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INTRODUÇÃO 

As florestas tropicais são, há muito tempo, 
reconhecidas por abrigar uma proporção 
notável de biodiversidade terrestre, com 
45.000 de todas as espécies de plantas 
vasculares presentes em florestas tropicais e, 
pelo menos, 20.000 só nas florestas 
amazônicas (Slik et al. 2015). Recentemente, o 
valor de preservação das florestas tropicais foi 
ampliado para incluir sua contribuição 
importante no ciclo de carbono e seu papel 
potencial na mitigação ou amplificação das 
alterações climáticas decorrendo em escala 
global (Brienen et al. 2015). 

1 A questão do carbono 

Estima-se que as florestas tropicais 
representem cerca de 229 Pg do carbono da 
biomassa acima do solo (Baccini et al. 2012) 
ou quase metade do que se acredita estar 
armazenado na vegetação em todo o mundo 
(Houghton et al. 2012). Combinando 
abordagens de detecção com o inventário in 
situ, estima-se que só na bacia do Amazonas o 
carbono varie entre 86 e 96 Pg (com cerca de 
20% de incerteza) (Saatchi et al. 2007). A 
preservação deste grande estoque de carbono 
e o papel importante dos ecossistemas 
florestais nas alterações climáticas são agora 
totalmente reconhecidos por meio da criação 
de mecanismos internacionais como o 
programa REDD+ (Redução das Emissões 
por Desmatamento e Degradação). Um 
desafio importante enfrentado pelos gestores 
e cientistas florestais é quantificar, da forma 
mais precisa possível, os estoques de carbono 
em diferentes escalas espaciais e seus 
respectivos fluxos no tempo (Langner et al. 
2014). 

Recentemente, foram empreendidos esforços 
consideráveis para desenvolver novas 
ferramentas de monitoramento dos estoques e 
fluxos de carbono das florestas tropicais 
usando uma abordagem de detecção remota 
(Baccini et al. 2012; Asner et al. 2012), 
juntamente com novos modelos de estimativa 
de carbono a partir de medições de árvores in 
situ (Chave et al. 2014), para que as Biomassas 
Acima do Solo (BAS) das parcelas de florestas 
inventariadas sejam estimadas com modelos a 
nível de árvore individual aplicados aos dados 
de inventário florestal (Henry et al. 2015). 
Essas estimativas de BAS realizadas a partir de 
dados de árvores in situ são essenciais por, 
pelo menos, duas razões. Primeiro, são 
necessários dados de série cronológicos e 
espacialmente explícitos para comparar as 
distribuições espaciais e temporais de BAS. 
Segundo, os dados obtidos com as tecnologias 
de detecção remota devem ser calibrados em 
contraste com algumas parcelas de inventário 
de referência (Réjou-Méchain et al. 2014). 

Os dados de inventário consistem 
basicamente de Diâmetro à Altura do Peito 
(DAP) e de algumas informações 
taxonômicas, de nomes binomiais de espécies 
em latim a nomes populares locais, para todas 
as árvores em uma área especificamente 
conhecida (Baraloto et al. 2013). Às vezes, as 
alturas das árvores são medidas na área 
inventariada ou em parte dela (Molto, Hérault, 
et al. 2013). Prever a BAS ou o conteúdo de 
carbono de uma determinada árvore requer 
um modelo físico que aproxima 
grosseiramente o formato da árvore com o de 
um cone, que por sua vez requer que seu 
DAP, altura e gravidade específica da madeira 
(GSM) sejam conhecidos (Chave et al. 2014). 
Essas variáveis são relativamente fáceis de 
medir em cada campo, em comparação com a 
medição do volume e da biomassa 
diretamente para cada árvore, o que em 
grande parte não é realista. Esses modelos 
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físicos são conhecidos pelo termo “equações 
alométricas”. 

2 Equações alométricas 

Equações alométricas são modelos estatísticos 
usados para calcular o volume e a biomassa 
das árvores, usando as relações entre as 
diversas características das árvores. O termo 
alometria se refere ao crescimento de parte de 
um organismo em relação ao crescimento de 
outra parte ou de todo o organismo, neste 
relatório, uma árvore (Sterck & Bongers 
1998). As equações alométricas trabalham 
sobre o princípio de que todas as árvores em 
uma população se desenvolvem com as 
mesmas regras biológicas se elas estiverem 
crescendo sob as mesmas condições 
ambientais. Esta hipótese parece razoável 
dentro do mesmo tipo de floresta, conquanto 
se leve em consideração a variabilidade natural 
relacionada ao diversificado histórico de vida 
das árvores.  

A escolha entre as diferentes equações 
alométricas tem grandes implicações na 
contabilização do carbono (Mascaro et al. 
2011; Keller et al. 2001). Para muitas equações 
alométricas existentes, a fórmula matemática 
tem sido desenvolvida com base em dados 
coletados muito longe do Escudo das Guianas 
(Chave et al. 2014). Já que a precisão dessas 
equações foi apenas testada para dados de 
biomassa diretamente medidos em outras 
partes do mundo, existe um grande grau de 
incerteza ao aplicá-las nos dados de campo do 
Escudo das Guianas. Muitos fatores variam 
entre as diversas florestas tropicais no mundo, 
incluindo a composição das espécies, a 
densidade da madeira das espécies, a altura 
máxima e as relações entre altura e diâmetro, 
assim como o tamanho da copa (Goodman et 
al. 2014; van der Sande et al. 2015). 
Consequentemente, a biomassa total acima do 
solo e suas relações com as variáveis 
mensuráveis também diferem.  

3 Objetivos 

Dada a importância da questão do carbono no 
manejo florestal, é necessário estabelecer 
equações alométricas atualizadas e/ou 
verificar e validar equações alométricas 
regionais ou pantropicais existentes para os 
diferentes tipos de florestas do Escudo das 
Guianas. Considerando o custo e o trabalho 
necessário para desenvolver novas equações 
alométricas, é muito adequado adotar uma 
abordagem regional. 

Graças à síntese bibliográfica e às missões 
internas, este trabalho permite identificar 
quais equações alométricas foram 
desenvolvidas, testadas e/ou usadas no 
Suriname, na Guiana, no Amapá e na Guiana 
Francesa. Esta análise não será limitada a 
equações usadas na região, mas também 
poderá incluir algumas outras equações 
possivelmente relevantes para o contexto do 
Escudo das Guianas. Todos os estratos 
florestais serão considerados, mas nos 
concentraremos na biomassa acima do solo, 
para a qual formularemos recomendações.  

Missões nacionais de curta duração 
permitiram o encontro com possíveis usuários 
e desenvolvedores de equações alométricas, 
assim como com pessoas envolvidas em 
inventários florestais (principalmente serviços 
florestais, autoridades REDD+, institutos de 
pesquisa e o setor privado, quando relevante). 
Os objetivos dessas missões consistiam em 
coletar informações, para melhor identificar e 
avaliar capacidades humanas e institucionais 
existentes relacionadas com alometria e 
inventários florestais, assim como para 
identificar necessidades e futuros projetos em 
termos de equações alométricas.  

Este relatório de estudo será apresentado e 
discutido durante o encontro regional. Os 
objetivos específicos deste relatório são: 

 Apresentar o enquadramento 
metodológico usado para compilar 
informações sobre equações 
alométricas 

 Apresentar bancos de dados sobre 
equações alométricas e discuti-los 



Introdução 

 5  

 Identificar os principais projetos e 
organizações nos quatro territórios 

 Analisar as lacunas atuais em nosso 
conhecimento e as perspectivas 
futuras de colaboração entre os países 
do Escudo das Guianas 

4 Agradecimentos 

Com o lançamento deste relatório, 
gostaríamos de expressar nossos sinceros 
agradecimentos aos pessoas que 
compartilharam seu tempo, deram conselhos 
e fizeram comentários construtivos sobre 
versões preliminares deste trabalho. O 
contributo e a orientação valiosos dessas 
pessoas foram de grande importância para 
nós.  
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ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO

Duas principais fontes de informação 
embasaram esta síntese sobre equações 
alométricas para o Escudo das Guianas. 
Primeiro, foi realizada uma revisão sistemática 
da literatura para identificar os principais 
documentos publicados. Em seguida, foram 
realizadas entrevistas estratégicas com 18 
pessoas nos 4 territórios (Amapá, Guiana 
Francesa, Guiana e Suriname). 

1 Revisão sistemática 

Realizamos uma revisão sistemática e uma 
meta-análise dos estudos publicados para 
investigar o desenvolvimento e o uso de 
equações alométricas e volumétricas no 
Escudo das Guianas. Verificamos bancos de 
dados do Google Acadêmico, Web of Science 
e Scopus para identificar estudos sobre 
equações alométricas e volumétricas. Além 
disso, analisamos a biblioteca do Campus 
Agronomique de Kourou para identificar 
estudos publicados localmente e somente em 
idioma nativo. As palavras chaves incluíam 
combinações de “Escudo das Guianas”, 
“allometr*”, “volumetr*”, “biomassa”, 
“equação” e “carbono”. Nós também usamos 
referências citadas nos documentos 
identificados. Foram analisados registros de 
1980 a 2015.  

1.1 Documentos coletados 

Nossa síntese bibliográfica identificou 78 
estudos. Os estudos que não relatavam 
explicitamente formulações matemáticas 
originais, ou seja, recentemente desenvolvidas, 
de equações alométricas ou volumétricas 
foram excluídos (36 documentos). Os tipos de 
documentos levados em consideração no 

estudo incluem livros (6), artigos científicos 
(8), relatórios (19), teses de doutorado e de 
mestrado (4), documentos de trabalho (1) e 
suportes de apresentação de slides (4). Todos 
esses documentos foram compilados em um 
banco de dados que foi integrado como 
material suplementar ao presente relatório. 

 

 

Figura 1: Tipos de documentos incluídos nesta síntese 
sobre equações alométricas no Escudo das Guianas 

1.2 Tendências cronológicas 

A quantidade de documentos publicados 
sobre equações alométricas e volumétricas 
tem aumentado com o tempo. Entre os anos 
80 e 90, menos de quatro documentos foram 
coletados, ao passo que, entre 2010 e 2015, 
este número subiu para 21. Esta tendência, 
semelhante em todos os territórios, reflete a 
emergência da questão do carbono nas 
comunidades científicas e de manejo florestal, 
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juntamente com o reconhecimento da 
importância do ciclo do carbono na definição 
das contínuas alterações climáticas (Clark 
2007).  

 

Figura 2: Número de documentos coletados por período 
de 10 anos. 

2 Entrevistas 

As pessoas responsáveis pelo 
desenvolvimento de novas equações 
alométricas ou pelo uso atual de equações já 
desenvolvidas foram encontradas durante uma 
missão de 2 a 3 dias em cada país. 
Basicamente, o conhecimento local dos 
serviços florestais nacionais, assim como dos 
pesquisadores florestais, foi de grande 
importância para este estudo. As principais 
pessoas-recurso que não estiveram presentes 
quando a missão se realizou foram contatadas 
por e-mail ou por telefone. 

2.1 Amapá 

As entrevistas no Amapá foram realizadas de 
22 a 24 de abril de 2015. Duas instituições 
foram visitadas:  

 Instituto Estadual de Florestas do 
Amapá (IEF)  

 Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa)  

O primeiro encontro ocorreu nas instalações 
do IEF com o Sr. Rafael Santana – 
Coordenador do Serviço de Acesso aos 
Recursos Florestais – e a Sra. Alinny Lima – 
Gerente do Departamento de Serviços 
Ambientais.  

O segundo foi realizado nas instalações da 
Embrapa Amapá, em Macapá, com a Sra. 
Eleneide Doff Sotta, cientista florestal. 

2.2 Guiana Francesa 

Nenhuma entrevista específica foi realizada na 
Guiana Francesa. As principais pessoas-
recurso são colaboradores regulares dos 
autores deste relatório. Foram solicitados 
esclarecimentos sobre determinados aspectos 
das equações volumétricas atualmente usadas 
no manejo florestal da Área Florestal 
Permanente (Domaine Forestier Permanent). 
As principais organizações são: 

 Office National des Forêts (ONF), 
Gabinete Nacional das Florestas 

 GIS Silvolab, Grupo de Interesse 
Científico da Guiana Francesa 

 Guyane Energie Climat (GEC), 
associação regida pela lei francesa 
1901 

 Cirad, organização de pesquisa agrícola 
e cooperação internacional 
trabalhando para o desenvolvimento 
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Tabela 1: Lista das principais pessoas-recurso contatadas por email ou por telefone. 

Nome País Organização Título 

Sra. Vanessa Benn Guiana Iwokrama Cientista pesquisadora 

Sra. Sandra Brown Guiana Winrock International Cientista pesquisadora 

Sr. Laurent Descroix Guiana France-
sa 

Office National des Forêts Chefe de pesquisa e 
desenvolvimento 

Sr. Benjamin Ouliac Guiana France-
sa 

Guyane Energie Climat Pesquisador principal 
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sustentável das regiões tropicais 

 

2.3 Guiana 

As entrevistas na Guiana foram realizadas de 
18 a 20 de maio de 2015. Três instituições 
foram visitadas: 

 O Fundo para o Escudo das Guianas 
(GSF) do Programa de 
Desenvolvimento das Nações Unidas 

 A Faculdade de Agricultura e Florestas 
da Universidade da Guiana 

 A Comissão Florestal da Guiana 
(GFC)  

 

O primeiro encontro aconteceu nas 
instalações do GSF com o Sr. Patrick Chesney 
– Assessor Técnico Chefe. O segundo 
encontro ocorreu na Universidade da Guiana 

com o Sr. Charles Elroy – Reitor da 
Faculdade de Agricultura e Florestas –, o Sr. 
Owen Bovell – Especialista em Mangues – e 
com a Sra. Suzy Lewis da Agência de 
Recursos Naturais da Guiana. O último 
encontro foi realizado no edifício do GFC 
com a Sra. Pradeepa Bholanath – Chefe da 
Divisão de Planejamento e Desenvolvimento 
– e o Sr. Hans Sukhdeo – Diretor de Projetos 
da Comissão.  

A Sra. Vanessa Benn do Centro Internacional 
de Iwokrama para a Preservação e o 
Desenvolvimento da Floresta Tropical e a Sra. 
Sandra Brown do Winrock International 
foram contatadas por email. 

2.4 Suriname 

As entrevistas no Suriname foram realizadas 
de 20 a 22 de maio de 2015. A primeira 
reunião introdutória foi conduzida pelo Sr. 
Pearl S. Jules – Diretor Presidente da SBB 

Tabela 2: Lista de entrevistas realizadas nos quatro países. 

Nome País Organização Título 

Sr. Raphael Santana Amapá Instituto Estadual de Florestas 
do Amapá 

Coordenador do serviço de acesso aos 
recursos florestais 

Sra. Alinny Lima Amapá Instituto Estadual de Florestas 
do Amapá 

Gerente do departamento de serviços 
ambientais 

Sra. Eleneide Doff Sotta Amapá Embrapa Cientista pesquisadora 

Sra. Christelle Ndagijimana Amapá REDD+ para o Escudo das 
Guianas 

Ponto focal 

Sr. Patrick Chesnay Guiana Guiana Shield Facility, UNDPP Assessor Técnico Chefe 

Sr. Charles Elroy Guiana Universidade da Guiana Reitor da Faculdade de Agricultura e Florestas 

Sr. Owen Bovell Guiana Universidade da Guiana Cientista especialista em mangues 

Sra. Suzy Lewis Guiana Guyana Natural Resources 
Agency (Agência de Recursos 
Naturais da Guiana) 

Silvicultora  

Sra. Pradeepa Bholanath Guiana Comissão Florestal da Guiana Chefe da Divisão de Planejamento e 
Desenvolvimento 

Sr. Hans Sukhdeo Guiana Comissão Florestal da Guiana Diretor de Projeto 

Sr. Pearl S. Jules Suriname SBB Diretor Presidente (CEO) 

Sr. Balvansing Lakhisaran Suriname SBB Conselheiro Político 

Sr. Rene Somopawiro Suriname SBB Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento 

Sra. Sarah Crabbe Suriname SBB Vice Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento 

Sra. Artie Sewdien Suriname SBB Diretora Júnior de Pesquisa e 
Desenvolvimento 

Sra. Angela M. Soetotaroeno Suriname NIMOS Coordenadora do Trabalho de Campo 

Sr. Joeri Zwerts Suriname CELOS Cientista Florestal 

Sra. Sara Svensson Suriname REDD+ para o Escudo das 
Guianas 

Ponto focal 

 



EQUAÇÕES ALOMÉTRICAS NO ESCUDO DAS GUIANAS 

 10 

(Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, 
Fundação para o Manejo Florestal e o 
Controle da Produção) –, o Sr. Balvansing 
Lakhisaran – Conselheiro Político – e o Sr. 
Rene Somopawiro – Diretor de Pesquisa e 
Desenvolvimento. 

