
  





  



  



 

 

 

PROGRAMAÇÃO  -  21/05/2014 
 

Horário Atividade Conteúdo 

08:30 – 09:00 Recepção 

09:00 – 09:30 Boas Vindas 

Grayton Toledo - Secretário de Estado do Meio 
Ambiente do Amapá 

Ana Euler- Diretora do Instituto Estadual de Florestas 
do Amapá (IEF) 

09:30 – 09:45 Apresentação Rodada de apresentação dos participantes 

09:45 – 10:15 

Status atual das 
negociações sobre clima e 
REDD+ na UNFCCC - 
Mariana Pavan/ Consultora 

• Atualização sobre ‘Warsaw Framework for REDD+’ 
• Perspectivas das definições em 2014 e 2015 (tanto 

as definições que devem ser tomadas em âmbito 
nacional quanto internacional) 

• Desafios e oportunidades para Programas 
Estaduais de REDD+ frente às perspectivas de 
regulamentação do REDD na UNFCCC 

10:15 – 10:30 Perguntas e discussão 

10:30 – 10:50 - COFFEE BREAK 

10:50 – 11:20 
Status atual do REDD+ no 

Brasil e status da ENREDD+ 
- Alexandre Avelino/MMA 

• Atualização sobre andamento da ENREDD+ 
• Processo de consultas públicas da ENREDD+ e 

envolvimento dos Estados e da sociedade civil na 
construção da estratégia 

11:20 – 11:50 

Contribuição dos Estados do 
GCF Brasil para a ENREDD+ -  
Grayton Toledo/AP e Monica 

de Los Rios/AC 

• Como tem se dado o diálogo entre governos 
estaduais e o governo federal? 

• Desafios para a integração dos programas 
estaduais na ENREDD+ 

• Apresentação da proposta de divisão de benefícios 
entre Estados e União 

11:50 – 12:20 Perguntas e Discussão - Status da ENREDD+ 

12:20 – 13:30 - ALMOÇO 

  



13:30 – 14:10 

O perfil das emissões de 
GEE no Brasil: plataforma 

SEEG (Sistema de 
Estimativas de Emissões de 

Gases de Efeito Estufa) - 
Tasso Azevedo, consultor 

• Apresentação geral do SEEG – objetivos, 
metodologia e setores analisados 

• Emissões e reduções de emissões no setor de uso 
da terra, em particular na Amazônia, e implicações e 
oportunidades para os estados amazônicos 

• Próximos passos para a plataforma SEEG: 
estimativas de emissões em nível estadual e 
possibilidades de parceria com os estados do GCF 

14:10 – 14:30 Perguntas e Discussão 

14:30 – 15:00 

Aspectos metodológicos 
sobre programas 

jurisdicionais de REDD - 
Pedro Soares, Idesam 

• Requerimentos JNRI-VCS  
• Arcabouço metodológico FCPF/Banco Mundial 
• Estrutura básica para elaboração de programas 

jurisdicionais de REDD+ 

15:00 – 15:30 

Treinamento prático de 
uso da planilha de 

cálculo do estoque e 
fluxo para distribuição 

de benefícios do REDD+ 
entre os Estados - Pedro 

Soares, Idesam 

• Simulações de cálculos com diferentes projeções e 
alocações estoque-fluxo 

15:30 – 16:00 - COFFEE BREAK 

16:00 – 16:40 Sistema MRV do Acre - 
Mônica de Los Rios, Acre 

• Construção metodológica do programa: linha de 
base e sistema de monitoramento estadual 

• Estimativa das reduções de emissões de acordo 
com os requerimentos VCS 

• Lições aprendidas com a construção do programa 
jurisdicional do Acre 

• Recomendações para os demais estados do GCF 

16:40 – 17:00 Perguntas e Discussão 

 

  



PROGRAMAÇÃO  -  22/05/2014 
 

Horário Atividade Conteúdo 

09:00 – 09:50 

Estado da arte do 
monitoramento do 

desmatamento, emissões e 
mudanças no uso da terra - 

Antônio Victor, Imazon 

• Sistema de Alerta do Desmatamento (SAD) e 
possibilidades de aplicação nos Estados do GCF 

• Diferenças metodológicas entre as análises do 
Imazon e INPE 

• Estudo de caso Amapá: alternativa para medição do 
desmatamento no Estado (em função das nuvens) 

• Global Forest Watch: apresentação da ferramenta e 
utilização pelos Estados 

09:50 – 10:30 Perguntas e discussão 

10:30 – 10:50 - COFFEE BREAK 

10:50 – 11:30 

Estado da arte sobre 
inventário e monitoramento 

de estoques de carbono - 
Francisco Higuchi, Hdom 

• Utilização de estimativas de estoques de carbono 
para os inventários estaduais de emissões (setor de 
mudanças de uso da terra/desmatamento) 

• São necessários inventários específicos por estado 
ou existem dados suficientes na bibliografia? 

