REDD+ para o Escudo das Guianas
Plataforma Técnica e Regional para o
Desenvolvimento de REDD+ no Escudo das Guianas

Dono do projeto: Office National des Forêts (ONF)
Parceiros: ONFI / GFC and OCC (Guyana) /
IEF-AP and SEMA-AP (Brasil) / SBB and NIMOS (Suriname)
Financiadores: Programa INTERREG Caraïbes da União Européia / Fonds Français pour
l'Environnement Mondial (FFEM) / Conseil Régional de la Guyane (Région Guyane) / ONF

Treinamento e Transferência de Tecnologia
Tablets para trabalho de campo & Curso de treinamento
avançado sobre o uso de dados SAR SENTINEL-1

CONTEXTO
O projeto «REDD+ para o Escudo das Guianas – Plataforma Técnica Regional para o
Desenvolvimento de REDD+ no Escudo das Guianas» tem como objetivo fornecer informações e
ferramentas a nível regional, que possam ser utilizadas pelos países para estabelecer o
monitoramento adequado e políticas com base científica no âmbito do mecanismo REDD+, para
lutar contra o desmatamento e a degradação florestal. O projeto é financiado no valor de 2,7
milhões de euros pelo Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), o Fonds français pour
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l'Environnement Mondial (FFEM) e o Conseil Régional de la Guyane. Ele envolve os serviços
florestais do Estado do Amapá no Brasil, do Suriname, da Guiana Inglesa e da Guiana Francesa,
que juntos representam uma grande parte da eco-região do Escudo das Guianas.
Através de uma série de atividades (grupos de trabalho, sessões de treinamento, criação de
ferramentas regionais), o projeto tem os objetivos seguintes:
▪

▪

▪

Reforçar as capacidades, conhecimento e perícia sobre REDD+ dos serviços florestais dos
países parceiros. Os temas visados são a avaliação e monitoramento da cobertura florestal
e estóques de carbono, a avaliação e monitoramento dos fatores de desmatamente o a
modelagem do desmatamento futuro;
Incentivar e facilitar o dialogo na região nas questões técnicas acima mencionadas, para
criar um entendimento comun dos desafios da redução do desmatamento no ecosistema
do Escudo das Guianas;
Desenvolver ferramentas para apoiar a implementação de REDD+ e do planejamento
territorial na região.

TREINAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (TTT) – ORÇAMENTO E NECESSIDADES
Como apresentado durante o ultimo encontro do Comité Gestor (SCM5), aproximadamente
65 000€ de orçamento TTT ainda precisa ser alocado até o final do projeto. A maior parte deste
orçamento é dedicado a transferência de tecnologia, e pode ser utilizado para comprar dados e
equipamento. Para ser elegível, o produto fornecido deve ser regional (i.e. idêntico para todos os
parceiros) e alinhado ou em continuidade com as atividades de capacitação já realizadas pelo
projeto.
O resultado da pesquisa das necessidades dos parceiros do projeto mostrou necessidades comuns
para:
1. O mesmo modelo de tablets para trabalho de campo fornecido durante o Workshop Radar
2. Dados RADAR, como dados ALOS PALSAR que foram processados durante o último
workshop Radar.
TREINAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (TTT) – PROPOSTAS
Com base nessas necessidades comuns, podemos fazer as propostas seguintes:
1. Acquisição de 5 SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE 8" SM-T360 16 GO BLACK + 5 baterias
para cada parceiro
O
link
seguinte
detalha
as
especificações
http://www.samsung.com/us/business/mobility/tablets/SM-T360NNGAXAR

do

produto:

2. O orçamento aindá disponível para comprar imagens comerciais de dados RADAR ALOS-2
não permite cobrir a área total do projeto. Contudo, enquanto negociando o preço desses
dados com o fornecedor de imagens, nós demos conta que a área do projeto foi
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recentemente coberta integralmente por dados RADAR gratuitos ESA Sentinel-1 (ver
figura abaixo).