Todas as reuniões aconteceram no edifício da 
SBB. No primeiro dia estava reunida apenas a 
equipe da SBB; no segundo dia o mesmo 
grupo recebeu Angela Margriet Soetotaroeno 
do NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu 
en Ontwikkeling in Suriname, Instituto 
Nacional para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento no Suriname) e Joeri 
Zwerts do CELOS (Centro de Pesquisa 
Agrícola no Suriname).  

3 Visão geral do banco de 

dados 

As equações alométricas e volumétricas foram 
compiladas em um único banco de dados que 
foi anexado ao presente relatório. Os três sub-
bancos de dados foram diferenciados por: 

 Equações alométricas 

 Equações volumétricas 

 Fatores de Expansão de Biomassa e de 
Volume 

A lógica subjacente aos três sub-bancos de 
dados é bastante parecida. São relatados: 

 Um identificador único para usos 
futuros em um banco de dados 
compartilhado do Escudo das 
Guianas 

 Elementos de contexto relativos à 
equação relatada 

 Formulação matemática da equação 

 Valores dos parâmetros e das variáveis 
incluídos 

 Autores da equação 

 Informações estatísticas sobre o 
desempenho e o tamanho da 
amostragem 

 Países nos quais a equação foi usada 

Outro banco de dados referenciando todos os 
documentos coletados nos quais as equações 
originais foram publicadas está anexado ao 
presente relatório. 
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Tabela 3: Visão geral do banco de dados: metadados dos sub-bancos de dados do fator de expansão de biomassa 

Tipo de informação Cabeçalho Detalhes 

Identificador ID Identificador único 

Contexto Tipo de equação Equação usada ou desenvolvida 

População População do indivíduo (árvore para este estudo) 

Ecossistema Ecossistema do indivíduo (floresta para este estudo) 

Bioma Bioma do indivíduo (tropical para este estudo) 

Zona Climática Zona climática do indivíduo (úmida para este estudo) 

País País no qual a equação foi desenvolvida 

Equação Condição Condição para uso 

Equação Fórmula da equação 

Parâmetros a Parâmetro a da equação 

b Parâmetro b da equação 

Variável Variável usada na equação do indivíduo 

Autores Autor da equação Bibliografia do autor da equação  

Informação estatística R² Coeficiente de determinação 

Tamanho da amostra Tamanho da amostra para a parcela de amostragem destruída 

País Brasil (Amapá) Exemplo de bibliografia usando a equação no Brasil 

Guiana Francesa Exemplo de bibliografia usando a equação na Guiana Francesa 

Guiana Exemplo de bibliografia usando a equação na Guiana 

Suriname Exemplo de bibliografia usando a equação no Suriname 
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SÍNTESE SOBRE EQUAÇÕES ALOMÉTRICAS

Foram distinguidas nesta síntese três tipos de 
equações alométricas sensu lato: 

 Equações alométricas sensu stricto 

 Equações volumétricas 

 Fatores de Expansão de Biomassa e de 
Volume 

 

Figura 3: A diversidade das equações alométricas. As 
equações alométricas sensu stricto relacionam medições 
de inventário com a biomassa total (seta 2). Equações 
volumétricas são equações que relacionam medições de 
inventário com o volume comercializável (seta 1). Os 
fatores de expansão de volume relacionam o volume 
comercializável com o volume total (seta 5). Os fatores 
de expansão de biomassa relacionam o volume total 
com a biomassa total (seta 6). Todas as outras ligações 
(setas 3, 4, 7, 8) não estão relatadas neste estudo. 

Foram usadas equações alométricas sensu 
stricto para prever a Biomassa Acima do Solo 
(BAS) a partir dos diâmetros das árvores à 
altura do peito (DAP), da altura das árvores 
(às vezes medida ou estimada, muitas vezes 
prevista de outra equação alométrica) e da 
densidade da madeira. 

As equações alométricas são principalmente 
usadas por engenheiros florestais para prever 
os volumes do tronco a partir dos DAPs 
medidos no campo. 

Os Fatores de Expansão de Biomassa são 
usados para converter os volumes dos troncos 
em BAS. Às vezes, os Fatores de Expansão de 
Volume são usados para converter volumes 
comercializáveis em volume total de parcela. 

1 Síntese regional 

As equações alométricas sensu lato foram 
desenvolvidas em todos os quatro territórios. 
Foram inventariadas cento e cinco equações, 
entre as quais 17 são equações pantropicais e 
88 foram desenvolvidas localmente.  

 
Figura 4: Número de Fatores Alométricos, 
Volumétricos, de Expansão de Biomassa e de Expansão 
de Volume usados nos quatro territórios do Escudo das 
Guianas. 

Todas as equações, exceto a que lida 
especificamente com as florestas de 
manguezais, foram desenvolvidas para o 
bioma de floresta tropical. Na maioria dos 
casos, a variável prevista é a BAS ou o 
Volume do Tronco das árvores da floresta. 
Particularmente no Suriname, foram usadas 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

Amapa French 

Guiana 

Guyana Suriname 

Allometric BEF Volume VEF 



EQUAÇÕES ALOMÉTRICAS NO ESCUDO DAS GUIANAS 

 14 

duas equações especificamente desenvolvidas 
para palmeiras (com um limite de DAP de 
11 m) e outra para cipós (Pearson et al. 2005). 
Duas outras equações foram desenvolvidas no 
Amapá para quantificar a biomassa das raízes 
(Oliveira et al. 2012). 

 

1.1 Equações alométricas 

sensu stricto 

As equações alométricas se referem a 
equações usadas ou desenvolvidas para prever 
a BAS. Uma primeira dicotomia surge com as 
equações que preveem a biomassa seca (n = 
39) e outras prevendo a biomassa fresca (n = 
25). Na bibliografia, a maioria dos trabalhos 
relatam a BAS secada em forno, ou seja, a 
biomassa seca (Chave et al. 2014; Molto 
2012). A BAS fresca deve, portanto, ser 
convertida em BAS seca a partir de umidade 
contida na madeira (Fearnside 1997). Isto 
pode ser feito a priori, medindo a umidade 
contida em toras de madeira durante a 
pesagem (Nogueira et al. 2008). A fim de 
propagar corretamente os erros, é necessário 
corrigir a biomassa fresca levando em 
consideração as incertezas do modelo de 
umidade contida na madeira (Molto 2012). 
Para fazer uma comparação rápida com os 
estudos existentes, um único valor genérico da 
umidade contida (MC = 42%) é comumente 
usado na bacia do Amazonas (Molto 2012). 
Então, para converter biomassa seca em 
conteúdo de carbono, geralmente se assume 
um conteúdo genérico de carbono na madeira 
variando de 47% a 50% (IPCC 2006). No 
entanto, estudos recentes demonstraram que 
este valor empírico deveria ser refinado para 
estimativas precisas e imparciais. Os fatores 
de conversão de conteúdo de carbono 
publicados para 59 espécies da América 
Central, a fim de estimar a proporção de 
carbono de madeira secada em forno, 
revelaram que o fator de conversão médio é 
de 47,4% com um intervalo de 41,9 a 51,6% 
entre as espécies (Martin & Thomas 2011). 

A maioria dos modelos alométricos 
desenvolvida no Escudo das Guianas é 
baseada na ideia da massa mecanicista de um 

cilindro com a altura, o diâmetro e a GSM da 
árvore. Como as árvores não têm exatamente 
a forma de um cilindro, movemos de modelos 
mecanicistas para modelos estatísticos, 
incluindo assim alguns erros e correções 
estatísticos. Vinte e sete equações foram 
transformadas em registros para obter 
linearidade. Muitos autores optaram por não 
usar as três variáveis básicas de previsão 
porque a altura da árvore e a GSM são às 
vezes difíceis de se obter no campo. Mas o 
DAP, como informação florestal padrão, está 
quase sempre incluído. As duas equações da 
lista completa do banco de dados que não 
lidam com o DAP estão adaptadas para as 
palmeiras.  

Exceto para duas equações do banco de 
dados, os modelos alométricos (trinta e um) 
usam pelo menos dois parâmetros. Destes 
trinta e um modelos, vinte e oito adicionam 
um terceiro parâmetro. Os modelos com mais 
de três parâmetros são raros (três modelos 
usam quatro parâmetros e um só usa cinco). 
Um indicador da qualidade do ajuste (seja o 
R² ou a Raiz Quadrada Média de Previsão) é 
quase sempre relatado com uma capacidade 
de predição extremamente boa (R² está 
sempre acima de 0,9). Esta alta capacidade de 
predição é claramente a consequência dos 
grandes intervalos de DAP usados como 
amostra e do peso das árvores, que variam de 
alguns quilos a várias toneladas. No entanto, 
as incertezas em torno dos parâmetros do 
modelo quase nunca são relatadas, o que torna 
difícil para os potenciais usuários propagarem 
essas incertezas entre as árvores ao estimar a 
BAS no nível da parcela.  

Conforme esperado, os tamanhos de amostra 
são muito altos para modelos pantropicais, 
pois estes são baseados em conjuntos de 
dados pantropicais provenientes de meta-
análises. No entanto, verifica-se que, 
localmente, um grande número de árvores, 
algumas centenas no total, foi registrado de 
modo a calibrar as equações alométricas para 
o conjunto do Escudo das Guianas. Estas 
árvores são equivalentes a 25% 
(exclusivamente para o Escudo das Guianas) 
do maior banco de dados disponível em uma 
escala pantropical (Chave et al. 2014). 
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Figura 5: Proporção de equações alométricas sensu 
stricto desenvolvidas nos quatro territórios do Escudo 
das Guianas. 

Nenhuma equação alométrica foi 
desenvolvida especificamente na Guiana. 
Notavelmente, o Amapá desenvolveu 39 das 
52 equações desenvolvidas localmente. Nove 
provêm da Guiana Francesa e 4 do Suriname. 

1.2 Equações volumétricas 

As equações volumétricas se referem a 
equações usadas ou desenvolvidas para prever 
os volumes de caule por árvore ou os volumes 
brutos sobre casca. Como estas equações são 
muito importantes para prever os volumes 
extraíveis de árvores comerciais, não é de 
surpreender o esforço significativo feito para 
calibrar as equações volumétricas locais na 
região. Foram compiladas trinta e uma 
equações. Metade delas vêm da Guiana 
Francesa, onde duas organizações (ONF e 
Cirad) realizaram um trabalho complementar 
enorme. O Cirad desenvolveu equações para 
o tipo de floresta de Paracou, enquanto o 
ONF ampliou a amostragem por toda a região 
costeira. No Suriname, 13 equações 
volumétricas foram desenvolvidas com os 
dados originais das parcelas de Kabo. 
Notavelmente, 12 de 13 são equações 
específicas de espécies, que cobrem as 
principais espécies comerciais do Escudo das 
Guianas. Somente uma equação foi 

encontrada para o Amapá e duas para a 
Guiana. 

Como o DAP é a informação padrão coletada 
no campo pelos engenheiros florestais, todas 
as equações volumétricas se baseiam apenas 
no DAP. A fórmula matemática da equação é 
muitas vezes uma ordem polinomial de 1º, 2º 
ou 3º grau, com exceção da Guiana, onde as 
leis de potência são usadas nas duas equações. 

 

Figura 6: Proporção de equações volumétricas 
inventariadas nos quatro territórios do Escudo das 
Guianas. 

Os coeficientes de determinação (R²) não são 
sempre relatados (16 de 31). Quando o são, 
eles excedem largamente 0,9. Os tamanhos 
das amostras, quando são conhecidos, são 
muito grandes (muitas centenas de árvores). 
Isto seria de se esperar, dado que tanto o 
Volume quanto o DAP são relativamente 
fáceis de medir de forma padrão durante as 
operações de exploração madeireira. Os 
intervalos do DAP incluem árvores muito 
grandes, às vezes com mais de 100 cm. É 
muito claro que os serviços florestais e os 
pesquisadores favoreceram as árvores maiores 
da floresta para conseguirem calibrar as 
equações volumétricas de forma útil para os 
engenheiros florestais. 
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1.3 Fatores de Expansão de 

Biomassa (FEB) e Fatores 

de Expansão de Volume 

(FEV) 

Os Fatores de Expansão de Biomassa se 
referem a equações usadas ou desenvolvidas 
para converter os volumes de caule em BAS. 
Os Fatores de Expansão de Volume se 
referem a equações usadas ou desenvolvidas 
para converter os volumes comercializáveis 
em volumes totais. 

Nenhuma equação FEB parece ter sido 
desenvolvida especificamente para o Escudo 
das Guianas. Algumas (3) são usadas na 
Guiana e no Suriname. Dois dos três FEBs 
baseiam-se em um fator constante. O terceiro 
depende da biomassa do volume inventariado, 
calculado como o produto do volume sobre 
casca (m3/ha) com a densidade de madeira 
(t/m3). 

Foram relatados sete FEVs, entre os quais 
cinco foram desenvolvidos nos anos 70 na 
Guiana Francesa. São todos baseados em 
valores constantes dependendo da localização 
geográfica (oeste versus leste da Guiana 
Francesa) e do tipo de floresta (pântanos, 
terra firme ou outros tipos). Os coeficientes 
são muito semelhantes variando entre 1,1 e 
1,2. 

2 Amapá 

No Amapá, os principais trabalhos de 
pesquisa sobre equações alométricas foram 
conduzidos na Floresta Estadual do Amapá 
(FLOTA/AP) (Oliveira et al. 2012), que é 
dividida em quatro módulos e compreende 
uma área contínua de terra de 23.694 km². A 
Flota faz fronteira com a Reserva Indígena de 
Uaçá a norte, com a Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável do Rio 
Iratapuru e o assentamento extrativista de 
Maracá a sul, com a BR 156 a leste e com o 
Parque Nacional das Montanhas de 

Tumucumaque e a Floresta Nacional do 
Amapá a oeste. 

2.1 Equações alométricas 

Recentemente, dois estudos importantes 
foram desenvolvidos no Amapá: 

 Oliveira et al. (2013) desenvolveram 14 
equações locais específicas (para o 
módulo II ) 

 Lima, um estudante de doutorado na 
Embrapa, desenvolveu 10 equações 
locais específicas para o módulo IV, 5 
equações locais específicas para o 
módulo II e 10 equações locais 
específicas para os módulos II e IV 
(Lima, 2015) 

O relatório de Lima ainda não foi publicado. 

Os dois estudos desenvolveram dois tipos de 
previsão: um para BAS fresca e um para BAS 
seca. Eles preferem desenvolver equações 
alométricas para ambos os tipos de previsão, 
pois acreditam que usar um fator para 
converter a biomassa fresca para seca aumenta 
a margem de erros. É interessante constatar 
que esta ideia é compartilhada por Molto na 
Guiana Francesa (Molto 2012). 

O tipo de floresta em cada módulo é 
diferente. O módulo II foi o primeiro a ser 
registrado com 106 árvores derrubadas e um 
intervalo bastante baixo de DAP entre 5 e 75 
cm. Em seguida, a Embrapa descobriu que o 
intervalo de DAP também era limitado 
demais, por isso, elaboraram um novo 
conjunto de dados com um intervalo maior 
(até 160 cm). 
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Figura 7: Proporção dos fatores alométricos, 
volumétricos e de expansão de biomassa desenvolvidos 
no Amapá. 

Por fim, Lima comparou os resultados com 
equações pantropicais (Chave et al. 2005; 
Chave et al. 2014) e descobriu que equações 
desenvolvidas localmente funcionavam 
melhor (Lima, 2015). Por isso, as regras para o 
manejo florestal são agora as seguintes: 

 Para florestas próximas do módulo II, 
é usada a equação local para o módulo 
II 

 Para florestas próximas do módulo IV, 
é usada a equação local para o módulo 
IV 

 Em uma escala maior, é usada a antiga 
equação de Chave (2005). A nova 
equação de Chave (2014) nunca é 
usada porque é vista como menos 
eficaz para prever os dados BAS do 
Amapá. Uma explicação seria o fato 
de que os novos dados coletados 
recentemente por Chave et al. (2014) 
para desenvolver as novas equações 
pantropicais não representariam 
devidamente a América do Sul e a 
Amazônia, uma vez que as amostras 
coletadas incluíram mais florestas 
tropicais diversificadas de todo o 
mundo.  

2.2 Equações volumétricas 

Para estimar o volume do caule, foi usada a 
equação de Moura (Moura 1994). 

2.3 Fatores de Expansão de 

Biomassa (FEB) 

Atualmente, nenhum FEB é usado para 
converter o volume do caule para BAS. 

