunto. 
Participe do grupo de discussões criado para a 

ocasião neste link.  

 

NOTÍCIAS DE OUTROS NA REGIÃO 

Audiências públicas sobre concessões florestais 

no Amapá 
Em Setembro e Outubro 2015, as equipes do IEF 
foram visitar os municípios do Amapá para 
apresentar, durante audiências públicas, o 
processo de concessões florestais que será 
implementado a partir de 2016. 146 000 hectares 
da floresta estadual do Amapá (FLOTA) serão 
abertos para concessões, sob gestão do IEF. O 
processo de edital deve ser lançado nas próximas 
semanas.  
Ver mais neste link. 
 

8 países Amazônicos irão fazer uma declaração 

conjunta sobre o papel que as áreas protegidas 

tem nas negociações da COP21 
No dia 15 de Outubro, em Bogotá, Colombia, os 
diretores dos sistemas de áreas protegidas dos 8 
países Amazônicos se reuniram para um evento 
organizado no âmbito do projeto Áreas Protegidas 
da Amazônia (IAPA). Decidiram elaborar uma 
declaração para a COP21, enfatizando o papel das 
áreas protegidas da Amazônia na redução e 
mitigação das mudanças climáticas, e a 
necessidade de preservar os beneficios e serviços 
produzidos por essas áreas na região. As áreas 
protegidas, representando mais de 170 milhões de 
hectares, abrigam 33 milhões de pessoas 
distribuidas em 420 Povos Indígenas, que 
dependem diretamente desses ecosistemas.  

Ver mais neste link. 
 

Recuperação rápida do estóque de carbono das 

árvores em florestas manejadas da Amazônia 
O CIRAD recentemente publicou um estudo, com 
base em uma rede de 79 parcelas permanentes de 
amostra, localizadas em 10 locais na bacia 
 amazônica, revelando que as florestas da 
Amazônia podem recuperar seus estóques de 

carbono inicial em 7 a 21 anos quando manejadas 
com técnicas de baixo impacto. Esse estudo mostra 
que as florestas manejadas de forma sustentável 
podem ter um papel fundamental no armazem de 
carbono e na luta contra as mudanças climáticas, e 
que os ciclos de 20 a 30 anos estabelecidos para 
os planos de manejo florestal sustentável na região 
são suficientes para garantir a reconstituição dos 

estóques de carbono.  

Ler mais no site do CIRAD e ler o estudo inteiro 

neste link.  

 

NOTÍCIAS EXTERIORES 

Resumo dos compromissos climáticos dos países 

((INDC) 
Com a submissão das Contribuições Pretendidas 
Determinadas a Escala Nacional (INDC em Inglês) 
da grande maioria das Partes, o site Carbon Brief 
publia um artigo que analiza os compromissos 
climáticos dos países, que irão “determinar o 
sucesso do acorde que as Nações Unidas espera 
assinar em Paris em Dezembro deste ano”. Até o 
momento, 156 países submetiram seu INDC, 
representando 91,6% das emissões emitidas no 

mundo.  
Ler o artigo no site Carbon Brief ou aessar o portal 
de submissão dos INDCs para mais detalhes sobre 
a contribuição de cada país. 
 

18º Diálogo RRI sobre Florestas, Governança e 

Mudanças Climáticas  
No 26 de Outubro, o 18º Diálogo de Iniciativas de 
Direitos e Recursos (RRI em Inglês), foi organizado 
em Washington DC, USA, sobre o tema “Desafios e 
Oportunidades das Metas sobre Clima e REDD+ 
para as Comunidades Florestais”. Foi uma ocasião 
para os participantes identificar prioridades para 
garantir que os direitos dos Povos Ingígenas e 
outras comunidades locais sejam aprimorados e 
salvaguardados. 

Ler mais neste link. 
 

FAO publica resultados chaves da Avaliação global 

dos recursos florestais 
No primeiro dia do XVº Congresso Florestal 
Mundial, organizado em Durban, África do Sul, em 
Setembro de 2015, a Food and Agriculture 
Organization (FAO), lançou a Avaliação Global dos 
Recursos Florestais 2015. O relatório, publicado 
regularmente desde 1948, dá uma visão geral da 
situação das florestas no mundo, com base em 
relatórios por país e monitoramento por 
sensoriamento remoto. O relatório deste ano 
mostra que desde 2010, mesmo se as áreas 
florestais diminuiram, a taxa líquida de perda de 
floresta diminuiu de 50%.   
Os resultados chaves estão resumidos na infografia 

disponível aqui. Acessar o relatório inteiro aqui. 
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http://reddguianashield.com/studies/gold-mining-impact-monitoring-at-the-guiana-shield-regional-scale/final-report/
http://reddguianashield.com/working-groups/community-based-mrv-systems-in-the-guiana-shield/
https://groups.google.com/forum/#!forum/guiana-shield-cmrv
http://www.ief.ap.gov.br/conteudo/lista_noticias/606
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/en/c/337127/
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2015/climat-les-forets-d-amazonie-reconstituent-leur-stock-de-carbone-en-20-ans
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982215008684
http://www.carbonbrief.org/paris-2015-tracking-country-climate-pledges/
http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php
http://www.rightsandresources.org/event/eighteenth-rri-dialogue-on-forests-governance-and-climate-change/
http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/325836/
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage
http://www.interreg-caraibes.fr/joomla251/
http://www.ffem.fr/lang/en/accueil
http://www.cr-guyane.fr/