Lançado em 2014, os dados RADAR ESA Sentinel-1 ainda não estavam disponíveis para a região. Os
dados começaram a serem adqueridos para a região em Abril 2015, i.e. logo depois do workshop
sobre o uso de imagens Radar para o monitoramento florestal. Muito esperados, esses dados
estão agora disponíveis para download no site da ESA Sentinel Scientific Data Hub
(https://scihub.esa.int/), ofereçendo ótimas opportunidades para o monitoramento florestal
gratuitamente, especialmente em áreas com cobertura de nuvens persistente como o Escudo das
Guianas, onde o uso de dados ópticos pode ser difícil.
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Contudo, as características dos dados Sentinel-1 (Banda C; polarização VV VH) são diferentes dos
dados PALSAR (Banda L; polarização HH VH), que foram processados e analizados durante as
sessões de treinamento Radar, e esse grande número de dados disponíveis precisa ser
preprocessados antes de usado na produção. Os passos de preprocessamento podem demorar
muito tempo e impedem o uso dos dados a curto prazo. Além disso, ESA acabou de lançar um
novo software livre, SNAP, para processar esses dados, e destinado a ser utilizado para todos os
produtos Sentinel, incluindo Sentinel-2. Esse software contém as ferramentas utilizadas em NEST e
SENTINEL toolbox nas duas sessões de treinamento RADAR.
Portanto, com base na disponibilidade recente desses dados Sentinel-1 e a opportunidade dos
parceiros de complementar o uso de dados ópticos com esses para monitorar as suas florestas a
baixo custo no futuro, propomos focar o orçamento dedicado a imagens de RADAR no uso
operacional de dados Sentinel-1, em vez de comprar imagens comerciais que não irião cobrir o
território em totalidade.
Na continuidade das sessões de RADAR anteriores, por favor encontre abaixo o pacote da nossa
proposta para garantir a disponibilidade a curto prazo e o uso dos dados Sentinel-1
preprocessados para a totalidade da área do projeto:
A. Entrega de todos os dados Sentinel-1 GRD disponíveis até o momento para cada parceiro e
seu território
B. Entrega de um mosaico inteiro para uma data de dados Sentinel-1 preprocessados
C. Entrega das ferramentas para optimizar a produção do preprocessamento
D. Entrega de vídeos tutoriais para processar os dados GRD Sentinel-1 e o uso das ferramentas
optimizadas
E. Amostra das possibidiades de análise temporal com Sentinel-1 em áreas de estudo
F. Workshop de capacitação
Esse pacote seria manejado pela equipe de perítos que fez as duas sessões de treinamento
RADAR. Por favor encontre abaixo a descrição de cada item:
A. Entrega de todos os dados Sentinel-1 GRD disponível até o momento para cada
parceiro e seu território
Os dados Sentinel-1 são dados muito pesados (aprox. 1Go por cena para produtos de nível GRD).
Baixando e armazenando esses dados pode demorar muito tempo e requer muito espaço para
armazém. O primeiro passo consiste em fornecer a cada parceiro um (ou dois se necessário) HD
contendo todos os dados Sentinel-1 que foram adqueridos pela ESA. Um projeto QGIS contendo o
catálogo (como para as imagens Spot e Landsat, criado para o estudo sobre Mineração) será
criado para organizar os dados e facilitar a pesquisa de imagens dentro da base de dados.
B. Entrega de um mosaico de dados Sentinel-1 preprocessados para uma data
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Processar os dados disponíveis irá demorar bastante tempo já que várias imagens cobrindo a
mesma área são disponíveis. Contudo, imagens prontas-para-usar (i.e imagens preprocessadas)
cobrindo o território inteiro para cada parceiro seria muito útil para o uso a curto prazo e a análise
de dados Sentinel-1. Portanto, esse segundo passo visa a fornecer a cada parceiro um mosaico de
imagens preprocessadas cobrindo o seu terrítorio para uma data (se possível, se não a menor
janela de tempo será utilizada). O preprocessamento de cada imagem incluirá: a) Calibração, b)
Multilook a 20m, c) Correção radiométrica, d) Ortorectificação, e) Processo de composição
colorida.
O mosaico será disponibilizado no HD que contém os dados brutos. Esse mosaico será entregue
com o processo padrão de ortorectificação para dados Sentinel-1 com resolução 20m em formato
Tiff com polarizações VV e VH como mostrado nas sessões RADAR anteriores (composição colorida
– Vermelho: VV em decibel, Verde: HV em decibel, Azul: differença entre VH e VV em decibel). A
figura abaixo mostra um exemplo de dados para a área do projeto.