3 Guiana Francesa 

3.1 Equações alométricas 

Foram desenvolvidas nove equações 
alométricas na Guiana Francesa. Oito delas 
derivaram do projeto Ecerex (Lescure 1981; 
Lescure et al. 1983; Lescure & Boulet 1985) 
nos anos 70, no qual 914 árvores individuais 
foram cortadas, pesadas e descritas. Este 
conjunto de dados enorme é o maior 
conjunto de dados disponível em florestas 
tropicais para calibrar equações alométricas. 
Vale notar que mais de trezentas dessas 
árvores individuais foram usadas por Chave 
(Chave et al. 2014) a fim de parametrizar as 
equações pantropicais globais. Lescure 
trabalhou com 8 equações que lidam com a 
BAS global, a BAS das folhas, do caule ou do 
tronco. Estas equações são de dois 
parâmetros, com metade delas precisando de 
informações sobre a altura. A densidade da 
madeira nunca foi usada para prever a BAS. O 
coeficiente de determinação é bastante alto 
(R2 > 0,9) e ligeiramente melhor para 
equações com altura explícita. 

O segundo trabalho importante é o estudo 
recente de Molto com uma única equação 
desenvolvida para todas as árvores com uma 
DAP > 10 cm (Molto 2012). O conjunto de 
dados subjacente é novamente o conjunto de 
dados Ecerex, porém restrito a árvores com 
BAS > 10 cm. Foi usada a altura e a densidade 
da madeira para realizar a previsão. No 
entanto, Molto descobriu que a densidade da 
madeira não era um indicador importante da 
BAS no nível da parcela (Molto 2012). Vale 
notar que a equação de Molto é a única 
equação em que as incertezas sobre os valores 
do parâmetro são claramente relatadas, 
permitindo que o usuário potencial propague-
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as ao estimar a BAS em uma nova parcela de 
floresta.  

 
(a) 

 

(b) 
Figura 8: Mapa de biomassa (BAS) da Guiana Francesa 
baseado na equação alométrica de Molto (Molto et al. 
2014). 

A equação alométrica de Molto foi usada para 
construir um mapa de biomassa para a Guiana 
Francesa no qual as incertezas são explícitas. 

3.2 Equações volumétricas 

As equações volumétricas desenvolvidas e 
atualmente usadas na Guiana Francesa são 
todas baseadas em uma única entrada (DAP), 
pois é muito difícil para os engenheiros 
florestais estimarem as alturas em campo. 

Foram usados dois tipos de tabelas de volume 
na Guiana Francesa. 

Primeiro, os dados dos inventários dos 
fabricantes de papel (Inventaires papetiers) de 
1974-1975 oferecem tabelas de volume para 
as áreas de Mana, Sinnamary, Kourou, 
Tonnegrande, County e Orapu. Para as 
árvores com DAP superior a 80 cm, a 
equação V = f (D) fornece um volume de 
caule bruto com casca até “o primeiro galho 
ou até uma deformação significativa do 
tronco”. Os dados foram calculados a partir 
de árvores em pé cortadas em cubo usando o 
relascópio de Bitterlich. Algumas espécies 
contam com equações específicas, e uma 
equação global é usada para cada área 
geográfica. Para árvores com DAP inferior a 
80 cm, foi estabelecida uma equação única a 
partir e 534 árvores caídas na área de Saint-
Laurent. Ao monitorar as parcelas 
experimentais do BAFOG (Bureau des 
Affaires Forestières de l’Ouest Guyanais, em 
português Secretaria dos Assuntos Florestais 
do Oeste da Guiana), localizadas na floresta 
nacional de Madagascar, Gazel verificou a 
precisão das equações e retrabalhou estas 
equações usando conjuntos de dados 
adicionais: 

 Inventários dos fabricantes de papel de 
St. Laurent (1976) 

 Inventários dos fabricantes de papel de 
Orapu (1975) 

 Inventários do nordeste do Suriname 

 Inventários da Amazônia brasileira 

 Inventários da Venezuela 

 Novos inventários do BAFOG 
(próximo a St. Laurent) 

Vale notar que as equações volumétricas de 
Gazel são atualmente usadas pelos serviços 
florestais nacionais da França para estimar o 
volume. 

Em segundo lugar, Schmitt forneceu equações 
volumétricas baseadas em um enorme 
conjunto de dados obtido nas parcelas 
experimentais de Paracou (Schmitt 1990). 
Várias equações volumétricas foram derivadas 
da extração de cerca de 1.200 árvores durante 
o experimento. Sete equações 
correspondendo a sete grupos comerciais 
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foram elaboradas, todas baseadas em funções 
de ordem polinomial de 2º grau. As equações 
alométricas desenvolvidas em Paracou são 
muito precisas na área de amostragem, porém, 
na ausência de mais estudos para testá-las em 
outros locais, sua validade permanece 
geograficamente limitada.  

 

Figura 9: Proporção dos Fatores Alométricos, 
Volumétricos, de Expansão de Biomassa e de Expansão 
de Volume desenvolvidos na Guiana Francesa. 

3.3 Fatores de Expansão de 

Biomassa (FEB) 

Os FEBs não são usados de forma rotineira 
para converter volumes em BAS. Na maioria 
das vezes, as equações alométricas são usadas 
diretamente em dados de inventário florestal. 
A relevância de se converter primeiro os 
dados de inventário em volumes e, em 
seguida, os volumes em BAS é mínima para 
muitos responsáveis na Guiana Francesa. 
Todavia, os dados de volumes antigos foram 
usados uma vez (Guitet et al. 2006) para 
esboçar um primeiro balanço de carbono das 
florestas da Guiana Francesa. 

3.4 Fatores de expansão de 

volume (FEV) 

Foram desenvolvidos cinco FEVs nos anos 
70 na Guiana Francesa. São todos baseados 
em valores constantes dependendo da 
localização geográfica (oeste versus leste da 
Guiana Francesa) e do tipo de floresta 
(pântanos, terra firme ou outros tipos). Os 
coeficientes são muito semelhantes variando 
entre 1,1 e 1,2. 

4 Guiana 

4.1 Equações alométricas 

Atualmente, nenhuma equação alométrica 
local é usada para estimar a BAS na Guiana. A 
Faculdade de Agricultura e Florestas, a 
Comissão Florestal da Guiana e o Centro 
Iwokrama usaram a equação alométrica de 
Chave et al. (2005) para florestas úmidas para 
avaliar os estoques de carbono e de biomassa. 
Em 2009, a Comissão Florestal da Guiana 
iniciou um projeto para comparar as equações 
pantropicais com os dados locais. Foram 
publicados dois estudos importantes 
desenvolvidos a partir deste projeto: 

 Alder e Kuijk (2009) compararam 
estimativas de biomassa por árvore 
baseadas no uso dos dados de volume 
(coletados no âmbito do projeto 
Guyana-CIDA-IFP para quase 1.900 
árvores de amostragem caídas) e em 
um fator de expansão de biomassa de 
Brown (1997) com as estimativas 
geradas pela equação de Chave et al. 
(2005). Eles descobriram que as 
estimativas de Chave correspondiam 
muito bem com um grande intervalo 
de DAPs (de 10 a 150 cm). Eles 
concluíram que a equação de umidade 
de Chave et al. (2005) se adequava 
satisfatoriamente à Guiana (Alder & 
Kuijk 2009). 

 Em novembro de 2010, uma equipe 
de campo composta por membros de 
Winrock e da Comissão Florestal da 
Guiana coletou amostras de forma 
destrutiva de quatro espécies 
diferentes de árvores para determinar 
se era adequado usar uma equação 
alométrica existente desenvolvida por 
Chave et al. (2005). A equipe 
descobriu que a equação de Chave et 
al. (2005) se adaptava bem às espécies 
da Guiana, com uma biomassa 
calculada que corresponde de forma 
muito próxima à biomassa estimada 
com a equação de Chave. Sandra 
Brown publicou esses resultados em 
um relatório importante sobre “Plano 
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de Desenvolvimento e Implementação 
de Amostragem para o Sistema de 
Monitoramento de Carbono da 
Floresta da Iniciativa REDD+ da 
Guiana” (Brown et al. 2014).  

Resumindo, os principais intervenientes da 
Guiana acreditam que as equações 
pantropicais têm um desempenho similar, e 
talvez até melhor, que as equações 
parametrizadas localmente. 

 

 

Figura 10: Proporção das equações volumétricas, FEB e 
alométricas usadas na Guiana. 

4.2 Equações volumétricas 

Atualmente são usadas duas equações 
volumétricas na Guiana. Estas duas equações 
são muito próximas uma da outra e podem ser 
escritas em duas fórmulas: um logaritmo ou 
uma fórmula de potência (Alder & Kuijk 
2009). Não foi destacada nenhuma diferença 
entre as espécies mesmo quando o tamanho 
da amostra usado para calibrar a equação era 
consideravelmente grande (1.849 árvores com 
DAP > 10 cm). 

4.3 Fatores de Expansão de 

Biomassa (FEB) 

Os volumes das árvores estimados com as 
equações volumétricas são convertidos em 
BAS usando as equações FEB pantropicais de 
Brown (Brown 1997). Equações alternativas 
são usadas em função do valor limite de 190 
t.ha-1. Este limite corresponde à BAS do 
volume inventariado, calculado como o 
produto do volume sobre casca e da 
densidade da madeira. 

5 Suriname 

A Fundação para o Manejo Florestal e o 
Controle da Produção (SBB) usou equações 
alométricas para estimar a biomassa e os 
estoques de carbono. A SBB também estima 
de forma rotineira os estoques e os volumes 
de madeira para planejar, inventariar e 
gerenciar a exploração madeireira nas 
florestas. No entanto, parece que a SBB ainda 
não trabalhou, até o momento, com equações 
locais específicas. Um relatório realizado no 
âmbito da Política de Apoio a Programas de 
Pesquisa do Ministério da Economia dos 
Países Baixos, intitulado “Towards a carbon 
balance for forests in Suriname” (Rumo a um 
balanço de carbono para as florestas no 
Suriname) concluiu que seria melhor usar as 
equações pantropicais do que as 
desenvolvidas localmente (Arets et al. 2011). 

Na SBB, o banco de dados relativo à 
densidade da madeira local é desenvolvido a 
partir do banco de dados de van Horsten e do 
Global Wood Density Database após ligar os 
nomes populares com os nomes científicos 
(Chave & Muller-Landau, 2006). A densidade 
média de madeira é de 0,73 g.cm-3. 

5.1 Equações alométricas 

Muitos autores e documentos locais 
mencionaram equações alométricas locais 
baseadas em medições destrutivas de árvores 
próximas ao sítio de exploração madeireira 
experimental a longo prazo do CELOS-Kabo. 
Os dados brutos, assim como o autor 
responsável por este trabalho, foram 
identificados com dificuldade. Alguns 
documentos (ter Steege 2001) mencionam 
Jonkers (1987), mas este último não contém 
equações volumétricas. Em 1987, Pieter 
Schmidt redigiu suas descobertas sobre 
equações alométricas, mas nunca as publicou 
até 2011, no capítulo 6 do livro ‘Sustainable 
Management of Tropical Forests’ (Schmidt et 
al. 2011) (Manejo Sustentável das Florestas 
Tropicais). Enquanto isso, Jonkers e Poels 
usaram as equações que Schmidt ainda estava 
tentando publicar e citaram-nas como 
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“Schmidt, no prelo”. Poels usou os dados de 
Schmidt próximo a Kabo sem adaptá-los 
(Poels 1987), e Jonkers usou os dados de 
Schmidt ao mesmo tempo que os adaptou 
(Jonkers 1987). Quando Ter Steege citou essas 
referências em 2001, Schmidt ainda não tinha 
publicado seus resultados. Por isso, agora, 
para evitar mais mal-entendidos, os novos 
documentos deverão citar Schmidt et al. 
(2011). O conjunto de dados usado neste 
capítulo também é mais sofisticado que o de 
Jonkers ou o de Poels, pois inclui mais dados 
oriundos de ambas as regiões de Kabo e 
Mapane. 

Quatro equações originais foram 
desenvolvidas: uma para galhos, uma para 
folhas e duas (uma com e outra sem 
densidade de madeira) para BAS de caule. 

O projeto-piloto do Inventário Florestal 
Nacional foi implementado de 2012 a 2014 e 
o relatório, de autoria da ANRICA (Agência 
de Cooperação Internacional e Manejo de 
Recursos Naturais da Áustria) e da SBB, será 
publicado em julho de 2015. Neste trabalho, 
os dados de entrada são provenientes de mais 
29 parcelas (cada uma com 8 subparcelas), 
gerando mais de 1.000 medições individuais 
para um Diâmetro à Altura do Peito (DAP) 
variando de 20 a 148 cm. Usando a equação 
de Pearson (Pearson et al. 2005) como ponto 
de referência, um painel de equações 
alométricas foi comparado mostrando 
diferenças com os resultados de Pearson 
variando entre 106,97% e 137,54%. A questão 
sobre como estimar a BAS de árvores grandes 
(DAP > 148 cm) permanece não resolvida. 

 
Figura 11: Proporção das equações volumétricas, FEB e 
alométricas usadas no Suriname. 

5.2 Equações volumétricas 

A SBB usou uma equação para o conjunto das 
espécies comerciais, com DAP e Altura como 
dados de entrada (Jonkers 1987). 

O CELOS trabalha principalmente com as 
equações de volume de todas as espécies 
comerciais para todas as classes de diâmetro 
publicadas por Jonkers (1987). Esta equação 
foi construída localmente e, portanto, validada 
localmente usando dados das parcelas de 
Kabo. Esta equação alométrica está muito 
próxima da equação de regressão publicada 
por Lescure para todas as espécies de dossel 
na Guiana Francesa (Lescure 1981). O volume 
calculado é o volume do solo até a base da 
copa. Portanto, o volume de madeira total é 
uma quantidade ligeiramente maior, mas o 
volume de madeira coletável é normalmente 
inferior, principalmente devido a defeitos do 
caule. 

Jonkers (1987) também desenvolveu 12 
equações específicas por espécie. O volume 
médio do caule por classe de diâmetro de 
5 cm foi calculado para espécies individuais, 
assim como para todas as espécies comerciais 
combinadas e analisadas com uma regressão 
linear. 

Também é importante observar que, nos anos 
70, a FAO, em colaboração com o Serviço 
Florestal Nacional, realizou um inventário 
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florestal em três grandes áreas florestais 
(Fallawatra, Nassau e Kabalebo) com um total 
de 334.000 hectares. A fim de calcular os 
volumes comerciais das árvores, foram 
estabelecidas séries cônicas. Uma série cônica 
é um conjunto de equações matemáticas que 
dão a relação entre o diâmetro em 
determinadas alturas acima do solo e o 
diâmetro de referência. Os dados que 
determinam as séries cônicas foram obtidos a 
partir de 2.600 árvores caídas, das quais 600 
apresentaram defeitos; não foram encontradas 
alturas de caule superiores a 33 m. As séries 
cônicas não são equações volumétricas sensu 
stricto, mas este conjunto de dados, se 

disponível, poderia ser de alto valor para 
testar ou desenvolver novas equações 
volumétricas. 

5.3 Fatores de Expansão de 

Biomassa (FEB) 

Para converter o volume do caule para BAS, 
são usadas as recomendações do IPCC (2006) 
com dois valores de FEB: 

 3,4 para dados de estoque, 

 1,5 para dados incrementais 
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PRINCIPAIS PROJETOS E ORGANIZAÇÕES

1 Amapá 

1.1 Principais organizações 

1.1.1 IEF – Instituto Estadual das 

Florestas do Amapá 

O IEF é uma autoridade estadual com 
personalidade jurídica de direito público, 
ligada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, 
mas com autonomia financeira. A principal 
responsabilidade do IEF é aplicar a política 
florestal no Estado do Amapá em 
consonância com o desenvolvimento 
macropolítico do estado. Suas demais 
responsabilidades são: 

 Promover o setor produtivo florestal, 
legalizando o setor e aumentando a 
silvicultura no estado; 

 Implementar, desenvolver e 
supervisionar mecanismos e ações que 
visem fortalecer o manejo florestal, 
divulgando a importância da 
certificação dos processos de 
produção entre as empresas florestais, 
assim como divulgar o acesso a 
projetos de crédito; 

 Desenvolver o registro das áreas 
florestais e das áreas degradadas no 
estado, fornecer assistência técnica às 
comunidades rurais em projetos de 
restauração de áreas degradadas; 

 Fornecer assistência técnica às 
comunidades rurais em projetos de 
treinamento, disseminação, promoção 
e melhoria de técnicas florestais, 
promover o treinamento e a 
implementação de práticas de manejo 
florestal. 

