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

Brasília, 2018

Agenda
(23/05/2018)

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
• Status e ampliação do Terraclass para todo o país
• Atualização das fontes de financiamento e cronograma dos mapeamentos
previstos
• Produção de série de dados sobre a recuperação da vegetação nativa
• Apoio à implementação e monitoramento de outras políticas públicas
• Incorporação de novas tecnologias de monitoramento e interface com outras
iniciativas de mapeamento do uso da terra

ACT MMA-INPE-Embrapa (No 001/2015-SMCQ/MMA)
• TerraClass Amazônia: 1991, 2000, 2004, 2014, 2016, 2018
• TerraClass Cerrado: 2013, 2016, 2018

Programa de Monitoramento Ambiental dos
Biomas Brasileiros (PMABB)
• Portaria No 365, de 27 de novembro de 2015
• Objetivo: mapear e monitorar o desmatamento, avaliar a cobertura
vegetal e o uso/cobertura da terra e sua dinâmica, as queimadas, a
extração seletiva de madeira e a recuperação da vegetação

http://www.mma.gov.br/images/arquivos/gestao_territorial/pmabb/
Estrategia_programa_monitoramento_ambiental_PMABB.pdf
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Proveg/Planaveg
• Decreto No 8.972/2017
• Art. 2º: Articulação de políticas e impulso da recuperação. Meta: 12
milhões de ha até 2030
Projeção da área a ser recuperada (PLANAVEG)

Contribuição Nacionalmente Determinada
(NDC)
ii) no setor florestal e de mudança do uso da terra:
- fortalecer o cumprimento do Código Florestal, em âmbito
federal, estadual e municipal;
- fortalecer políticas e medidas com vistas a alcançar, na Amazônia
brasileira, o desmatamento ilegal zero até 2030 e a compensação
das emissões de gases de efeito de estufa provenientes da
supressão legal da vegetação até 2030;
- restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até
2030, para múltiplos usos;
- ampliar a escala de sistemas de manejo sustentável de florestas
nativas, por meio de sistemas de georeferenciamento e
rastreabilidade aplicáveis ao manejo de florestas nativas, com
vistas a desestimular práticas ilegais e insustentáveis;

Apresentação Terraclass 2004-2014
• Dados de permanência da vegetação secundária

Vegetação Secundária no TerraClass
Correspondência entre as classes definidas no projeto TerraClass e o padrão LCCS (Unep/FAO):
Classes do TC

Padrão Horizontal

Padrão Vertical

Áreas que, após a supressão total
da vegetação florestal, encontramse em processo avançado de
regeneração da vegetação
arbustiva e/ou arbórea ou que
foram utilizadas para a prática de
silvicultura ou agricultura
permanente com uso de espécies
nativas ou exóticas

Crescimento secundário;
Cobertura de 80 a 100%;
Ocorrência de 100%;
Padrões verticais: 3

Estrato arbóreo representado por floresta
plantada (reflorestamento comercial), com
cobertura entre 80 a 100% e por árvores
plantadas (cultura permanente), com
cobertura de 30 a 100% e indivíduos com
altura entre 2 e 20 metros, ambos com
presença opcional.
Estrato arbustivo representado por vegetação
natural ou seminatural (regeneração) de
arbustos com presença mandatória e
cobertura entre 50 e 80%

Vegetação no Decreto do CAR
Classe

Definição (Decreto n° 7.830/2012)

área de remanescente de
vegetação nativa

área com vegetação nativa em estágio primário ou secundário avançado
de regeneração

área degradada

área que se encontra alterada em função de impacto antrópico, sem
capacidade de regeneração natural

área alterada

área que após o impacto ainda mantém capacidade de regeneração
natural

área abandonada

espaço de produção convertido para o uso alternativo do solo sem
nenhuma exploração produtiva há pelo menos trinta e seis meses e não
formalmente caracterizado como área de pousio

recomposição

restituição de ecossistema ou de comunidade biológica nativa degradada
ou alterada a condição não degradada, que pode ser diferente de sua
condição original

Vegetação na Proveg
Classe

Definição (Decreto n° 8.972/2017)

condução da regeneração natural da
vegetação

conjunto de intervenções planejadas que vise a assegurar a regeneração natural
da vegetação em área em processo de recuperação

reabilitação ecológica

intervenção humana planejada visando à melhoria das funções de ecossistema
degradado, ainda que não leve ao restabelecimento integral da composição, da
estrutura e do funcionamento do ecossistema preexistente

reflorestamento

plantação de espécies florestais, nativas ou não, em povoamentos puros ou não,
para formação de uma estrutura florestal em área originalmente coberta por
floresta desmatada ou degradada

regeneração natural da vegetação

processo pelo qual espécies nativas se estabelecem em área alterada ou
degradada a ser recuperada ou em recuperação, sem que este processo tenha
ocorrido deliberadamente por meio de intervenção humana

restauração ecológica

intervenção humana intencional em ecossistemas alterados ou degradados para
desencadear, facilitar ou acelerar o processo natural de sucessão ecológica

recuperação ou recomposição da
vegetação nativa

restituição da cobertura vegetal nativa por meio de implantação de sistema
agroflorestal, de reflorestamento, de regeneração natural da vegetação, de
reabilitação ecológica e de restauração ecológica

Permanência da Vegetação

• 27% da VS de 2004 permanece como VS em 2014. Não houve a
transição da VS para florestas?

Metodologia
(exercício preliminar)

Shape de Ucs ¹ e Tis ²

Cortado e processado em
blocos por estado

Shape ‘VS’ do TC 2014
Shape ‘Todas’ do TC 2008

1 CNUC, 2016
2 I3Geo, 2016

TC 2008 ∩ TC 2014 (VS) ∩ UCs e TIs

Permanência da Vegetação em TIs
Uso e cobertura da terra em 2008 que virou
vegetação secundária em 2014 (%)
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Permanência da Vegetação em UCs
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E a permanência em RL e APP?
• Dados do SiCAR de 2016;
Dificuldades com o uso dos dados.
• Grande parte da VS de 2008 (56%)
permaneceu como VS.
• Necessidade desse tipo de
informação em áreas de
preservação permanente.
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Perguntas:
1. Qual o grau de correspondência do TerraClass com as classes
do Código Florestal? É possível interpretar as classes
‘floresta’ e ‘vegetação secundária’ como um ‘remanescente
de vegetação’?
2. Os conceitos de vegetação e recuperação da Proveg podem
ser incorporados e mensurados no TerraClass?
3. É possível diferenciar processos de recuperação ativa e
passiva da vegetação por meio de sensoriamento remoto?
4. Além da análise de permanência da vegetação secundária,
quais as informações necessárias para estabelecer um dado
de recuperação da vegetação nativa?