• Requerimentos do JNR-VCS para inventários de 
carbono em nível estadual: desafios e implicações 

11:30 – 12:10 Perguntas e discussão 

12:10 – 13:30 - ALMOÇO 

13:30 -14:10 

As metas nacionais no 
PPCDAm e a integração 
com metas estaduais - 
Mauro Pires/ consultor 

• Bases conceituais para a construção das metas de 
redução do PPCDAm 

• Desafios para a conciliação das metas do PPCDAm e 
metas dos planos estaduais 

14:10 – 15:00 

Discussão sobre a relação 
entre as metas estaduais e 
as nacionais em termos de 

redução de desmatamento - 
Mauro Pires/ consultor 

• A soma das reduções previstas por cada estado é 
maior ou menor que a meta nacional? 

• Como interligar as metas? 

15:00 – 15:30 COFFEE BREAK  

15:30 – 17:00 

Discussão dos estados sobre 
seus avanços e desafios nas 
definições de linhas de base, 
construção de seus sistemas 

MRV e metas PPCD e 
resultados alcançados com 

projetos de REDD - 1 
representante por estado 

• Qual o principal entrave/desafio para o avanço do 
REDD no Estado e quais as perspectivas de 
avanços? 

• REDD+ na prática: programas, projetos e 
iniciativas em andamento no Estado. 

• Os benefícios de REDD+ estão chegando em 
comunidades, produtores rurais e povos 
indígenas? 



PROGRAMAÇÃO  -  23/05/2014       

SAÍDA DE CAMPO 
 

Horário Atividade - Programa Pró-extrativismo do Amapá 

7:00 - 8:00 Deslocamento para propriedade 

8:00 - 12:00  Visita a uma propriedade da Comunidade Mazagão, que participa do Programa de 
Pró-extrativismo 

12:00 - 13:00 - ALMOÇO 

13:00 - 15:00 

Continuação da visita a uma propriedade que participa do Programa de Pró-
extrativismo 

Avaliação do treinamento 

15:00 - 16:00 Retorno para o hotel e encerramento 

 

 

 

 

 

  



 

 

ESPECIALISTAS CONVIDADOS 
 

Alexandre Avelino - Ministério do Meio Ambiente 

alexandre.avelino@mma.gov.br 

 

Biólogo e Mestre em Ecologia pela Universidade de Brasília. 

Analista Ambiental desde 2005, trabalhou por 07 anos no Ibama e 
desde 2011 atua no tema Mudança do Clima e Florestas no 
Ministério do Meio Ambiente 

 

 

 

Antônio Victor Galvão da Fonseca - Imazon 

antoniovictor@imazon.org.br 

 

Pesquisador Assistente II integrante do Programa de 
Monitoramento da Amazônia do Imazon. Atualmente é 
coordenador técnico do Sistema de Monitoramento de 
Desmatamento (SAD). Desenvolve atividades de monitoramento 
de desmatamento e degradação florestal na Amazônia Legal. 

 

 

 

Grayton Toledo - Sema/Amapá 

grayton.toledo@gmail.com 

 

É engenheiro agrônomo formado pela Escola Agrícola de Costa 
Rica. Tem MBA em Gestão Empresarial e especialização em 
Gestão e Direito Ambiental. É consultor de Gestão Agroambiental 
do Sebrae e instrutor nos setores público, privado e terceiro 
setor. Tem vasta experiência em ONGs nacionais e internacionais. 
(retirado de www.agenciaamapa.com.br) 
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Francisco Higuchi  

Hdom 

fghiguchi@gmail.com 

 

Francisco, nascido em Registro-SP, viveu boa parte de sua vida em 
Manaus. Formou-se em engenharia florestal na UFPR, onde fez seu 
mestrado. Desde 2007 trabalhando com o laboratório de manejo 
florestal do Inpa, participou de inúmeros inventários florestais pelo 

Amazonas, sendo como coordenador de campo de sua maioria. Trabalhou na Secretaria de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, como Coordenador de Florestas 
no Centro Estadual de Mudanças Climáticas (Ceclima). Em 2011 ingressou no programa de 
doutorado na UFPR. Em 2009, com mais três sócios, ajudou a criar e estabelecer a Hdom, 
empresa de consultoria ambiental. Atualmente é diretor técnico da Hdom. 