Site 

1.1.2 Embrapa Amapá 

A Embrapa Amapá é uma das 47 unidades 
descentralizadas da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A 
Embrapa Amapá foi criada em 1980 como 
Centro de Pesquisa Agropecuária do Amapá, 
ligado administrativamente ao Centro de 
Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido 
(CPATU), atualmente denominado Embrapa 
Amazônia Oriental. Desde 1991, tornou-se o 
Centro de Pesquisa Agroflorestal do Amapá 
(CPAFAP), atendendo às necessidades de 
fortalecimento das atividades de pesquisa, 
inovação e tecnologias para o 
desenvolvimento do estado do Amapá, que 
está envolvido na criação de tecnologias 
compatíveis com as características dos 
ecossistemas da região e com as pessoas que 
lá vivem, incluindo pequenos agricultores 
familiares extrativistas e ribeirinhos.  

Site 

O IEF e a Embrapa estabeleceram uma 
parceria sólida para desenvolver equações 
alométricas para a Floresta Estadual do 
Amapá (FLOTA). A Embrapa ainda está 
melhorando as equações existentes com o 
intuito de obter uma equação alométrica geral 
para o Amapá. Os dois institutos estão 
dispostos a continuar a trabalhar em 
colaboração para desenvolver uma estratégia 
de REDD+. O IEF tem um banco de dados 
que reúne todas as informações do inventário 
florestal realizado na FLOTA e poderá 
disponibilizá-lo para um teste sistemático da 
potência de previsão das equações alométricas 
na escala do Escudo das Guianas. 

http://www.ief.ap.gov.br/
https://www.embrapa.br/en/amapa
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1.2 Principais projetos 

1.2.1 Redd+ FLOTA (Floresta do 

Estado do Amapá) 

A FLOTA é uma área de floresta nativa, 
declarada área protegida em 2006, com o 
objetivo de promover o uso sustentável dos 
recursos florestais no estado do Amapá. Os 
principais objetivos da FLOTA é conseguir 
uma exploração sustentável da madeira e de 
outros produtos não madeireiros. O IEF era 
responsável pelo manejo, o inventário e a 
estimativa do estoque de carbono do projeto 
REDD+ FLOTA (2010-2013). Os estudos 
foram lançados neste site mas ainda não 
foram publicados.  

Site 

1.2.2 BIOMAP 

O objetivo do BIOMAP (2015-2018) é definir 
uma metodologia, potencialmente aplicável ao 
estado do Amapá, para realizar uma 
classificação do tipo de vegetação como uma 
base para a preservação e o manejo 
sustentável dos recursos florestais, incluindo 
os estoques de carbono. O desafio é tirar 
proveito de várias fontes, quer seja de dados 
de escalas múltiplas ou de detecção remota, 
para extrapolar os dados de estoque de 
carbono dos inventários florestais clássicos. A 
abordagem será baseada em quatro etapas 
relacionadas a escalas agrupadas:  

 Identificação e mapeamento de 
unidade geomórficas; 

 Estudar, nessas unidades, gradientes de 
alterações na cobertura florestal por 
meio de imagens ópticas por satélite 
em alta resolução espacial; 

 Concluir parcelas de amostragem com 
medições de campo fortalecidas pelos 
dados do altímetro Lidar  

 Finalização e implementação de 
equações alométricas específicas para 
as diversas florestas do Amapá 

Estas etapas, estreitamente integradas, 
permitirão avaliar os erros na extrapolação 
dos dados de inventário florestal em unidades 
de mapa. 

1.2.3 Iniciativa REDD+ em 

Jari/Amapá 

A iniciativa REDD+ de Jari/Amapá é dirigida 
pela empresa de investimento privado 
Biofílica e um grupo empresarial chamado 
Grupo Jari. O projeto visa proteger uma área 
de floresta com certificação FSC no vale do 
Jari. Esta área foi comprada pelo Grupo Jari 
em 2000 de uma antiga empresa de Jari. Os 
principais objetivos da iniciativa eram reduzir 
o desmatamento e a degradação florestal na 
área de manejo florestal. Os proponentes 
também planejam promover cobenefícios 
sociais, fornecendo assistência técnica para 
uma produção sustentável a alguns pequenos 
proprietários vivendo dentro e em torno da 
área de intervenção.  

Desde 1983, o Grupo Jari abrigou 40 parcelas 
permanentes de floresta cobrindo 40 ha 
originalmente estabelecidas em 1983 pela 
Embrapa. 

Site 

2 Guiana Francesa 

2.1 Principais organizações 

2.1.1 ONF – Office National des 

Forêts 

A floresta tropical da Guiana Francesa cobre 
mais de 8 milhões de hectares. A preservação 
e o manejo de 5,3 milhões de hectares destas 
florestas (conhecidos como Domaine 
Forestier Permanent) pertencentes ao Estado 
são confiados ao Serviço Florestal Nacional 
da França. O enquadramento legal deste 
manejo está ao abrigo da Lei Florestal de 2005 
e do decreto de alteração de 2008, que adapta 
a lei florestal nacional ao território da Guiana 
Francesa. 

Site 
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Equações alométricas no Escudo das Guianas 

 25  

2.1.2 GIC Irista 

Irista é um Grupo de Interesse Científico 
(GIC) que coordena, na Guiana Francesa, as 
atividades das organizações de pesquisa 
interessadas nas bases físicas e biológicas do 
manejo dos ecossistemas das florestas 
tropicais úmidas. 

2.1.3 Guyane Energie Climat 

Guyane Energie Climat é uma organização 
sem fins lucrativos que visa ser a fonte central  
de informações relacionadas à energia e ao 
desenvolvimento sustentável na Guiana 
Francesa. Tem como objetivo promover e dar 
apoio a iniciativas locais, assim como 
comunicar com agentes locais a fim de 
produzir os dados necessários para as tomadas 
de decisão. As missões são organizadas de 
acordo com os princípios de desenvolvimento 
sustentável (econômico, social e ambiental). 

2.1.4 UMR EcoFoG 

A Unidade de Pesquisa Conjunta em Ecologia 
das Florestas da Guiana (EcoFoG) reúne as 
instituições AgroParisTech, Inra, Cirad, 
CNRS, a Universidade das Antilhas Francesas 
e a Universidade da Guiana Francesa. O 
objetivo da unidade é integrar abordagens em 
ecologia e ciências dos materiais para: 

 Compreender as relações entre 
diversidade e funcionamento de 
ecossistemas, considerando os efeitos 
da exploração, da pressão antrópica e 
das alterações globais; 

 Impulsionar a inovação e valorizar os 
recursos florestais, tendo em 
consideração sua grande diversidade e 
as restrições específicas dos ambientes 
tropicais úmidos. 

Site 

2.2 Principais projetos 

Existe uma longa história de projetos 
científicos desenvolvidos na Guiana Francesa 
que lidam com equações alométricas e, de 
forma mais geral, com o balanço de carbono 
das florestas tropicais. Os pesquisadores 

iniciaram há mais de 30 anos com o projeto 
Ecerex, que registrou, mediu e usou 914 
árvores para calibrar as primeiras equações 
alométricas. Nos últimos anos, foram 
realizados trabalhos essenciais nas unidades de 
pesquisa da Guiana Francesa para o 
desenvolvimento de novas equações 
alométricas tanto em escala pantropical 
(Chave et al. 2014) quanto em escala local 
(Molto 2012). 

2.2.1 Observatoire du Carbone 

O Observatório do Carbono é um projeto 
liderado pela associação Guyane Energie 
Climat, com o objetivo de alcançar um 
balanço de carbono pleno no território da 
Guiana Francesa. Entre outras coisas, o setor 
florestal foi pesquisado em profundidade e o 
balanço de carbono do manejo florestal foi 
recentemente conquistado (Cabon et al. 2014). 

Site 

2.2.2 Guyafor 

Guyafor é uma rede de parcelas florestais 
criada para estudar, ao longo de várias 
décadas, as dinâmicas florestais na Guiana 
Francesa. Há dez anos, o ONF (Office 
National des Forêts), o CIRAD (Centre 
International de Recherche en Agronomie 
pour le Développement) e o CNRS (Centre 
National de la Recherche Scientifique) 
decidiram integrar suas próprias parcelas 
permanentes de floresta em uma única rede, 
chamada Guyafor, no intuito de padronizar o 
monitoramento das dinâmicas das florestas, a 
avaliação ambiental e os métodos de 
gerenciamento de dados. 

Site 

2.2.3 Labex CEBA 

O laboratório de excelência CEBA (Centro de 
Estudos da Biodiversidade Amazônica) é um 
projeto de pesquisa com duração de 10 anos 
que visa entender a razão pela qual tantos 
organismos estão presentes nos ecossistemas 
tropicais. O CEBA promove a inovação em 
pesquisa sobre biodiversidade tropical. Ele 
reúne uma rede de equipes de pesquisa 
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francesas reconhecidas internacionalmente, 
contribui para a educação universitária e 
incentiva a colaboração científica com os 
países sul-americanos. 

Site 

3 Guiana 

3.1 Principais organizações 

3.1.1 GSF – Guiana Shield Facility 

(Fundo para o Escudo das 

Guianas) 

O GSF é um fundo que conta com o apoio de 
vários doadores, para o financiamento a longo 
prazo de atividades nacionais e regionais de 
preservação dos ecossistemas, de proteção da 
biodiversidade e de manutenção dos meios de 
subsistência dentro da ecorregião do Escudo 
das Guianas. O GSF apoia a posição de que a 
importância mundial da ecorregião do Escudo 
das Guianas e de seus serviços de 
ecossistemas foi, é e será a razão das 
transferências entre a comunidade 
internacional e as comunidades responsáveis 
pela manutenção da integridade ecológica e 
cultural do Escudo das Guianas. 

Site 

3.1.2 GFC – Guyana Forestry 

Commission (Comissão 

Florestal da Guiana) 

A GFC é responsável por aconselhar o 
ministro da pasta sobre questões relacionadas 
à política, às leis e às normas florestais. A 
Comissão também é responsável pela 
administração e o manejo de todo o território 
florestal do Estado. O trabalho da Comissão é 
orientado por um Projeto de Plano Florestal 
Nacional, desenvolvido para tratar da política 
florestal. A Comissão desenvolve e monitora 
padrões para as operações do setor florestal, 
desenvolve e implementa estratégias de 
proteção e conservação das florestas, controla 

a pesquisa florestal e dá apoio e orientação a 
ações de formação e ensino florestal. 

Site 

3.1.3 Departamento florestal – 

Universidade da Guiana 

Para melhorar a qualidade da educação 
florestal na Guiana, o Departamento Britânico 
de Desenvolvimento Internacional forneceu 
fundos por meio do Projeto de Apoio à 
Comissão Florestal da Guiana para a criação 
do Departamento Florestal. A Estação de 
Pesquisa foi inaugurada em 2004 e está 
localizada no campus de Turkeyen. Os alunos 
graduados do Departamento Florestal 
contribuem de forma relevante com os setores 
florestais tanto em nível local como regional. 

Site 

3.1.4 IIC – Centro Internacional de 

Iwokrama para a Preservação e 

o Desenvolvimento da Floresta 

Tropical 

O ICC é uma organização internacional sem 
fins lucrativos criada em 1996 sob o mandato 
conjunto do Governo da Guiana e o 
Secretariado do Commonwealth, para 
gerenciar a floresta de Iwokrama, uma reserva 
única de 371.000 hectares de floresta tropical, 
“de forma a gerar benefícios ecológicos, 
econômicos e sociais duradouros às pessoas 
da Guiana e do mundo em geral”. A Floresta 
de Iwokrama e seu centro de pesquisa são 
únicos, pois constituem um local dedicado ao 
teste de conceitos de floresta tropical, onde a 
preservação, o equilíbrio ambiental e o uso 
econômico podem ser mutualmente 
reforçados. O ICC está atualmente 
desenvolvendo uma abordagem alternativa 
para permitir que as florestas tropicais 
recebam uma renda significativa a partir de 
serviços de ecossistemas e de uma prática de 
preservação criativa. 

Site 
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3.2 Principais projetos 

3.2.1 MRVS – Guyana REDD+ 

Monitoring Reporting & 

Verification System (Sistema 

REDD+ de Monitoramento, 

Relatórios e Verificação na 

Guiana) 

Em 2009, a Guiana desenvolveu um quadro 
nacional para o MRVS. O objetivo do MRVS 
é estabelecer um sistema nacional completo 
para monitorar, relatar e verificar as emissões 
de carbono das florestas resultantes do 
desmatamento e da degradação florestal na 
Guiana. O projeto iniciou em 2010. A 
cooperação entre os Governos da Noruega e 
da Guiana expressa uma vontade de 
cooperação visando fornecer ao mundo um 
modelo relevante e replicável para que as 
iniciativas REDD+ possam se alinhar com os 
objetivos de desenvolvimento dos países com 
grande porcentagem de florestas e as 
necessidades mundiais em matéria de combate 
às alterações climáticas. A iniciativa requer o 
desenvolvimento das capacidades de MRV 
dos estoques de carbono e das alterações das 
florestas. 

Site 

3.2.2 ACP FORENET – Avaliação da 

biomassa florestal e dos 

estoques de carbono para a 

preparação ao REDD em países 

ACP 

O ACP FORENET é um projeto financiado 
pela Comissão Europeia e pela Secretaria dos 
países do grupo África-Caribe-Pacífico (ACP) 
visando o fortalecimento das capacidades em 
alguns países selecionados do ACP (incluindo 
a Guiana e o Suriname) para realizar pesquisas 
conjuntas relacionadas com as florestas, que 
produzirão resultados diretamente aplicáveis 
ao manejo sustentável das florestas tropicais 
úmidas. O objetivo é facilitar a colaboração 
entre as organizações de pesquisa florestal dos 
países selecionados, por meio do 
fortalecimento das capacidades e permitindo 
que eles colaborem de forma eficaz em temas 

de pesquisa comuns, que contribuirão para a 
preservação e o uso sustentável de suas 
florestas tropicais, satisfazendo as demandas 
econômicas, sociais e ambientais em escala 
local, nacional e global. 

Site 

4 Suriname 

4.1 Principais organizações 

4.1.1 SBB – Stichting voor 

Bosbeheer en Bostoezicht 

A Fundação para o Manejo Florestal e o 
Controle da Produção do Suriname visa obter 
um uso racional sustentável das florestas do 
Suriname através de uma organização 
profissional eficiente, em consultoria contínua 
com as partes interessadas relevantes. 

http://sbbsur.org/  

4.1.2 CELOS – Centro de Pesquisa 

Agrícola no Suriname 

O CELOS promove a pesquisa científica 
aplicada ao setor agrícola e florestal no 
Suriname e na região. Além de realizar 
pesquisas, o CELOS também presta serviços e 
disponibiliza suas instalações a cientistas e 
estudantes universitários, principalmente aos 
membros e estudantes afiliados ao 
Departamento de Agricultura da Faculdade de 
Tecnologia. 

Site 

4.1.3 NIMOS – Nationaal Instituut 

voor Milieu en Ontwikkeling in 

Suriname 

A missão do Instituto Nacional para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento no Suriname 
(NIMOS) é iniciar o desenvolvimento de um 
enquadramento legal e institucional nacional 
para a política e o manejo ambiental em prol 
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do desenvolvimento sustentável na República 
do Suriname. 

Site  

4.2 Principais projetos 

4.2.1 Projeto FCAM 

Como pré-requisito para a inclusão do 
Suriname no mecanismo REDD+, é 
necessário estabelecer um sistema de Medição, 
Relatórios e Verificação (MRV). Uma das 
etapas em direção à implementação de um 
sistema deste tipo é o desenvolvimento de 
uma metodologia para avaliar o estoque de 
carbono florestal e o desenvolvimento de 
capacidades para avaliar e monitorar 
periodicamente este estoque de carbono. Para 
conseguir isso, um projeto de três anos 
chamado “Desenvolvimento de capacidades 
para uma avaliação eficiente do estoque de 

carbono florestal no Suriname” foi iniciado 
em 2010 e concluído em 2012. 

Site 

4.2.2 Inventário Florestal Nacional 

O projeto-piloto do NFI (Inventário Florestal 
Nacional) foi implementado de 2012 a 2014, e 
o relatório, de autoria da ANRICA (Agência 
de Cooperação Internacional e Manejo de 
Recursos Naturais da Áustria) e da SBB, ainda 
está sendo finalizado (será publicado em 
meados de julho de 2015). A próxima etapa da 
SBB é planejar o projeto de um Inventário 
Florestal Nacional multiuso de grande escala 
(com projetos de amostragem semelhantes ou 
diferentes do piloto – a confirmar). Se o 
financiamento for concedido, esse NFI 
multiuso seria implementado nos próximos 
quatro anos ou mais, e as equações 
alométricas serão fundamentais para este 
trabalho.
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ATUAIS LACUNAS E PERSPECTIVAS FUTURAS

Neste capítulo, nos afastaremos da mera 
compilação de equações alométricas para 
identificarmos a falta de conhecimento em 
uma série de pontos e fornecermos algumas 
perspectivas para lidar com essas lacunas. 
Primeiro, discutiremos a questão das 
incertezas e explicaremos a importância de 
considerá-las. Depois, focaremos nas florestas 
exploradas e nas consequências da exploração 
madeireira nas equações alométricas. Em 
seguida, abordaremos a questão da nova 
tecnologia de detecção remota e a importância 
de haver estimativas de campo precisas para 
calibrar essas novas ferramentas. Por fim, 
observaremos como a cooperação 
internacional pode ajudar a superar as lacunas 
identificadas. 

