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Contexto

Sistema Nacional de Informação Florestal (SINFOR)

Mapeamentos das áreas florestais por bioma

Análise de cadeias produtivas 

Análises sócio-econômicas de emprego e renda 

Análises enfocando pragas e doenças 

Sistema Nacional de Parcelas Permanentes (SisPP) 
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Histórico da proposta

• Edital do Convênio PNF (MMA) / FAO

• Código do projeto: FAO/TCP/BRA/2902

Desenvolver uma proposta de Sistema Nacional de

Parcelas Permanentes para monitorar a longo prazo

e de forma consistente o desenvolvimento da

floresta dos diferentes biomas brasileiros

Objetivo



Histórico da proposta

• Parcelas permanentes em Florestas naturais e
plantadas ! monitoramento do componente
florestal

• Embrapa Florestas ! abrangência nacional

• Sistema Embrapa ! capilaridade para a
estruturação de redes
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Seleção do modelo de Redes de Intercâmbio

Motivação

As mudanAs mudançças nas condias nas condiçõções econes econôômicas, sociaismicas, sociais
e pole polííticasticas

Demandam alteraDemandam alteraçõções profundas noses profundas nos
paradigmas que regem as diversas atividadesparadigmas que regem as diversas atividades
humanashumanas..



A necessidade de uma base cientA necessidade de uma base cientíífica ampla;fica ampla;

A globalizaA globalizaçãção da cio da ciêência;ncia;

Resultaram em novas exigResultaram em novas exigêências para ancias para a
pesquisapesquisa..
  

Seleção do modelo de Redes de Intercâmbio

Motivação



•• As crescentes restriAs crescentes restriçõções ores orççamentamentáárias;rias;

•• A existA existêência de diferentes centros de pesquisancia de diferentes centros de pesquisa

apresentando capacidades semelhantes;apresentando capacidades semelhantes;

•• O carO carááter internacional da citer internacional da ciêência;ncia;

•• As tecnologias disponAs tecnologias disponííveis;veis;

•• A melhoria nos meios de comunicaA melhoria nos meios de comunicaçãção;o;

    Resultaram na forma    Resultaram na formaçãção de redes de pesquisao de redes de pesquisa..

Seleção do modelo de Redes de Intercâmbio

Motivação



Rede de Intercâmbio de Informações compartilhadas
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Sistema Nacional deSistema Nacional de
Parcelas PermanentesParcelas Permanentes  ((SisPPSisPP))

Produtos:

• Relatórios contendo:

a) histórico e estado-da-arte sobre PP´s no Brasil;

b) caracterização de SisPP´s no exterior;

c) caracterização de outros sistemas de levantamento
contínuo de dados;

d) conclusões do Seminário;

• Modelo metodológico para o SisPP
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Sistema Nacional deSistema Nacional de
Parcelas PermanentesParcelas Permanentes  ((SisPPSisPP))

• Preenchimento e envio à Embrapa Florestas: Tabelas
(Word) com dados de PP´s em floresta natural ou plantada
na sua região / bioma (v. modelo Cadastro de PP´s)

• Estruturação das informações em BD para incorporação a
um SIG visando a espacialização das PPs instaladas (com
e sem remedições) no Brasil

        Importante: Município(s)/ Estado(s) das PP´s

Participação de organismos públicos e
privados (instituições de pesquisa,
universidades, ONG´s, empresas)



Sistema Nacional deSistema Nacional de
Parcelas PermanentesParcelas Permanentes  ((SisPPSisPP))

Coordenadorias regionais e respectivos biomas

Bioma (s) Região
Floresta Amazônica Norte
Caatinga Nordeste
Cerrado / Pantanal Centro-Oeste / Sudeste
Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa,
Floresta Estacional)

Sudeste / Nordeste

Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa /
Floresta Ombrófila Mista, Floresta
Estacional) / Campos sulinos

Sul



Sistema Nacional deSistema Nacional de
Parcelas PermanentesParcelas Permanentes  ((SisPPSisPP))

