
REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O MAPEAMENTO DE COBERTURA DA TERRA 

NA AMAZÔNIA E NO CERRADO  

Formação de uma Rede Temática para o Mapeamento do Uso da Terra: 

Perspectivas e aplicações para o TerraClass 

MEMÓRIA DE REUNIÃO 

DATA: 23 de maio de 2018 

LOCAL: Hotel Comfort Suítes Brasília, SHN Quadra 4 Bloco D – Asa Norte 

HORÁRIO: 09:00 – 17:30 
 

OBJETIVO GERAL:  

 Garantir a disponibilização de dados primários e periódicos sobre o uso e cobertura 

da terra, com segurança, estabilidade e autonomia para subsidiar a tomada de 

decisão em políticas ambientais, agrícolas e de ciência e tecnologia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Verificar o status e a possibilidade de ampliação do TerraClass para todo o país; 

 Atualizar as fontes de financiamento e cronograma dos mapeamentos previstos; 

 Avaliar as condições necessárias para a produção de uma série de dados sobre a 

recuperação da vegetação nativa; 

 Apoiar à implementação e monitoramento de outras políticas públicas; 

 Discutir a incorporação de novas tecnologias de monitoramento e a interface com 

outras iniciativas de mapeamento do uso da terra. 

 

ÓRGÃOS E ENTIDADES PARTICIPANTES: 

 Ministério Meio Ambiente - MMA; 

 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações – MCTIC; 

 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA;  

 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA; 

 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE;  

 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama; 

 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio; 

 

PRINCIPAIS PONTOS: 

 Apresentação do Programa de Monitoramento Ambiental dos Biomas Brasileiros 

(PMABB) como uma estratégia para organização de dados, priorização de processos 

e definição de papeis para alinhar as entregas e uso dos dados que subsidiem as 

políticas públicas;  



 Até 2020 está vigente o ACT nº 001/2015-SMCQ/MMA, assinado entre MMA 

(SMCF), INPE e EMBRAPA, onde está prevista a entrega do TerraClass Amazônia 

(anos 1991, 2000, 2004, 2014, 2016 e 2018) e TerraClass Cerrado (anos 2013, 2016 

e 2018). Até o momento, foram entregues os dados TerraClass Amazônia 2004 e 

2014 e TerraClass Cerrado 2013. Segundo o INPE, os dados TerraClass Amazônia 

1991 e 2000 serão entregues até agosto/2018; as demais entregas aguardam aporte 

financeiro. O TerraClass Cerrado pretende entregar os dados de 2016 e 2018 com 

aporte dos recursos do Projeto FIP Paisagens;  

 Breve relato sobre a Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Proveg), 

cuja meta é a recuperação da vegetação nativa de, no mínimo, 12 milhões de 

hectares até 2030. Tal política exige a definição de estratégias claras de 

mapeamento do uso do solo, com destaque às ações coletivas de alinhamento e 

formulação de índice de mensuração da recuperação da vegetação para todo o 

Brasil; 

 Além da Proveg, a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil 

também indicou a recuperação de 12 milhões de hectares de florestas para usos 

múltiplos, os quais precisarão ser monitorados, reforçando a necessidade de 

desenvolver uma metodologia para o acompanhamento periódico dos resultados; 

 A mensuração da recuperação da vegetação tem impactos diretos em diversos 

setores, com grande relevância para a agenda de REDD+ e possíveis rebatimentos 

para o reporte de emissões no Inventário Nacional;  

 Há a necessidade de elevar a governança do PMABB por meio de Portaria 

Interministerial, para incluir MCTIC e MAPA no escopo do Programa. Foi levantada a 

necessidade de, ao revisar a Portaria, fazer ajustes no programa, como a inclusão de 

definições claras de cada mapeamento e o ciclo de implementação dos programas;   

 A dificuldade de alinhamento entre os órgãos na produção de dados sobre o uso da 

terra ocasiona problemas de consistência nas informações geradas. Como 

consequência, há um potencial impacto nacional e internacional na credibilidade dos 

dados, conforme o Brasil avança no reporte de diferentes informações sobre o uso 

da terra. Foi levantada a necessidade de coordenação de trabalho que busque 

consistência entre os dados gerados pelo inventário de emissões e pelo TerraClass. 

Para isso, faz-se necessário objetivar as questões técnicas que dificultam a 

compatibilização (ano dos mapas base, área mínima de mapeamento, aplicação de 

máscaras etc.), o que pode ter custos operacionais para os quais não há recursos 

disponíveis no momento. ; 

 INPE informou que foram realizadas diversas reuniões na tentativa de harmonizar as 

legendas e os produtos TerraClass. O TerraClass em uma versão 2.0 já traz alguns 

ajustes, com informações adicionais que podem contribuir para o inventário de 

emissões. O TerraClass surgiu focado na Amazônia e posteriormente expandiu-se 

para o Cerrado, o que ocasionou uma  primeira necessidade de revisão dos dados, 

já que a legenda da Amazônia era diferente do Cerrado. Foi então pensada uma 

legenda única e e organizada de forma hierárquica, que atendesse as demandas 

gerais, que pudesse ser usada em outros biomas, que fosse compatível com os dados 

já disponíveis e que pudesse recepcionar futuros detalhamentos;   