1 Gerenciando incertezas 

As estimativas de BAS referentes às parcelas 
são frequentemente usadas para comparar a 
variação espacial e temporal de seus 
respectivos valores (Rutishauser et al. 2010). 
Comparando os valores de BAS ao longo do 
tempo ou do espaço implica sermos capazes 
de identificar tendências, diferenças ou 
estabilidade (Pyle et al. 2008). Para isso, é 
necessário quantificar o nível de confiança 
sobre nossas estimativas e, então, testar a 
existência de eventuais diferenças entre as 
duas estimativas. Os problemas surgem 
devido ao fato de que a maioria das equações 
alométricas não relatam as incertezas do 
modelo e/ou as incertezas do parâmetro, por 
isso, as equações alométricas são 
normalmente usadas de forma determinística. 
Isso pode realçar diferenças no espaço e no 
tempo que não são sustentadas (Ballantyne et 
al. 2015). Por exemplo, uma diferença de 

50t/ha em BAS entre duas parcelas será 
interpretada de forma diferente nestes três 
casos: 

 Caso 1: A parcela 1 é de 250 T.ha-1, a 
parcela 2 é de 300 T.ha-1 

 Caso 2: A parcela 1 é de 250 +/- 10 
T.ha-1, a parcela 2 é de 300 T.ha-1 

 Caso 3: A parcela 1 é de 250 +/- 200 
T.ha-1, a parcela 2 é de 300 +/- 200 
T.ha-1 

O caso 1 é a situação comum, o gerente 
florestal não tem nenhuma indicação sobre os 
intervalos de confiança. Os casos 2 e 3 são 
menos comuns e mais úteis aos gerentes. No 
caso 2, as diferenças são significativas. No 
caso 3, as diferenças não são significativas e as 
duas parcelas podem ser consideradas muito 
semelhantes em termos de BAS.  

O relatório de 2000 do IPCC (Painel 
Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas) intitulado “Good Practice 
Guidance and Uncertainty Management in 
National Greenhouse Gas Inventories” (Guia 
de práticas recomendadas e gerenciamento de 
incertezas nos inventários nacionais de gases 
com efeito de estufa) aponta para a 
necessidade de propagar as incertezas de 
forma explícita (Penman et al. 2003). 

1.1 Propagação de erros 

As incertezas são de duas naturezas (Molto 
2012): 

 Incertezas de conjuntos de dados 
propriamente ditos 

 Incertezas de modelos estatísticos 

Primeiro, o nível de incerteza dos dados 
depende das propriedades básicas do conjunto 
de dados coletado. Três conjuntos de dados 
podem ser usados em equações FEB, 
alométricas e volumétricas: DAP, Altura e 
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Densidade da Madeira. O DAP e a Altura têm 
uma medição estimada no campo e podem, 
assim, estar sujeitos a erros de medição 
podendo ser aproximados com uma lei 
normal. A densidade da madeira é a densidade 
de madeira média de uma subpopulação de 
árvores individuais. Os erros de medição 
também podem existir, mas a fonte de 
variabilidade mais importante é a variabilidade 
intraespecífica nos valores de densidade da 
madeira (Albert et al. 2010; Jung et al. 2010). 
O valor médio da densidade da madeira era 
comumente usado para estimar a BAS mesmo 
que, novamente, as incertezas possam ser 
levadas em consideração com uma lei normal 
centrada em torno da média relativa a cada 
espécie. 

Em segundo lugar, as incertezas podem vir de 
modelos estatísticos (Gregoire & Kohl 2000): 
do modelo de altura quando é usado, dos 
modelos de densidade da madeira (ver acima) 
e da equação alométrica propriamente dita. 
Por definição, o modelo estatístico é uma 
aproximação da realidade (Grimm et al. 2005). 
Associados a esta aproximação estão o erro 
global (normalmente aproximado com uma lei 
normal centrada em zero) do modelo mais as 
incertezas associadas a cada parâmetro de 
modelo. Ao calibrar o modelo estatístico, um 
desvio padrão (ou um intervalo de 
credibilidade para cientistas Bayesianos) está 
normalmente relacionado aos valores de cada 
parâmetro. Esses desvios padrão são 
raramente relatados. 

 
Figura 12: Esquema geral de propagação de erros para 
estimar a biomassa (BAS) em uma determinada parcela 
(Molto 2012). Os erros são provenientes dos próprios 
conjuntos de dados, do Diâmetro à Altura do Peito 
(DAP), da identificação das espécies, da Gravidade 
Específica da Madeira (GSM) ou dos submodelos de 

BAS, estes últimos normalmente conhecidos como 
“equações alométricas”. 

Molto mostrou como levar em consideração 
todas as diferentes fontes de incerteza em um 
único enquadramento metodológico (Molto 
2012). Desta forma, a propagação de erros 
nos modelos estatísticos com base nos 
conjuntos de dados da fonte é facilmente 
obtida. Além disso, um valor de incerteza 
global pode ser atribuído para estimar a BAS 
de uma determinada árvore, parcela ou 
paisagem. E ainda, a propagação de incertezas 
por meio de um enquadramento coerente da 
elaboração dos modelos permite identificar 
onde se encontram as principais fontes de 
incertezas para, então, tentar reduzi-las. 

1.2 Principal papel das 

equações alométricas nas 

estimativas de biomassa 

Com a propagação das incertezas do modelo 
por meio do enquadramento coerente da 
elaboração dos modelos, Molto et al. (2013) 
identificaram o submodelo de BAS como a 
principal (de longe) fonte de erro na previsão 
da BAS na Guiana Francesa. No entanto, eles 
não exploraram as fontes de incertezas 
devidas a erros de medição ou à diversidade 
natural entre as árvores. Pode-se esperar (ver 
acima) que estas incertezas tenham uma 
importância secundária. Isto significa que a 
única maneira de melhorar a precisão das 
previsões da BAS é melhorar a precisão do 
submodelo de BAS. Adicionar mais árvores 
aos dados de calibração pode ser uma forma 
de melhorar a precisão do modelo. No 
entanto, haverá sempre uma certa diversidade 
de BAS entre árvores da mesma altura, DAP e 
densidade de madeira. Como o termo de erro 
no modelo BAS é o mesmo que o encontrado 
anteriormente para grandes conjuntos de 
dados (Chave et al. 2005), é de se esperar que 
os modeladores tenham atingido um limite 
intransponível devido à variabilidade natural 
entre as árvores. Outra maneira de melhorar a 
precisão das previsões da BAS consistiria em 
investigar uma variedade maior de 
submodelos de BAS, adicionando novas 
variáveis para explicar a variação residual. As 
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variáveis que ampliam nosso conhecimento 
sobre o volume das árvores (como o cone do 
tronco, os diâmetros em várias alturas, o 
tamanho da copa, etc.) ou a densidade da 
árvore (densidade da madeira medida ao 
longo do tronco, em todas as profundidades, 
etc.) aumentariam a precisão do modelo. No 
entanto, o modelo de BAS é finalmente usado 
para inferir a BAS em grandes conjuntos de 
dados de inventários. Se o modelo de BAS 
requer excesso de dados para ser medido no 
campo, ele não será útil para os gerentes 
florestais. 

2 Rumo a novas equações 

alométricas para florestas 

degradadas? 

Hoje em dia, as florestas degradadas pelos 
humanos compõem a maioria das paisagens 
tropicais (Sist et al. 2015). A exploração 
madeireira comercial é frequentemente 
reconhecida como a principal causadora de 
distúrbios nas florestas, com impactos 
ambientais profundos e duradouros (Huang & 
Asner 2010; Guitet et al. 2012; Blanc et al. 
2009). Apesar de a dinâmica pós-exploratória 
ser relativamente bem conhecida, existe pouca 
informação sobre os efeitos potenciais na 
morfologia individual das árvores. No 
entanto, com a maior iluminação constatada 
nas florestas exploradas, as árvores em 
regeneração tendem a formar suas copas em 
estaturas mais baixas e, assim, alteram as 
equações alométricas e volumétricas. Estão 
disponíveis poucos textos sobre esta questão: 
aqui relatamos os resultados de um estudo-
piloto usando dados das parcelas permanentes 
da floresta de Paracou na Guiana Francesa. 

2.1 Equações volumétricas 

Nas parcelas exploradas de Paracou, foi 
encontrado um efeito significativo da 
exploração madeireira tanto em alturas totais 
(HT) quanto comercializáveis (HM). As árvores 

eram, em média, 2,3 m (HT) e 2,0 m (HM) mais 
baixas em parcelas exploradas em comparação 
com as árvores de referência em parcelas não 
manejadas. No entanto, descobriu-se que a 
diferença na altura total entre as florestas 
exploradas e as não manejadas diminui com o 
aumento do diâmetro da árvore.  

A principal hipótese que poderia explicar essa 
diminuição observada nas alturas reside em 
uma diminuição da competição por luz nas 
florestas exploradas. Uma das principais 
características da exploração madeireira é a 
criação de grandes clareiras entre as copas das 
árvores (Asner et al. 2004) que favorecem a 
abundância e a regeneração de plantas jovens 
(Nicotra & Chazdon 1999). Enquanto um 
grande volume de publicações tem explorado 
o papel fundamental das clareiras na 
regeneração de árvores e na manutenção da 
diversidade (Chazdon & Fetcher 1984; 
Hubbell 1999), ainda se sabe pouco sobre 
como as árvores circundantes reagem às 
clareiras causadas pela exploração, 
principalmente em termos de processo de 
ramificação. Nossos resultados apoiam a ideia 
de que a disponibilidade de luz induz o 
desenvolvimento de copas de menor estatura. 
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Figura 13: Alturas totais (HT) e comercializáveis (HM) 
em florestas não manejadas (FNM) e florestas 
exploradas (FE) de Paracou como uma função de 
Diâmetro à Altura do Peito (DAP). São mostradas 
regressões de mínimos quadrados ordinários (linhas 
listradas) e faixas de predição de erros. 

Alturas comercializáveis reduzidas resultam 
em volumes comerciais reduzidos. Os 
engenheiros florestais devem compensar isso 
colhendo mais caules para atingir volumes 
extraídos semelhantes. Uma tal intensificação 
da exploração contrariaria a recomendação 
atual de reduzir as intensidades da exploração 
madeireira para reduzir o seu impacto nos 
trópicos. Apesar dos efeitos compensatórios 
que melhoraram o crescimento das árvores 
remanescentes após a exploração (Herault et 
al. 2010; Peña-Claros et al. 2008), a duração 

atual (menos de 70 anos, na melhor das 
hipóteses) do ciclo de exploração madeireira 
se mostrou curto demais para recuperar o 
volume comercial inicial (Dauber et al. 2005; 
Silva et al. 1995). Com o aumento do 
consumo de madeira no Escudo das Guianas 
(por ex., na Guiana Francesa, é possível 
prever uma mudança de 60.000 para 225.000 
m3 por ano-1 nos próximos 10 anos), espera-se 
no futuro um aumento da proporção de toras 
extraídas das florestas já manejadas. É 
necessário haver mais pesquisas sobre estas 
descobertas em geral, ao longo de uma faixa 
mais ampla de florestas exploradas no Escudo 
das Guianas. 

2.2 Equações alométricas 

Quando traduzido em BAS, o crescimento das 
árvores na floresta explorada de Paracou 
apresentou uma redução de 6 a 19% de 
biomassa. Esta descoberta reforça a 
importância de medir e contabilizar a altura 
das árvores nas estimativas de estoque de 
carbono florestal (Hunter et al. 2013; 
Rutishauser et al. 2013; Vieilledent et al. 
2012). As diferenças na dimensão da copa 
também podem explicar a grande quantidade 
de variantes na biomassa total das árvores 
(Goodman et al. 2014). No entanto, o 
aumento da proporção copa/tronco nas 
florestas abertas brasileiras foi associado a 
estoques de biomassa mais baixos (Nogueira 
et al. 2008). Pode-se esperar um 
favorecimento da largura da copa em florestas 
exploradas devido a uma baixa competição 
lateral de copas após a exploração madeireira, 
apoiando a ideia de uma redução nítida da 
fixação do carbono em florestas degradadas. 
Os modelos de biomassa acima do solo 
precisam urgentemente melhorar a estimativa 
dos estoques de carbono atuais e futuros nas 
florestas exploradas. 
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Figura 14: Diferenças na biomassa acima do solo e no 
volume comercial das árvores crescendo em florestas 
exploradas, em comparação com florestas não 
manejadas em Paracou, na Guiana Francesa. 

3 Detecção remota: o 

futuro? 

Os métodos de detecção remota vêm sendo 
cada vez mais usados para avaliar e mapear 
biomassa em escala de paisagem ou regional. 
Atualmente, estão sendo pesquisadas duas 
tecnologias: a Lidar e a tecnologia de radar. É 
possível observar que os dados de detecção 
remota obtidos com técnicas aéreas devem ser 
calibrados em função de algumas parcelas de 
inventário florestal. Portanto, estimativas não-
enviesada da BAS dessas parcelas são 
necessárias para quantificar as incertezas e que 
seja possível levá-las em consideração ao 
desenvolver modelos de inferência espacial. 

3.1 Tecnologia LiDAR 

LiDAR está se tornando um componente 
fundamental das estratégias internacionais de 
medição e contabilização das emissões e 
captações de carbono das florestas tropicais. 
A tecnologia LiDAR é capaz de passar através 
da cobertura florestal tropical para detectar 
estruturas florestais tridimensionais. Vários 
algoritmos foram desenvolvidos para integrar 

a variabilidade da estrutura florestal em vez de 
usar apenas a altura da floresta (derivada do 
modelo de cobertura digital menos o modelo de 
superfície digital) para inferir a BAS (Vincent 
et al. 2014). Foi alcançado um consenso com 
o desenvolvimento de um famoso modelo 
universal criado pela equipa de Greg Asner 
(Asner et al. 2012). São necessários dois 
indicadores adicionais para usar o modelo de 
Asner: 

 A proporção Área Basal/Altura Média 
da cobertura (estimado com o modelo 
de cobertura digital) 

 Uma estimativa média da densidade da 
madeira 

Tanto a Área Basal quanto a densidade média 
da madeira estão disponíveis a partir dos 
inventários florestais tradicionais do Escudo 
das Guianas. Um trabalho de pesquisa 
dedicado a comparar as estimativas de BAS 
com base em LiDAR com estimativas 
baseadas em inventário em escala regional 
seria de extrema importância para testar a 
validade do LiDAR no mapeamento de BAS 
em grande escala. 

3.2 Tecnologia de radares 

A seleção da missão Biomassa pelo conselho 
do programa da Agência Espacial Europeia 
para a observação da Terra coloca a 
tecnologia de radares na primeira linha do 
reconhecimento científico internacional. A 
missão Biomassa usará um inovador radar 
polarimétrico de abertura sintética de banda P 
operando a 435 MHz e com uma largura de 
banda de 6 MHz para mapear a biomassa 
florestal, especialmente nas áreas 
intertropicais. A região de Paracou será 
incluída como um dos principais locais de 
calibração. 

No Suriname, foram usadas tecnologias de 
radar de abertura sintética operando na Banda 
L, ou ALOS PALSAR (Phased Array type L-
band Synthetic Aperture), para desenvolver 
um mapa da vegetação atualizado para todo o 
país como entrada para o sistema REDD de 
Medição, Relatórios e Verificação (MRV). A 
mesma tecnologia, combinada com o Envisat 
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ASAR e o TerraSAR-X, tem sido usada na 
Guiana para o desenvolvimento de testes de 
campo de novos métodos de mapeamento de 
biomassa. Foram realizadas medições de 
campo da biomassa acima do solo para 
calibrar os algoritmos na floresta tropical de 
Iwokrama. No Amapá, está em construção 
um conjunto de imagens de radar, de banda X 
e P, melhor conhecidas como Base 
Cartográfica do Estado do Amapá. 

Mais uma vez, um projeto de pesquisa 
dedicado a comparar as estimativas de BAS 
baseadas em radar com as estimativas 
baseadas em inventários na escala do Escudo 
das Guianas seria de extrema importância para 
a obtenção de um sistema de mapeamento 
homogêneo da região. 