Floresta
Amazônica

Cerrado

Caatinga

Mata
Atlântica

Pantanal

Campos
Sulinos
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Cadastro PP´s – Floresta natural

19791979Ano de instalaAno de instalaçãçãoo
1980, 20031980, 2003Anos remediAnos remediçõçõeses

Floresta Floresta OmbrOmbróófilafila Mista MistaBioma/formaBioma/formaçãçãoo
florestalflorestal

11Item nItem nºº

Colombo-PRColombo-PRLocalizaLocalizaçãção (Munico (Municíípio-pio-
Estado)Estado)

PrPróóprioprioProjeto/financiamentoProjeto/financiamento
Embrapa FlorestasEmbrapa FlorestasInstituiInstituiçãção executorao executora



CAP de todas as CAP de todas as áárvoresrvores
acima de 5 cm de DAP,acima de 5 cm de DAP,
altura total, altura comercialaltura total, altura comercial

VariVariááveis medidasveis medidas

Araucaria angustifolia, Araucaria angustifolia, OcoteaOcotea
porosa, porosa, Matayba eleagnoidesMatayba eleagnoides,,
Ocotea puberulaOcotea puberula

Principal(is) espPrincipal(is) espéécie(s)cie(s)

400 m400 m22 -  (10 m x 40 m) -  (10 m x 40 m)ÁÁrea da parcela (mrea da parcela (m22) -) -
DimensDimensõões (m x m)es (m x m)

RetangularRetangularFormaForma

Estudo do crescimento eEstudo do crescimento e
dindinââmica, anmica, anááliselise
fitossociolfitossociolóógicagica (estrutura (estrutura
vertical e horizontal)vertical e horizontal)

ObjetivoObjetivo



1414NNúúmero de parcelas namero de parcelas na
úúltima mediltima mediçãçãoo

1818NNúúmero de parcelasmero de parcelas
instaladasinstaladas

CAPs pintados CAPs pintados àà altura de altura de
medimediçãção, o, áárvoresrvores
etiquetadas eetiquetadas e
georreferenciadasgeorreferenciadas,,
inserinserçãção em SIG, imagemo em SIG, imagem
IKONOS 2001, fotosIKONOS 2001, fotos
interior das parcelasinterior das parcelas

ParticularidadesParticularidades

0,56 ha0,56 haÁÁrea (ha) amostradarea (ha) amostrada
(com remedi(com remediçõções)es)
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Sistema Nacional deSistema Nacional de
Parcelas PermanentesParcelas Permanentes  ((SisPPSisPP))

Modelo metodológico para o SisPP
(Embrapa Florestas, coordenadores e

colaboradores)

• Definição, caracterização, objetivos         estudo do
crescimento e dinâmica (manejo florestal);

• Revisão de literatura sobre diferentes modelos de SisPP

            aspectos técnicos para cada bioma



Sistema Nacional deSistema Nacional de
Parcelas PermanentesParcelas Permanentes  ((SisPPSisPP))

Modelo metodológico para o SisPP
Versão preliminar          Embrapa

Versão final          resultado do Workshop

• Procedimentos para:
• implementação e operacionalização;

• arranjo institucional da rede;

• funcionamento operacional

• Custos de implementação, operação e manutenção do
sistema
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Relatório Final Modelo para o SisPP

Elaboração de modelo definitivo

Compilação e sistematização dos diferentes modelos

Workshop (02 E 03 DE SETEMBRO)

Modelo Metodológico Versão Zero

Relatório Parcial (AGOSTO)

Compilação dos dados por bioma
Elaboração de Banco de Dados

Elaboração de Sistema de Informações Geográficas

Contatos com instituições públicas e privadas

Revisão Bibliográfica

Fluxo das atividades
Estado da arte
Modelos
Métodos

Dados cadastrais

Naturais Plantadas

Envio aos participantes

Final de Setembro de 2004