 Os dados sobre uso da terra são estratégicos e o governo precisa estabelecer uma 

rotina de produção de dados oficiais, assim como tem sido feito para o 

desmatamento. É necessário firmar um pacto interinstitucional, com mecanismos 

para fortalecer o governo, trazendo para o acordo também a sociedade civil  e a 

academia; 

 Sugestão de criação de um grupo de trabalho, com estrutura similar ao GTT-REDD, 

para discutir como agregar valor aos produtos já mensurados, visto que todos os 

produtos do programa de monitoramento ambiental possuem utilidade. A primeira 

meta do grupo de trabalho seria buscar o entendimento comum entre os 

Ministérios. Consenso de que a demanda deve vir estruturada de forma que os 

Ministérios consigam se planejar para acionar fundos e financiamentos. O PMABB, 

contudo, já conta com a estrutura de governança necessária para iniciar os 

trabalhos. Paralelamente, busca-se elevar o patamar do Programa para uma 

iniciativa interministerial. 

 MAPA colocou que os dados existentes não suprem as demandas do órgão, 

principalmente quando o Brasil precisa responder questões externas. Seria 

necessário planejar o levantamento de novos dados. INPE apontou a dificuldade em 

levantar dados desagregados/primários por não haver concordância sobre o nível de 

especialidade exigido e acrescentou que os dados primários podem ser trabalhados 

pelos próprios órgãos na medida de suas necessidades; 

 O MMA informou que a primeira reunião da Comissão Nacional para Recuperação 

da Vegetação Nativa (CONAVEG) concentrou a discussão de dois grandes temas: 

financiamento e monitoramento. Em relação ao monitoramento, foi informado que 

o PMABB seria o espaço para desenvolver a proposta de governo sobre o tema, cujos 

resultados seriam reportados e discutidos posteriormente na CONAVEG; 

 O MMA encaminhou também expediente aos estados da Amazônia e do Cerrado 

solicitando informações sobre a área autorizada para supressão da vegetação a 

partir de 2008, com o objetivo de poder diferenciar o desmatamento legal do 

desmatamento ilegal nesse período. Essa informação adiciona uma camada de 

análise ao dado primário de uso da terra e será fundamental também para o 

monitoramento das ações da NDC; 

 Apresentação da ferramenta web do TerraClass, pela Embrapa. Inicialmente foi feita 

uma compatibilidade de legendas para que os dados possam agregar bases de 

outros biomas no futuro. A ferramenta permite análises por áreas de interesse e faz 

análises de transição entre as classes ao longo dos anos do TerraClass, facilitando o 

cálculo da área e o tempo de permanência da vegetação secundária; 

 Possibilidades de integração dos dados e conexões com outras plataformas geo. 

Estabelecer diálogo junto ao SFB para integrar os dados do CAR; acrescentar ao 

sistema um permalink para que a ferramenta possa ser adicionada aos pareceres 

técnicos e jurídicos dos órgãos ambientais; sugestão ao ICMBio de acrescentar as 

Unidades de Conservação; buscar a integração ao TerraBrasilis e outros plataformas 

via geo serviço; 

 Apresentação de um exercício de análise da permanência da vegetação secundária 

em Acrelândia/AC por parte do INPE, de forma a testar a metodologia para a 



produção de dados sobre a recuperação da vegetação nativa. No caso, os dados 

mostraram um desmatamento líquido próximo a zero no município.  

 

ENCAMINHAMENTOS: 

 Articulação interministerial para agregar MAPA e MCTIC no escopo do PMABB, 

revisando o programa, transformando-o em uma iniciativa dos três ministérios. 

MMA prepara minuta e compartilha com MCTIC e MAPA; 

 Mandato para as instituições vinculadas dos três ministérios (Ibama, INPE e 

Embrapa) para preparar uma proposta técnica com o cronograma e metodologia de 

produção de dados sobre o uso da terra. Reunião marcada para o dia 30 de maio de 

2018para tratar das técnicas de monitoramento, da definição dos próximos biomas 

a serem atendidos pelo Programa e da origem dos recursos. Ibama organiza a 

reunião.; 

 Monitoramento da Vegetação Secundária: consulta ao GTT-REDD e outros 

especialistas para definir qual o recorte temporal necessário e quais as outras 

informações necessárias para a definição do dado de recuperação da vegetação 

nativa, partindo da indicação inicial que será utilizada a vegetação secundária com 

permanência mínima de oito anos. MMA leva o debate ao GTT-REDD e avalia a 

convocação de uma reunião específica sobre o tema. 

 Diálogo bilateral entre MMA e MCTIC para avaliar os gargalos e as possibilidades 

técnicas para o alinhamento da geração de dados sobre o uso da terra para o 

inventário de emissões e para o TerraClass, incluindo a necessidade de 

financiamento para avançar em uma proposta.    