4 Colaboração 

internacional 

As equações alométricas e, de forma mais 
geral, a questão da estimativa da BAS, 
representam uma oportunidade única de 
colaboração entre os quatro territórios do 
projeto REDD+ para o Escudo das Guianas. 
Além das questões científicas que já foram 
discutidas, deverá ser considerada uma 
possível colaboração sobre (i) a metodologia 
de coleta de dados de campo e sobre (ii) a 
possibilidade de compilar e compartilhar 
dados nativos úteis. Por fim, seria útil 
desenvolver a cooperação científica existente 
para aproveitar as experiências obtidas e não 
ter que iniciar do zero. 

4.1 Nova coleta de dados de 

campo? 

O número total de árvores exploradas usadas 
para calibrar as equações volumétricas e 
alométricas na região é incrivelmente alto em 
comparação com os bancos de dados 
pantropicais existentes. Com isto em mente, 
não é de surpreender que muitos agentes na 
região não estariam muito dispostos a coletar 

novos conjuntos de dados destrutivos. Na 
verdade, muitos agentes estão mais 
interessados em novos métodos de 
modelagem de volumes de BAS ou na 
exploração de novas questões que possam ser 
desenvolvidas com os bancos de dados 
existentes.  

No entanto, destacamos que, a respeito do 
desenvolvimento de novas equações para 
florestas degradadas, a aquisição de um novo 
conjunto de dados é inevitável. Contudo, 
como a principal variável consiste na altura 
total/comercializável, a coleta de um novo 
conjunto de dados não implicaria o uso de 
amostragem destrutiva. 

4.2 Rumo à criação de um 

banco de dados regional? 

Um grande problema enfrentado pelos 
engenheiros florestais, partes interessadas ou 
cientistas envolvidos na avaliação atual de 
BAS é o fato de não eles não terem acesso aos 
bancos de dados nativos elaborados a partir 
das parcelas de amostragem destrutiva. Apesar 
de já terem sido realizadas muitas pesquisas 
sobre esses bancos de dados, os dados brutos 
ainda não foram publicados ou os respectivos 
autores se tornaram inacessível. Existe uma 
grande vontade de compartilhar os bancos de 
dados brutos por meio de um acordo para o 
compartilhamento de dados. Isto seria muito 
menos caro do que iniciar uma pesquisa 
destrutiva semelhante outra vez.  

4.3 Cooperação científica 

4.3.1 Rainfor – Rede de Inventários 

da Floresta Amazônica 

A rede Rainfor constitui uma colaboração 
internacional de longo prazo que visa 
compreender a dinâmica dos ecossistemas da 
Amazônia. Algumas organizações se juntaram 
para desenvolver um quadro de 
monitoramento sistemático das florestas a 
partir do solo. Este quadro está centrado nas 
parcelas florestais permanentes que rastreiam 
o comportamento de árvores e espécies 
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individuais, mas também inclui uma vasta 
coleção de dados biogeoquímicos de plantas e 
solo, assim como um monitoramento mais 
intensivo e de alta frequência dos processos 
do ciclo de carbono em locais estratégicos. A 
Rainfor trabalha com muitos parceiros em 
todo o Escudo das Guianas, tendo em 
consideração a necessidade de ajudar a 
desenvolver novas gerações de ecologistas na 
Amazônia.  

 

 Figura 15: Mapa das parcelas permanentes do Escudo 
das Guianas envolvidas na rede Rainfor. Todas as 
parcelas estão localizadas em florestas naturais não 
degradadas.  

Site 

4.3.2 TmFO – Tropical Managed 

Forest Observatory 

O TmFO, Observatório das Florestas 
Tropicais Manejadas, é uma rede pantropical 
que visa compreender os efeitos a longo prazo 
da exploração madeireira em ecossistemas de 
florestas tropicais. O TmFO envolve 490 
parcelas florestais permanentes espalhadas 
pelas bacias da Amazônia, do Congo e do 
sudeste asiático. A rede investiga os efeitos da 
exploração madeireira nas florestas tropicais, 
em termos de dinâmica de biomassa e 
alterações na composição das espécies ao 
longo do tempo. Graças ao grande número de 
parcelas, o TmFO representa uma 
oportunidade única de compreender e 

comparar os impactos nas florestas em escala 
regional e continental. O objetivo final do 
TmFO é propor novas práticas de exploração 
baseadas em provas que mantêm as funções 
florestais a longo prazo, a prestação de 
serviços ambientais, como os estoques de 
carbono, e a viabilidade econômica. Estes 
resultados fornecerão uma base sólida para a 
política ambiental e para os profissionais 
florestais para desenvolver novas diretrizes em 
prol de um manejo florestal sustentável e da 
preservação das florestas tropicais. 

 

Figura 16: Mapa das parcelas permanentes do Escudo 
das Guianas envolvidas na rede TmFO. Todas as 
parcelas estão localizadas em florestas exploradas.  

As organizações dos quatro territórios 
incluídos neste estudo estão envolvidas com o 
TmFO: 

 A Embrapa Amapá no estado do 
Amapá é responsável pelas parcelas de 
Jari 

 O Office National des Forêts e o Cirad 
na Guiana Francesa gerenciaram 
juntos a rede Guyafor, incluindo a 
área experimental de longo prazo de 
Paracou 

 O Celos no Suriname tem gerenciado 
12 parcelas permanentes desde 1983 

 O Iwokrama na Guiana é responsável 
por 13 parcelas de 1 ha na região 
central da Guiana  

As quatro organizações supracitadas já 
possuem acordos de compartilhamento de 

http://www.rainfor.org/
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dados, assim como experiência em trabalhos 
de cooperação e desenvolvimento de 
capacidades. Qualquer projeto que vise um 
novo trabalho in situ para melhorar as 
equações alométricas ou volumétricas, 
especialmente em florestas exploradas, deverá 
ser desenvolvido na rede TmFO já existente. 
Site

http://www.tmfo.org/
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MATERIAL COMPLEMENTAR 

1 Documentos coletados 

Foi anexada ao presente documento uma base de dados referenciando todos os documentos 
coletados. Nela foram relatados os Autores, Anos de Publicação, títulos de Documentos, tipos de 
Documento, Países e a inclusão (ou não) no presente estudo. 

2 Equações alométricas e volumétricas 

Foi anexada ao presente documento uma base de dados referenciando todas as equações alométricas 
e volumétricas inventariadas, com os seguintes dados: 

 Elementos de contexto, 

 As fórmulas matemáticas, 

 Os valores dos parâmetros adaptados 

 Informações estatísticas sobre a qualidade do ajuste 

 O autor 

 Alguns trabalhos publicados nos quais a equação foi usada 
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INTRODUCTION 

Tropical forests have long been recognized to 
harbor an outstanding proportion of the 
terrestrial biodiversity, with at 45.000 of all 
vascular plant species occurring in tropical 
rainforests and at least 20.000 in Amazonian 
rainforests alone (Slik et al. 2015). Recently, 
the conservation value of tropical forests has 
been expanded to include their important 
contribution to the carbon cycle and their 
potential role in mitigating or amplifying the 
ongoing global climate changes (Brienen et al. 
2015). 

1 The Carbon Issue 

Tropical forests are estimated to account for 
an estimated 229 Pg of aboveground biomass 
carbon (Baccini et al. 2012), or nearly half of 
what is believed to be stored in vegetation 
worldwide (Houghton et al. 2012). Combining 
remote sensing approaches to forest in situ 
inventory, estimates of carbon in the Amazon 
basin alone varying from 86–96 Pg (with 
about 20% uncertainty) (Saatchi et al. 2007). 
Preservation of this major carbon stock and 
the important role forest ecosystems play in 
climate change are now fully recognized 
through the elaboration of international 
mechanisms like Reducing Emissions from 
Deforestation and Degradation (REDD+). 
An important challenge facing both forest 
managers and forest scientists is to quantify as 
precisely as may be possible the carbon stocks 
at different spatial scales and their fluxes in 
time (Langner et al. 2014). 

Considerable efforts have recently been made 
to develop new tools to monitor tropical 
forest carbon stocks and fluxes using remote 
sensing approach (Baccini et al. 2012; Asner et 
al. 2012), together with new models of carbon 

estimation from tree in situ measurements 
(Chave et al. 2014) so that Above-Ground 
Biomasses (AGB) of inventoried forest plots 
are estimated with individual-tree-level models 
applied to forest inventory data (Henry et al. 
2015). These AGB estimates made from in situ 
tree data are essential for at least two reasons. 
First, time-series and spatially-explicit data are 
required to compare the spatial and temporal 
distributions of AGB. Second, the data 
obtained with remote sensing technologies 
must be calibrated against some reference 
inventory plots (Réjou-Méchain et al. 2014). 

Inventory data basically consist of the 
Diameters at Breast Height (DBH) and some 
taxonomic information, from the binomial 
latin species names to local vernacular names, 
for all the trees in a precisely known area 
(Baraloto et al. 2013). Sometimes, tree heights 
are measured in the inventoried area or in part 
of it (Molto, Hérault, et al. 2013). Predicting 
the AGB, or carbon content, of a given tree 
requires a physical model that roughly 
approximates the tree to a cone, which in turn 
requires that its DBH, height, and wood 
specific gravity (WSG) are known (Chave et 
al. 2014). Those variables are relatively easy to 
measure in the field, compared to measuring 
the volume and biomass directly for each tree, 
which is mostly not realistic. These physical 
models are known under the term “Allometric 
Equations”. 

2 Allometric Equations 

Allometric equations are statistical models for 
calculating tree volume and biomass, using the 
relationships between different tree 
characteristics. The word allometry refers to 
the growth of part of an organism in relation 
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to the growth of another part or of the whole 
organism, in this report, a tree (Sterck & 
Bongers 1998). Allometric equations work on 
the principle that all trees in a population 
develop with the same biological rules if they 
are growing under the same environmental 
conditions. This hypothesis sounds reasonable 
within the same forest type, while accounting 
for the natural variability related to the diverse 
life-history of trees.  

The choice between different allometric 
equations has large implications for carbon 
accounting (Mascaro et al. 2011; Keller et al. 
2001). For many existing allometric equations, 
the mathematical formula has been developed 
based on data collected far away from the 
Guiana Shield (Chave et al. 2014). If the 
accuracy of those equations has only been 
tested for directly-measured biomass data 
from other parts of the world, there is a large 
uncertainty when applying them on field data 
from the Guiana Shield. Several factors vary 
between different tropical forests in the 
world, including species composition, wood 
density of species, max height and height-
diameter relationships as well as crown size 
(Goodman et al. 2014; van der Sande et al. 
2015). Consequently, the total above-ground 
biomass and its relationship with measurable 
variables also differ. 

3 Objectives 

Given the importance of the Carbon issue in 
future forest management, there is a need to 
establish up-to-date allometric equations 
and/or to verify and validate existing regional 
or pantropical allometric equations for forest 
types in the Guiana Shield. Considering the 
cost and work required to developing new 
allometric equations, it is very appropriate to 
adopt a regional approach for it. 

Thanks to literature review and in-country 
missions, this work enables to identify which 
allometric equations have been developed, 

tested and/or have been used in Suriname, 
Guyana, Amapá and French Guiana. This 
analysis will not be limited to equations that 
are used in the region but might also include 
some other equations that could be relevant 
for the Guiana Shield context. All forest strata 
will be considered and we will focus on the 
aboveground biomass for which we will 
formulate recommendations.  

Short in-country missions enabled to meet 
with possible users and developers of 
allometric equations, as well as with people 
involved in Forest Inventories (mainly 
forestry services, REDD+ authority, research 
institutes and private sector when relevant). 
Objectives of those missions were to collect 
information, to better identify and assess 
existing human and institutional capacities 
related to allometry and forest inventories, as 
well as to identify needs and future projects in 
terms of allometric equations.  

This study report will be presented and 
discussed during a regional meeting. The 
specific objectives of the present report are to: 

 Present the methodological framework 
used to compile information on 
allometric equations 

 Present the database on allometric 
equations and discuss it 

 Identify key projects and organisations 
in the four territories 

 Analyse the current gaps in our 
knowledge and the future perspectives 
for collaboration between countries of 
the Guiana Shield 

4 Acknowledgements 

In releasing this report, we would like to 
express our sincere appreciation to the 
individuals who shared their time, advice, and 
constructive comments on preliminary 
versions of this work. Their valuable input 
and guidance are greatly appreciated.  
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METHODOLOGICAL FRAMEWORK

Two main sources of information were 
underlying this synthesis on allometric 
equations for the Guiana Shield. First, a 
systematic review was performed to identify 
the key published documents. Second, key 
informant interviews were conducted with 18 
persons in all the 4 territories (Amapá, French 
Guiana, Guyana and Suriname). 

1 Systematic Review 

We performed a systematic review and meta-
analysis of published studies to investigate the 
development and use of allometric and volu-
metric equations in the Guiana Shield. We 
looked at Google Scholar, Web of Science 
and Scopus databases to identify studies on 
allometric and volumetric equations. In addi-
tion, we searched the library of the Campus 
Agronomique de Kourou to identify studies 
published locally and in native language only. 
Key words included combinations of “Guiana 
Shield”, “allometr*”, “volumetr*”, “biomass”, 
“equation” and “carbon”. We also used refer-
ences cited in the documents identified. We 
looked at records from 1980 until 2015.  

1.1 Collected Documents 

Our literature review identified 78 studies. 
Studies that were not reporting explicitly orig-
inal, i.e. newly developed, mathematical for-
mulations of either allometric or volumetric 
equations were excluded (36 documents not 
covered). Types of documents covered in the 
study include books (6), scientific papers (8), 
reports (19), PhD & Msc Thesis (4), working 
paper (1) and slideshow supports (4). All these 
documents were compiled into a database that 

is joined as a supplementary material to the 
present report. 

 

 

Figure 17 : Types of document covered in this synthesis 
on allometric equations for the Guiana Shield 

1.2 Trends in Time 

The number of published documents dealing 
with allometric or volumetric equations has 
increased in time. Less than 4 documents 
were collected over the 80s and the 90s, 
compared to 21 for the 2010-2015 period. 
This trend which is similar for each territory 
reflects the emergence of the Carbon issue in 
scientific and forest management 
communities together with the recognition of 
the importance of the carbon cycle in shaping 
the ongoing climate changes (Clark 2007).  
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Figure 18 : Numbers of collected documents by 10-years 
time period. 

2 Interviews 

Persons in charge of either the development 
of new or the current use of already-
developped allometric equations were met 
during 2-3 days mission in each country. 
Basically, local knowledge from National 
Forest Services as well as from Forestry 
Researchers were of primary importance for 
the study. Key resource persons who were not 
present when the mission took place have 
been contacted by email or by phone. 

2.1 Amapá 

Interviews in Amapá were conducted from 22 
to 24 of April 2015. Two institutions were 
visited:  

 Instituto Estadual de Florestas do 
AmapáAmapá (IEF), The Forestry In-
stitute of AmapáAmapá State  

 Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuaria (Embrapa), Brazilian 
Agricultural Research Corporation  

The first appointment took place in IEF 
buildings with Mr. Raphael Santana - Coordi-
nator of the Service of Access to Forest Re-
sources and Mrs. Alinny Lima - Manager of 
the Environmental Services Department.  

The second one took place in Embrapa-
Amapá buildings in Macapá with Mrs. 
Eleneide Doff Sotta, forest scientist. 

2.2 French Guiana 

No specific interview was conducted in 
French Guiana. Key resource persons are 
regular collaborators of the authors of this 
report. Clarification was sought on certain 
aspect of the volumetric equations presently 
used in the forest management in the perma-
nent forest estate (Domaine Forestier Perma-
nent). Key organizations are: 

 Office National des Forêts (ONF), 
The National Forest Service 

 GIS Silvolab, French Guiana Scientific 
Interest Group 

 Guyane Energie Climat (GEC), associ-
ation under the French Law 1901 

 Cirad, French agricultural research and 
international cooperation organization 
working for the sustainable develop-
ment of tropical regions 

 

2.3 Guyana 

Interviews in Guyana were conducted from 
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Table 4 : List of key resource persons contacted by email or by phone. 

Name Country Organisation Title 

Mr Vanessa Benn Guyana Iwokrama Research Scientist 

Mrs Sandra Brown Guyana Winrock International Research Scientist 

Mr Laurent Descroix French Guiana Office National des Forêts Head Research & development 

Mr Benjamin Ouliac French Guiana Guyane Energie Climat Principal Investigator 
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18 to 20 of May 2015. Three institutions were 
visited: 

 The Guiana Shield Facility of the 
United Nations Development Pro-
gramme (GSF) 

 The Faculty of Agriculture & Forestry 
of the University of Guyana 

 The Guyana Forestry Commission 
(GFC)  

 

The first appointment took place in GSF 
building with Mr. Patrick Chesney - Chief 
Technical Advisor. The second one took place 
at the University of Guyana with Mr. Charles 
Elroy - Dean at the Faculty of Agriculture & 
Forestry, Mr. Owen Bovell - Mangrove Spe-
cialist and with Mrs. Suzy Lewis from the 
Guyana Natural Resources Agency. The last 
appointment took place in GFC building with 
Mrs. Pradeepa Bholanath - Head of the Plan-
ning & Development Division and Mr. Hans 

Sukhdeo – Commission Project Officer.  