C. Entrega das ferramentas para optimizar a produção do preprocessamento
Ferramentas específicas serão desenvolvidas para optimizar e automatizar quando possível a
cadeia de produção do preprocessamento. Essas ferramentas serão entregues e poderão ser
utilizadas pelos parceiros no futuro. Isso irá permitir uma maior eficacidade, gastando menos
tempo para realizar as etapas necessárias ao preprocessamento de dados. Além disso, ajuda será
disponibilizada para resolver qualquer dificuldade potencial em relação a instalação ou uso das
ferramentas entregues.
D. Entrega de vídeos tutoriais para processar os dados GRD Sentinel-1 e o uso das
ferramentas optimizadas
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Vídeos tutoriais (similares aos produzidos para as sessões de treinamento RADAR) serão entregues
para ajudar o operador a reproduzir facilmente todos os passos de preprocessamento e para
ajudar a usar as ferramentas optimizadas desenvolvidas. Isso irá permitir aos operadores serem
operacionais para o processamento de imagens se necessário.
E. Amostra das possibilidades de análise temporal com Sentinel-2 em áreas de estudo
Testes preliminares serão feitos em uma área de estudo onde imagens multi-temporais são
disponíveis para mostrar o potencial dos dados Sentinel-1 no monitoramento da floresta no
tempo. Áreas onde mudanças occoreram serão privilegiadas, como áreas de agricultura itinerante
ou de mineração recente.
F. Workshop de capacitação
Para garantir a produção operacional futura de dados Sentinel-1 por cada parceiro e para
entender melhor os dados (que tem uma resposta diferente dos dados PALSAR), propomos a
organização de um workshop de uma semana para consolidar o que foi aprendido durante o
último workshop e aplicar-o a dados Sentinel-1. Dado o número alto de atividades já planejadas
até o final do projeto, não será possível organizar um outro workshop na região. Contudo,
propomos que um técnico de cada parceiro vá a Paris para encontrar a equipe de perítos durante
um workshop de uma semana. Durante essa semana, os participantes terão a opportunidade de:







Reproduzir os passos de pre-processamos dos dados Sentinel-1 para uma imagem
Utilizar as ferramentas optimizadas desenvolvidadas pelos perítos para melhorar a cadeia
de produção
Comparar e entender melhor a resposta dos dados Sentinel-1 e ALOS e dados ópticos com
a ajuda dos perítos
Analizar e endender melhor a resposta dos dados Sentinel-1 para umas áreas específicas
escolhidas no seu território com a ajuda dos perítos
Realizar a análise multi-temporal de dados Sentinel-1 e entender melhor seu potencial
para detectar mudanças e mapeamento florestal
Aprender como usar o software SNAP, desenvolvido pela ESA para processar todos os
dados Sentinal, incluindo o futuro Sentinel-2

Esse workshop poderá ser organizado no escritório da ONFI em Paris do 30 de Novembro a 4 de
Dezembro, 2015.
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ORÇAMENTO
Preço unitário #
Tablet "SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE 8" SM-T360 16 GO
Opção 1 BLACK"

400

20

8000

80

20

1600

Total opção 1

9600

Bateria addicional
HD (2T)
Opção 2

Total (euros)

100

4

Produção

400
24000

Logística
Perícia

Workshop em Paris (1 pers/partner)
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10220
5600

Total opção 2

40220

Total

59420

