
GRUPO DE TRABALHO TÉCNICO SOBRE REDD+ (GTT REDD+) 
VII REUNIÃO 

 
 
(Observação: itens tachados foram concluídos até terça 13 de dezembro de 2016) 
 
 
Decisões do GTT sobre o texto do FREL Cerrado: 
 

 O que foi incluído como floresta está validado pelo GTTREDD+. 
 

 Box 1: Explicando o que entrou e porque. Revisão do Quadro 1, inserir 
especificamente os tipos e subtipos incluídos. 

 

 Box 2: O que não entrou, mas que é importante reconhecer que outras 
categorias como a savana parque. 

 
 
Decisões do GTT sobre o texto do Segundo Anexo Técnico: 
 

 Box 1: Explicação sobre perspectivas de evolução para as próximas submissões 
– reservatórios, atividades, etc. Em particular, inclusão de madeira morta. 

 

 Box 2: Explicação sobre desafios para informar sobre degradação por fogo, com 
base em trabalho da Helena França (Volume 27, Série Biodiversidade, MMA, 
2006). 

 
 
 
Encaminhamentos: 
 
Até 12/12: Secretaria Executiva do GTT REDD+ envia a versão preliminar da submissão 
em formato .doc para os especialistas que tem tarefas. 
 
Até 13/12: Thelma e Dalton trabalham sobre texto que detalha a estratégia de 
mapeamento do bioma, bem como encaminham a figura das ecorregiões do Cerrado. 
 
Até 16/12: Felipe e Mercedes elaboram coluna adicional na Tabela 1, em que se 
agrega fitofisionomias, das florestais até o Cerrado Ralo, e faz a adequação do que 
estava colocado para a TCN. 
 
Até março 2017: Funcate refaz o dissolve dos mapas. Qual a área mínima que com 
confiança conseguimos aferir o desmatamento? Mapeamento – área mínima definida 
do polígono - fazer por amostragem, analise de incerteza associada com a área mínima 
de mapeamento. Ir nos pequenos e ver qual a área mínima sendo desmatada. 
 



Até 16/12: Roberta vai construir a tabela com os números, explicando de onde eles 
vieram e quais os problemas associados com cada um deles. Vai mandar a tabela de 
referência utilizada pelo inventário para embasar a Tabela 6. Vai também revisar essa 
seção. 
 
Até 13/12: Thelma vai fazer um box falando da análise qualitativa de incertezas, 
tomando como referência a seção 5.2 do relatório de referencia 
 
Até 13/12: Flora e Thelma propoem novos textos sobre a consistência com o Terceiro 
Inventário. Anos de comparação 2002 a 2010 a diferença cai para 9% (Tabela 4 e 
anteriores) textos sugeridos em apresentação. 
 
Até 16/12: Mercedes fará um parágrafo que trate da questão do carbono no solo. Não 
muda os dados de emissões, mas leva em consideração a importância do plano ABC. 
 
Até 16/12: Sobre emissões de gases não-CO2, a Funcate deve considerar que a 
estratégia é extração das madeiras mais nobres, passar o correntão e depois queimar o 
resto. Revisão no sentido de tratar a combustão associada ao desmatamento e 
as queimadas associadas ao desmatamento na TCN. Observar que segundo o Relatório 
de Referência, na seção 4.10.1, 50% da biomassa é queimada. 
 
Até 16/12: Secretaria Executiva inclui chave dicotômica de Fitofisionomias do Cerrado 
do Ribeiro & Walter 2008 no Anexo 2. 
 
Até 16/12: Secretaria Executiva refaz figura de emissões do FREL. 
 
Até 23/12: Secretaria Executiva circula ao grupo planejamento de ações para 2017, 
considerando ideias discutidas em 13/12 (workshop sobre florestas secundárias, 
workshop sobre degradação e reuniões sobre FREL Caatinga e FREL Mata Atlântica).  
 
 
 
 
 
 