Mrs. Vanessa Benn from the Iwokrama Inter-
national Centre for Rainforest Conservation 
and Development and Mrs. Sandra Brown 
from Winrock International have been con-
tacted by email. 

2.4 Suriname 

Interviews in Suriname were conducted from 
20 to 22 of May 2015. The first introductory 
meeting was led by Mr. Pearl S. Jules – Chief 
Executive Officer of SBB (Stichting voor 
Bosbeheer en Bostoezicht, Foundation for 
Forest Management and Production Control), 
Mr. Balvansing Lakhisaran - Policy Advisor, 
and Mr. Rene Somopawiro - Director of Re-
search & Development. 

All meetings took place in SBB building. The 
first day with SBB staff only, the second day 
the same group was joined by Angela Margriet 
Soetotaroeno from NIMOS (Nationaal 

Table 5 : List of interviews conducted in the four countries. 

Name Country Organisation Title 

Mr. Raphael Santana Amapá Instituto Estadual de Florestas 
do Amapa 

Coordinator of the Service of Access to Forest 
Resources 

Mrs. Alinny Lima Amapá Instituto Estadual de Florestas 
do Amapa 

Manager of the Environmental Services De-
partment 

Mrs. Eleneide Doff Sotta Amapá Embrapa Research Scientist 

Mrs. Christelle Ndagijimana Amapá REDD+ Guiana Shield Focal Point 

Mr. Patrick Chesnay Guyana Guiana Shield Facility UNDPP Chief Technical Advisor 

Mr. Charles Elroy Guyana University of Guyana Dean of the Faculty of Agriculture & Forestry 

Mr. Owen Bovell Guyana University of Guyana Mangrove Scientist 

Mrs. Suzy Lewis Guyana Guyana Natural Resources 
Agency 

Silviculturist  

Mrs. Pradeepa Bholanath Guyana Guyana Forestry Commission Head of the Planning & Development Division 

Mr. Hans Sukhdeo Guyana Guyana Forestry Commission Project Officer 

Mr. Pearl S. Jules Suriname SBB Chief Executive Officer 

Mr. Balvansing Lakhisaran Suriname SBB Policy Advisor 

Mr. Rene Somopawiro Suriname SBB R&D Director 

Mrs. Sarah Crabbe Suriname SBB R&D Deputy Director 

Mrs. Artie Sewdien Suriname SBB R&D Junior Officer 

Mrs. Angela M. Soetotaroeno Suriname NIMOS Field Officer 

Mr. Joeri Zwerts Suriname CELOS Forestry Scientist 

Mrs. Sara Svensson Suriname REDD+ Guiana Shield Focal Point 
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Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Su-
riname, National Institute for Environment 
and Development in Suriname) and Joeri 
Zwerts from CELOS (Centre for Agricultural 
Research in Suriname).  

3 Database Overview 

Allometric and Volumetric equations were 
compiled into a single database that is joined 
to the present report. Three sub-databases 
were distinguished corresponding to: 

 Allometric Equations 

 Volumetric Equations 

 Biomass and Volume Expansion Fac-
tors 

The logic underlying the 3 sub-databases is 
quite similar. Are reported: 

 A unique identifier for possible future 
uses in a shared Guiana Shield data-
base 

 Elements of context regarding the re-
ported equation 

 Mathematical formulation of the equa-
tion 

 Values of the fitted parameters and 
variables included 

 Authors of the equation 

 Statistical information on the perfor-
mance and the size of the sampling 

 Countries where the equation has been 
used 

Another database referencing all the collected 
documents where original equations were 
published is joined to the present report. 
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Table 6 : Database Overview: Metadata of the Biomass Expansion Factor sub-databases. 

Type of information Running Head Details 

Identifier ID Unique identifier 

Context Type of equation Used or developed equation 

Population Population of the individual (tree for this study) 

Ecosystem Ecosystem of the individual (forest for this study) 

Biome Biome of the individual (tropical for this study) 

Climatic zone Climatic zone of the individual (moist for this study) 

Country Country where the equation has been developed 

Equation Condition Condition for use 

Equation Formula of the Equation 

Parameters a Parameter a of the equation 

b Parameter b of the equation 

Variable Variable used in the equation of the individual 

Authors Author of the Equation Literature from the author's equation 

Statistical Information R² Coefficient of determination 

Sample size Sample size for the destructing sampling plot 

Country Brazil (Amapá) Example of literature using the equation in Brazil 

French Guiana Example of literature using the equation in French Guiana 

Guiana Example of literature using the equation in Guyana 

Suriname Example of literature using the equation in Suriname 
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SYNTHESIS ON ALLOMETRIC EQUATIONS

Three types of Allometric Equations sensu lato 
were distinguished in this synthesis: 

 Allometric Equations sensu stricto 

 Volumetric Equations 

 Biomass and Volume Expansion Fac-
tors 

 

Figure 19 : The diversity of allometric equations. 
Allometric equations sensu stricto are equations relating 
inventory measurements to total biomass (arrow 2). 
Volumetric equations are equations relating inventory 
measurements to merchantable volume (arrow 1). Vol-
ume Expansion Factors relate merchantable volume to 
Total Volume (arrow 5). Biomass Expansion Factors 
relate Total Volume to Total Biomass (arrow 6). All the 
other links (arrows 3, 4, 7, 8) are not reported in this 
study. 

Allometric Equations sensu stricto has been 
used to predict Above-Ground Biomass 
(AGB) from tree diameters at breast height 
(DBH), tree height (sometimes measured or 
estimated, very often predicted from another 
allometric equation) and wood density. 

Volumetric Equations are mainly used by 
foresters to predict bole volumes from field-
measured DBHs. 

Biomass Expansion Factors are used to 
convert bole volumes into AGB. Sometimes 
Volume Expansion Factors are used to 
convert Merchantable volumes into total plot 
volumes. 

1 Regional Synthesis 

Allometric Equations sensu lato have been 
developped in all the four territories. One 
hundred and five equations have been 
inventoried, among which 17 are pantropical 
equations and 88 have been locally 
developped.  

 
Figure 20 : Numbers of inventoried Allometric, Volu-
metric, Biomass Expansion Factors and Volume Expan-
sion Factors used in the 4 territories of the Guiana 
Shield. 

All equations, excepting one dealing 
specifically with mangrove forests, were 
developped for the tropical forest biome. In 
most cases, the predicted variable is the AGB 
or Bole Volume of forest trees. But, notably, 
two equations specifically developped for 
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palms (with a DBH threshold of 11m) and 
another one for lianas were used in Suriname 
(Pearson et al. 2005). Two other equations 
were developed in Amapá to quantify the 
biomass of roots (Oliveira et al. 2012). 

 

1.1 Allometric Equations sensu 

stricto 

Allometric Equations refer to equations used 
or developped to predict AGB. A first 
dichotomy arise with equations predicting dry 
biomass (n = 39) and other predicting fresh 
biomass (n = 25). In the litterature, most 
works report the oven-dried AGB, the dry 
biomass (Chave et al. 2014; Molto 2012). The 
fresh AGB has therefore to be converted to 
dry AGB thanks to the wood moisture 
content (Fearnside 1997). This can be done a 
priori, by measuring moisture content on 
logged trees during the weighing (Nogueira et 
al. 2008). In order to propagate error 
correctly, one want to correct the fresh 
biomass taking into account the uncertainties 
of the wood moisture content model (Molto 
2012). For rapid comparison with existing 
studies, a single generic moisture content (MC 
= 42%) is a common value through the 
Amazon basin (Molto 2012). Then, to convert 
dry biomass to carbon content, a generic 
wood Carbon content ranging from 47% to 
50% (IPCC 2006) is generally assumed. 
However, recent studies demonstrated that 
this empiric value should be refined for 
precise and unbiased estimations. Published 
carbon content conversion factors for 59 
central-american species, in order to estimate 
the carbon proportion of oven-dried wood, 
revealed that the mean conversion factor is 
47.4%, with a range from 41.9 to 51.6 % 
between species (Martin & Thomas 2011). 

The majority of allometric models developed 
in the Guiana Shield are built upon the idea of 
the mechanistic mass of a cylinder with the 
height, diameter, and WSG of the tree. 
Because trees are not exact cylinder, we move 
from mechanistic models to statistical models 
and include then some statistical corrections 
and errors. Twenty-seven equations are log-

transformed to achieve linearity. Many 
authors have chosen not to use the three basic 
predictive variables because tree height and 
WSG are sometimes difficult to obtain in the 
field. But DBH, as a standard forestry 
information is nearly always included. The 2 
equations from the complete list of the 
database that are not working with DBH are 
fitted for palm trees.  

Exept for two equations of the database, 
allometric models (thirty-one) use  at least two 
parameters. From these thirty-one models,  
twenty-eight models add a third parameter. 
Models with more than three parameters are 
rare (three models use four parameters and 
one uses five). An indicator of the quality of 
the fit (either the R² or the Root Mean Square 
of Prediction) is nearly always reported with 
extremely good predictive power (R² is always 
above 0.9). This high predictive power is 
clearly the consequence of the large DBH 
ranges sampled and tree weight varying from 
several kilos to several tons. However, 
uncertainties around the model parameters are 
almost never reported, making difficult for the 
potential users to propogate these 
uncertainties among trees when estimating 
AGB at the plot level.  

As may be expected, sample sizes are very 
high for pantropical models because they were 
built on pantropical datasets coming from 
meta-analyses. However, it is noticeable that, 
locally, a large number of trees, several 
hundreds in total, have been logged to 
calibrate allometric equations through the 
Guiana Shield. These trees are equivalent to 
25% (for the sole Guiana Shield) of the largest 
database available at a pantropical scale 
(Chave et al. 2014). 
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Figure 21 : Proportion of allometric equations sensu 
stricto that have been developed in the 4 territories of the 
Guiana Shield. 

No allometric equation was developped 
specifically in Guyana. Noticeably, Amapá has 
developped 39 out of 52 locally-developped 
equations. Nine come from French Guiana 
and 4 from Suriname. 

1.2 Volumetric Equations 

Volumetric Equations refer to equations used 
or developped to predict stem volumes per 
tree or gross overbark volumes. Because these 
equations are very important to predict the 
extractable volumes of commercial trees, this 
is not surprising that a significant effort has 
been done to calibrate local volumetric 
equations in the region. Thirty-one equations 
were compiled. Half of them come from 
French Guiana where two organizations 
(ONF and Cirad) has achieved a huge 
complementary work. Cirad developed 
equations for the Paracou forest type while 
ONF extended sampling to the whole coastal 
area. In Suriname, 13 volumetric equations 
were developped with original data from the 
Kabo plots. Noticeably, 12 out of 13 are 
species-specific equations, covering the main 
commercial species of the Guiana Shield. 
Only one equation was found for Amapá and 
two for Guyana. 

DBH being the standard information 
collected in the field by foresters, all 
volumetric equations builds on DBH only. 
The mathematical form of the equation is very 
often a 1st, 2nd or 3rd polynomial order with the 
exception of Guyana where power laws are 
used for 2 equations. 

 

Figure 22 : Proportion of inventoried volumetric equa-
tions in the 4 territories of the Guiana Shield. 

Coefficients of determination (R²) are not 
always reported (16 out of 31). When they are, 
they largely exceed 0.9. Sample sizes, when 
known, are very large (several hundred trees). 
This could be expected given that both Vol-
ume and DBH are relatively easy to measure 
in standard during logging operations. Ranges 
of DBHs include very large trees, sometimes 
above 100cm. It’s quite clear that forest ser-
vices and researchers have favored the biggest 
trees of the forest to be able to calibrate vol-
umetric equations useful for foresters. 

1.3 Biomass Expansion Fac-

tors (BEFs) and Volume 

Expansion Factors (VEFs) 

Biomass Expansion Factors refer to equations 
used or developped to convert stem volumes 
into AGB. Volume Expansion Factors refer 
to equations used or developped to convert 
merchantable volumes into total volumes. 

No BEF equation appears to have been de-
veloped specifically for the Guiana Shield. A 
few (3) are used in Guyana and Suriname. 
Two of the three BEFs are made of a 
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constant factor. The 3rd depends on the 
biomass of inventoried volume, calculated as 
the product of volume overbark (m3/ha) with 
wood density (t/m3). 

Seven VEFs were reported, among which five 
were developed in the 70s in French Guiana. 
They are all based on constant values depend-
ing on the geographical location (west versus 
east French Guiana) and the type of forest 
(swamps, terra firme or other types). Coeffi-
cients are quite similar ranging from 1.1 to 
1.2. 

2 Amapá 

In Amapá, the main research works on 
allometric equations have been conducted in 
the Flota do Amapá forest (Oliveira et al. 
2012), which is divided into four modules that 
comprise a discontinuous land area of 23,694 
km². It has the following geographic bounda-
ries: the Uaçá Indian Reservation to the north, 
the Sustainable Development Reserve of the 
River Iratapuru and the Maracá Agro-
extractivism settlement to the south, the BR 
156 to the east, and the Tumucumaque Moun-
tains National Park and the Amapá National 
Forest to the west. 

2.1 Allometric Equations 

Recently, two important studies were devel-
oped in Amapá: 

 Oliveira et al. (2013) developed 14 
specific local equations (for module II 
) 

 Lima, a current PhD student in 
Embrapa, developed 10 specific local 
equations for module IV, 5 specific 
local equations for the module II and 
10 specific local equations for module 
II + IV (Lima, 2015) 

Lima’s report is not yet published. 

Both studies developed two types of predic-
tion: one for fresh and one for dry AGB. 

They prefer to develop allometric equations 
for both types of prediction because they be-
lieve that using a factor to convert fresh to dry 
biomass increase errors. Interestingly, this idea 
is shared by Molto in French Guiana (Molto 
2012). 

The type of forest in each module is different. 
The module II was the first one to be logged 
with 106 felled trees and a rather low range of 
DBH between 5 and 75 cm. Next, Embrapa 
found that the DBH range was too limited, so 
that they elaborated a new data set with a big-
ger range (until 160 cm). 

 
Figure 23 : Proportion of inventoried Allometric, Volu-
metric and Biomass Expansion Factors developed in 
Amapá. 

Finally, Lima compared the results with pan-
tropical equations (Chave et al. 2005; Chave et 
al. 2014) and found that locally developed 
equations performed better (Lima, 2015). So 
the rules for forest management are now the 
following: 

 For forests close from module II, the 
local equation developed for module 
II is used 

 For forests close from module IV, the 
local equation developed for module 
IV is used 

 At a larger scale, the former Chave 
(2005) equation is used. The new 
Chave (2014) equation is never used 
because it has been seen as less 
performant to predict the AGB data 
from Amapá. One explanation would 
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be that the new data collected recently 
by Chave et al. (2014) to develop the 
new pantropical equation under-
represent South America and Amazo-
nia, since the sample collected includ-
ed more diversified tropical forests 
from all over the world.  

2.2 Volumetric Equations 

To estimate stem volume, the Moura’s equa-
tion has been used (Moura 1994). 

2.3 Biomass Expansion Fac-

tors (BEFs) 

Currently, no BEF is used to convert stem 
volume to AGB. 

3 French Guiana 

3.1 Allometric Equations 

Nine allometric equations have been devel-
oped in French Guiana. Eight of them de-
rived from the Ecerex (Lescure 1981; Lescure 
et al. 1983; Lescure & Boulet 1985) project in 
the 70s where 914 individual trees were cut, 
weighted and described. This huge dataset is 
the largest dataset available in tropical forests 
for calibrating allometric equations. Note that 
more than three hundred of these individual 
trees were used by Chave (Chave et al. 2014) 
in order to parameterize global pantropical 
equations. Lescure worked on 8 equations 
dealing with the whole AGB, the AGB of 
leaves, stem or trunk. These equations are 2-
parameters equation, with half of them neces-
sitating the height information. Wood density 
was never used as predictor of AGB. Coeffi-
cient of determination are quite high (R2 >0.9) 
and slightly better for height-explicit equa-
tions. 

The second important work is the recent 
study of Molto with a single equation devel-
oped for all trees with a DBH > 10cm (Molto 

2012). The underlying dataset is again the 
Ecerex dataset but restricted to trees with 
DBH >10cm. Height and wood density were 
used for prediction. However, Molto found 
that wood density was not an important pre-
dictor of AGB at the plot level (Molto 2012). 
Note that the Molto equation is the only 
equation where the uncertainties on the pa-
rameter values are clearly reported, allowing 
the potential user to propagate them when 
estimating AGB in a new forest plot.  