 

Mariana Pavan - Consultora 

mrnpavan@gmail.com 

 

Mariana vem trabalhando desde 2007 com a área ambiental, 
principalmente na Amazônia Brasileira, com questões relacionadas 
a mudanças climáticas, estratégias para redução de emissões do 
desmatamento e degradação florestal (REDD+) e desenvolvimento 
sustentável. Tem grande experiência no desenvolvimento e gestão 
de projetos e trabalhou em diversas iniciativas relacionadas à 

discussão e construção e de políticas públicas, com grande foco em mobilização e articulação 
de processos multi-stakeholders e relacionamento institucional. Atualmente, trabalha como 
consultora independente desenvolvendo projetos. 

 

Monica de Los Rios/AC 

Diretora do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC) do Acre 

monicajulissa.ac@gmail.com 

 

Monica Julissa De Los Rios de Leal é atualmente Diretora Executiva 
do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC) do Estado do Acre e 
tem trabalhado para o Governo do Acre desde 2009. Possui 
mestrado em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais da 
Universidade Federal do Acre (Ufac) com o experiência no 

monitoramento do desmatamento e incêndios florestais no sudoeste da Amazônia nos últimos 
10 anos. No IMC, Monica é responsável pela implementação do Sistema  de Incentivos para 
Serviços Ambientais (SISA) do Estado do Acre, que inclui um Programa Jurisdicional de 
Redução de Emissões (Programa ISA - Carbono) como uma estratégia para estabelecer um 
desenvolvimento de baixas emissões no nível subnacional. 
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mailto:monicajulissa.ac@gmail.com


Mauro Oliveira Pires - Consultor 

mauro.pires27@gmail.com 

 

Mauro Oliveira Pires, 44 anos, é graduado em Ciências Sociais e 
mestre em Sociologia pela UnB. Por treze anos, trabalhou para o 
Ministério do Meio Ambiente em diversas funções e cargos, entre 
esses, o de Diretor do Departamento de Políticas de Combate ao 
Desmatamento (DPCD), do Departamento de Articulação de Ações 
para a Amazônia (DAAM) e o de Secretário Executivo Substituto. 

Foi coordenador dos Planos de Ação PPCDAm e PPCerrado. É analista ambiental, licenciado, 
do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. Atualmente, está 
envolvido em projetos sobre a política florestal brasileira. 

 

Pedro Gandolfo Soares - Idesam 

pedro.soares@idesam.org.br 

 

Bacharel em Gestão Ambiental pela ESALQ/USP, Pedro trabalha 
como Pesquisador do Programa de Mudanças Climáticas e 
Serviços Ambientais do Instituto de Conservação e 
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (IDESAM) desde o ano 
de 2009. Sua área de atuação está voltada ao desenvolvimento de 
projetos de REDD+ e atividades de Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA) na Amazônia brasileira. Pedro Soares é também 

coordenador do Programa Carbono Neutro Idesam, que tem como objetivo desenvolver 
inventários de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) para empresas e promover 
reflorestamentos em áreas degradadas na RDS Uatumã. 

 

Tasso Azevedo - consultor 

tasso.azevedo@gmail.com 

 

Tasso Azevedo é consultor e empreendedor social na áreas de 
florestas, sustentabilidade e mudanças climáticas e coordenador 
do Sistema de Estimativas de Gases de Efeito Estufa do Brasil 
(SEEG). Engenheiro florestal formado pela ESALQ/USP, tem 
especialização em auditoria e políticas públicas. Tasso foi fundador 
e diretor geral do Instituto Manejo e certificação Florestal e 

Agrícola (Imaflora), Diretor do Programa Nacional de Florestas do Ministério do Meio 
Ambiente e Secretário-Geral da Comissão Nacional de Floretas, e primeiro Diretor Geral do 
Serviço Florestal Brasileiro. Tasso é conselheiro sustentabilidade de empresas e de 
organizações e iniciativas como o Programa Empresas pelo Clima, Rainforest Alliance, Imazon e 
WRI Brasil e leciona em programas de pós-gradução e especialização relacionados.   
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