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Antecedentes

• 2014: I FREL Amazônia, para as emissões por
desmatamento, trazia um anexo inteiro sobre degradação
florestal, detalhando o status dos debates no âmbito do
GTT REDD+ sobre o tema.

• 2014: Relatório de avaliação do I FREL Amazônia indicava a
degradação florestal como tema para aperfeiçoamento.

• 2015: GTT realiza sua IV Reunião, com foco em degradação
florestal (definição, monitoramento, emissões, etc)

• 2016: Em sua VII Reunião, o GTT recomenda a realização de
reunião ampliada, para aprofundamento em aspectos como
degradação florestal e regeneração/recuperação.



Dia 1

• Mesa 1: Políticas públicas de mudança do clima e florestas:
pensando além do desmatamento.

• SFB: Monitoramento de florestas pelo IFN

• MCTIC: Florestas no Inventário Nacional de Emissões

• MMA: Aprimoramentos para submissões de REDD+

• Mesa 2: Modelagem da estimativa de emissões por
degradação e recuperação da vegetação.

• INPE/CCST: Estimativas de emissões pelo INPE-EM

• INPE/DSR: Perda de biomassa em florestas degradadas

• UFMG: Otimizagro e FISC-Amazon



Dia 2

• Mesa 3: Iniciativas de recuperação de áreas degradadas.

• Embrapa: SAFs para recuperação de florestas degradadas

• ICMBio: Tipos de degradação em ambientes savânicos e campestres

• INPE/CRA: Mapeamento da vegetação secundária pelo TerraClass

• MMA: O papel da P&D na construção do Planaveg

• Mesa 4: Efeitos do fogo na vegetação dos biomas Amazônia
e do Cerrado.

• UnB: Degradação por fogo e regeneração no Projeto Fogo

• UnB: Cálculo de emissões da degradação por fogo no Cerrado

• ICMBio: Manejo integrado do fogo na Amazônia e no Cerrado



Dia 3

• Mesa 5: Meios para o monitoramento da degradação
florestal.

• INPE/DPI: Trajetórias de degradação florestal

• INPE/OBT: Ferramentas alternativas para monitorar degradação

• INPE/CRA: Monitoramento pelo Deter-B

• Mesa 6: Monitoramento da degradação florestal em países
da Bacia Amazônica.

• IDEAM (Colômbia): Estimativas da degradação florestal

• MAE (Equador): Sistema de monitoramento de florestas



Metodologia

Exposições 

+ 

Debates com base em perguntas orientadoras



Metodologia



Mesa 2: 
Modelagem na estimativa de emissões de 

degradação e recuperação florestal



Mesa 3: 
Iniciativa de recuperação de áreas degradadas



Mesa 4: 
Efeitos do fogo sobre a vegetação dos biomas 

Amazônia e Cerrado



Mesa 5: 
Meios para o monitoramento da degradação

florestal



Mesa 6:
Monitoramento da degradação florestal 

em países da Bacia Amazônica.

• Apresentações trouxeram informações sobre o sistema
nacional de monitoramento florestal de ambos os países.

• Colômbia emprega análises espaciais para avaliar
degradação florestal – fragmentação como proxy.

• Equador instituiu painel de especialistas para homologar
critérios para monitoramento da degradação florestal.

• Em ambos os países, os processos de inventário florestal
nacional, inventário nacional de emissões, submissões de
REDD+ e alertas de desmatamento se mostram integrados.



Material do seminário técnico-científico 
disponível em:

http://redd.mma.gov.br > Reuniões

http://redd.mma.gov.br/


Alguma dúvida?

Muito obrigado!
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