 
(a) 

 

(b) 
Figure 24 : Biomass (AGB) map of French Guiana based 
on the Molto allometric equation (Molto et al. 2014). 

The Molto allometric equation was used to 
build a biomass map for French Guiana 
where uncertainties are explicit. 
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3.2 Volumetric Equations 

Volumetric equations developed and currently 
used in French Guiana are all based on a sin-
gle input (DBH) because heights are very dif-
ficult to estimate by foresters in the field. Two 
types of volume tables have been used in 
French Guiana. 

First, data from the papermakers inventories 
(Inventaires papetiers) in 1974-1975 offer 
volume tables for Mana, Sinnamary, Kourou, 
Tonnegrande, County and Orapu areas. For 
trees of DBH greater than 80 cm, the equa-
tion V = f (D) give a crude stem volume with 
bark until "the first limb or to a significant 
deformation of the trunk". They were made 
from cubed standing trees using relascope 
Bitterlich. There are specific equations for 
some species, and a global equation for each 
geographical area. For trees of DBH lower 
than 80 cm, a single equation has been estab-
lished from the 534 trees felled in the area of 
Saint-Laurent. When monitoring the experi-
mental plots of BAFOG (Bureau des Affaires 
Forestières de l’Ouest Guyanais), located in 
national forest of Madagascar, Gazel verified 
the accuracy of the equations and then re-
worked on these equations using additional 
datasets: 

 Papermakers inventories from St lau-
rent (1976) 

 Papermakers inventories from Orapu 
(1975) 

 Inventories from North-East Suriname 

 Inventories from Brazilian Amazonia 

 Inventories from Venezuela 

 New inventories from Bafog (near St 
Laurent) 

Note that the volumetric equations of Gazel 
are currently used for estimating volume by 
the French national forest services. 

Secondly, Schmitt gave volumetric equations 
based on a huge dataset obtained in the exper-
imental plots of Paracou (Schmitt 1990). Sev-
eral volumetric equations were derived from 
the logging of about 1200 trees during the 
experiment. Seven equations corresponding to 
seven commercial groups were highlighted 
and they are all based on 2nd polynomial order 

functions. The allometric equations developed 
in Paracou are very accurate in the sampling 
area, but their validity is geographically limited 
in the absence of further studies to test them 
on other sites.  

 

Figure 25 : Proportion of inventoried Allometric, Volu-
metric, Biomass Expansion Factors and Volume Expan-
sion Factors developed in French Guiana. 

3.3 Biomass Expansion Fac-

tors (BEFs) 

BEFs are not used routinely to convert vol-
umes into AGB. Most of the time, allometric 
equations are used directly on forest inventory 
data. The relevance of converting first inven-
tory data into volumes and then volumes into 
AGB is low for many actors in French Gui-
ana. Nevertheless, old volumes data were used 
once (Guitet et al. 2006) to draw a first carbon 
balance of French Guianan forests. 

3.4 Volume Expansion Factors 

(VEFs) 

Five VEFs were developed in the 70s in 
French Guiana. They are all based on con-
stant values depending on the geographical 
location (west versus east of French Guiana) 
and the type of forest (swamps, terra firme or 
others). Coefficients are quite similar ranging 
from 1.1 to 1.2. 
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4 Guyana 

4.1 Allometric Equations 

Currently, no local allometric equations are 
used to estimate AGB in Guyana. The faculty 
of Agriculture & Forestry, the Guyana Forest-
ry Commission and Iwrokrama have all used 
the Chave et al. (2005) allometric equation for 
moist forest to assess biomass and carbon 
stocks. In 2009, the Guyana Forestry Com-
mission initiated a project to compare 
pantropical equations with local data. Two 
important studies have been published build-
ing from this project: 

 Alder and Kuijk (2009) compared es-
timates of biomass per tree based on 
the use of volume data (collected un-
der the Guyana-CIDA-IFP project for 
nearly 1,900 felled sampled trees) and 
a biomass expansion factor from 
Brown (1997) with those estimates 
generated by the Chave et al. (2005) 
equation. They found that the Chave 
estimates matched very well for a large 
range of DBHs (10-150 cm). They 
concluded that the moist equation 
from Chave et al. (2005) was highly 
appropriate for Guyana (Alder & 
Kuijk 2009). 

 In November 2010, a joint field team 
of Winrock and Guyana Forestry 
Commission staff destructively sam-
pled four different tree species to de-
termine whether it is appropriate to 
use an existing allometric equation de-
veloped by Chave et al. (2005). They 
have found that the Chave et al. 
(2005) equation has a good fit for 
Guyana species, with measured bio-
mass corresponding closely to the bi-
omass estimated with the Chave equa-
tion. Sandra Brown published these 
results in an important report on the 
“Sampling Design and Implementa-
tion Plan for Guyana’s REDD+ For-
est Carbon Monitoring System” 
(Brown et al. 2014).  

In a nutshell, key actors from Guyana believe 
that pantropical equations perform equally, 
and perhaps better, than locally parameterized 
equations. 

 

 

Figure 26 : Proportion of inventoried Volumetric, BEF 
and Allometric equations used in Guyana. 

4.2 - Volumetric Equations 

Two volumetric equations are currently used 
in Guyana. These two equations are very close 
each together and may be written in two 
forms: a logarithm or a power form (Alder & 
Kuijk 2009). No difference between species 
were highlighted even if the sample size used 
to calibrate the equation was impressively 
large (1849 trees with DBH > 10cm). 

4.3 Biomass Expansion Fac-

tors (BEFs) 

Tree volumes estimated with volumetric equa-
tions are converted into AGB using the 
pantropical BEF equations from Brown 
(Brown 1997). Alternative equations are used 
depending on the threshold value of 190 t.ha-

1. This threshold corresponds to the AGB of 
the inventoried volume, calculated as the 
product of Volume overbark and wood densi-
ty. 

5 Suriname 

The Foundation for Forest Management and 
Pro-duction Control (SBB) has used 
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allometric equations in order to estimate bio-
mass and carbon stocks. They also routinely 
estimate timber stocks and timber volumes 
for planning, inventory and management in 
relation to forest logging. However, it seems 
that SBB has not worked, up to now, on spe-
cific local equations. A report, carried out 
within the Policy Supporting Research Pro-
gramme of the Dutch Ministry of Economic, 
titled “Towards a carbon balance for forests 
in Suriname” concluded that the pantropical 
equations would be better to use than the 
locally developed ones (Arets et al. 2011). 

In SBB, the local wood density database is 
made up from the van Horsten database and 
the Global Wood Density Database after 
connecting the local vernacular names to the 
scientific names (Chave & Muller-Landau, 
2006). The average wood density is 0.73 g.cm-

3. 

5.1 Allometric Equations 

Many authors and local documents referred to 
local allometric equations based on destruc-
tive tree measurements close to the long-term 
logging experiment at the CELOS-Kabo site. 
The rough data as well as the author(s) re-
sponsible for this work has been hardly identi-
fied. Some documents (ter Steege 2001) re-
ferred to Jonkers (1987) but the later do not 
contain original allometric equations. In 1987, 
Pieter Schmidt wrote down his findings about 
allometric equations but he never published it 
until 2011 in the chapter 6 of the book ‘Sus-
tainable Management of Tropical Forests’ 
(Schmidt et al. 2011). In the meanwhile, 
Jonkers and Poels used the equations that 
Schmidt was still trying to publish and they 
referred to ‘Schmidt in press’. Poels used 
Schmidt’s data from close to Kabo without 
adapting it (Poels 1987), and Jonkers used 
Schmidt’s data while adapting it (Jonkers 
1987). When Ter Steege was referring to those 
references in 2001, Schmidt still didn’t publish 
his results. So now, to avoid further misun-
derstandings, new documents should refer to 
Schmidt et al. (2011). The dataset used in this 
chapter is also more sophisticated than either 
that of Jonkers or Poels because it includes 

more data from more sites from both the re-
gions of Kabo and Mapane. 

Four original equations were developed: one 
for branches, one for leaves and two (one 
with and one without wood density) for stem 
AGB. 

The pilot National Forest Inventory was im-
plemented from 2012 to 2014 and the report, 
authored by ANRICA and SBB, is going to be 
published by July 2015. In this work, input 
data come from 29 plots (each with a cluster 
of 8 sub-plots), leading to more than 1000 
individual measurements for a Diameter at 
Breast Height (DBH) ranging from 20 to 
148cm. Using Pearson’s equation (Pearson et 
al. 2005) as a reference point, a panel of al-
lometric equations was compared showing 
differences with Pearson’s results ranging 
from 106.97% to 137.54%. The question of 
estimating the AGB of big trees (DBH > 
148cm) remains unsolved. 

 
Figure 27 : Proportion of inventoried Volumetric, BEF 
and Allometric equations specific to Suriname. 

5.2 Volumetric Equations 

SBB used an equation for all commercial spe-
cies together, with DBH and Height as input 
data (Jonkers 1987). 

CELOS mainly works with the volume equa-
tions for all commercial species for all diame-
ter classes published by Jonkers (1987). This 
equation was constructed locally and thus 
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validated locally using data from the Kabo 
plots. This allometric equation is very close to 
the regression equation published by Lescure 
for all canopy species in French Guiana 
(Lescure 1981). The calculated volume is the 
volume from the ground up to the base of the 
crown. Therefore the total wood volume is a 
quantity slightly larger, but the harvestable 
wood volume is often smaller mainly due to 
stem defects. 

Jonkers (1987) also developed 12 species-
specific equations. The average stem volume 
per 5 cm diameter class was calculated for 
individual species as well as for all commercial 
species combined and analyzed with a linear 
regression. 

It has also to be noted that, in the 70s, the 
FAO, in collaboration with the National For-
est Service carried out a forest inventory in 
three large forest areas (Fallawatra, Nassau 
and Kabalebo) in a total area of 334 000 hec-
tare. In order to calculate the tree commercial 
volumes, taper series were established. A taper 

serie is a set of mathematical equations giving 
the relation between the diameter at certain 
heights above the ground and the reference 
diameter. The data to determine the taper 
series were obtained from 2,600 felled trees of 
which 600 showed defects and stem heights 
above 33m were not encountered. Taper se-
ries are not volumetric equations sensu stricto 
but this dataset, if available, could be of high 
value for testing or developing new volumet-
ric equations. 

5.3 Biomass Expansion Fac-

tors (BEFs) 

To convert stem volume to AGB, IPCC 
(2006) recommendations are used with two 
BEF values: 

 3.4 for stock data, 

 1.5 for increment data 
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KEY PROJECTS & KEY ORGANISATIONS

1 Amapá 

1.1 Key Organizations 

1.1.1 IEF - Instituto Estadual de 

Florestas do Amapá 

IEF is a state authority with legal personality 
under public law, linked to the Secretary of 
Rural Development but has financial autono-
my. IEF main responsibility is to enforce for-
est policy in the State of Amapá in line with 
the macro-political development of the state 
and is also responsible for: 

 Promoting the forest productive sec-
tor, providing the legalization of the 
sector and increase the state forestry, 

 Implement, develop and oversee 
mechanisms and actions aimed at 
strengthening forest management, 
spreading the importance of certifica-
tion of production processes along the 
forest companies, as well as disclose 
the access to credit projects, 

 Develop registry of forest areas and 
State degraded areas, provide technical 
assistance to rural communities in res-
toration projects of degraded areas 

 Provide technical assistance to rural 
communities in training projects, dis-
semination, promotion and forestry 
technical improvement, promoting 
training and implementation of forest 
management practices 

Website 

1.1.2 Embrapa Amapá 

Embrapa Amapá is one of 47 decentralized 
units of the Brazilian Agricultural Research 
Corporation (Embrapa). Embrapa Amapá was 
established in 1980 as Agricultural Research 

Center of Amapá, administratively linked to 
the Agricultural Research Center for the Hu-
mid Topic (CPATU), currently Embrapa 
Amazônia Oriental. Since 1991, it became the 
autonomous Amapá Agroforestry Research 
Center (CPAFAP), meeting the needs of 
strengthening research activities, innovation 
and technologies on the development of the 
Amapá state engaged in the generation of 
technologies compatible with the characteris-
tics of ecosystems in the region and the peo-
ple who live there, including riverine, extrac-
tive, small family farmers.  

Website 

IEF and Embrapa have established a strong 
partnership to develop allometric equations 
for the State Forest of Amapá (FLOTA). 
Embrapa is still improving the existing equa-
tions in order to get a general allometric equa-
tion for Amapá. Both institutes are willing to 
keep working in collaboration to build a 
REDD+ strategy. IEF has a database gather-
ing all information from the forest inventory 
realized in FLOTA and could make it availa-
ble for a systematic test of the predictive 
power of allometric equations at the Guiana 
Shield scale. 

1.2 Key Projects 

1.2.1 Redd+ FLOTA (State Forest of 

Amapá) 

FLOTA is an area of native forest, declared a 
protected area in 2006, with the aim of pro-
moting sustainable use of forest resources in 
the state of Amapá. FLOTA’s main objectives 
are to achieve a sustainable exploitation of 
timber and non-timber forest product. IEF 
was in charge of the management, inventory 
and estimation of carbon stock for the 
REDD+FLOTA project (2010-2013).Studies 

http://www.ief.ap.gov.br/
https://www.embrapa.br/en/amapa
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have been launched on this site but have not 
been published yet.  

Website 

1.2.2 BIOMAP 

The objective of BIOMAP (2015-2018) is to 
define a methodology, potentially applicable 
to all the Amapá state, to perform a classifica-
tion of the type of vegetation as a basis for the 
conservation and sustainable management of 
forest resources, including carbon stocks. The 
challenge is to take advantage of various 
sources of multiscale from remote sensing 
data in order to extrapolate carbon stock data 
from classical forest inventories. The ap-
proach will be based on four steps related to 
nested scales:  

 Identification and mapping of geo-
morphic units, 

 study, in these units, gradients of 
changes in forest canopies through the 
optical satellite imagery at high spatial 
resolution, 

 Completion of a sampling plots with 
field measurements strengthened by 
Lidar altimeter acquisitions  

 Finalization and implementation of 
specific allometric equations for the 
various forests of Amapá 

 These steps, tightly integrated, will enable an 
assessment of errors in extrapolation of forest 
inventory data to map units. 

1.2.3 Jari/Amapá REDD+ Initiative 

The Jari/Amapá REDD+ Initiative is led by 
the private investment company Biofílica and 
a corporate group called Grupo Jari. The pro-
ject aims to protect an area of FSC-certified 
forest in the Jari Valley. This area was ac-
quired by the Grupo Jari in 2000 from the 
former Jari enterprise. The main goals of the 
initiative are to reduce deforestation and for-
est degradation in the forest management 
area. Proponents also plan to promote social 
co-benefits by providing technical assistance 
for sustainable production to some of the 
smallholders living inside and around the in-
tervention area.  

Since 1983, Grupo Jari has hosted 40 forest 
permanent plots covering 40 ha that were set 
up in 1983 by Embrapa. 

Website 

2 French Guiana 

2.1 Key Organizations 

2.1.1 ONF - Office National des 

Forêts 

The French Guianan tropical forest covers 
more than 8 million hectares. The conserva-
tion and management of 5.3 million hectares 
of these forests (so-called Domaine Forestier 
Permanent) in the private domain of the State 
are entrusted to the French National Forest 
Service. The legal framework of this manage-
ment falls under the Forest Act of 2005 and 
the 2008 modifying decree, adapting the na-
tional forest law to the territory of French 
Guiana. 

Website 

2.1.2 GIS Irista 

Irista is a Scientific Interest Group (GIS), 
which coordinates, in French Guiana, the 
activities of research organizations interested 
in the physical and biological bases of man-
agement of humid tropical forest ecosystems. 

2.1.3 Guyane Energie Climat 

Guyane Energie Climat is a non-profit organi-
zation aiming to be the central source of in-
formation relating to energy and sustainable 
development in French Guiana. It aims to 
promote and support local initiatives and to 
communicate with scientific regional actors to 
make the data needed for decision making. 
Missions are organized according to the prin-
ciples of sustainable development (economic, 
social and environmental). 

http://www.ief.ap.gov.br/conteudo/lista_documentos/7
http://www.cifor.org/redd-case-book/case-reports/brazil/jariamapa-redd-project-brazil/
http://www.onf.fr/guyane/@@index.html
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2.1.4 UMR EcoFoG 

The Joint Research Unit Ecology of Guianan 
Forests (EcoFoG) gathers AgroParisTech, 
Inra, Cirad, CNRS, the University of the 
French West Indies and the University of 
French Guiana. The purpose of the unit is to 
integrate approaches in ecology and material 
sciences to: 

 Understand the relations between di-
versity and ecosystem functioning, 
considering the effects of exploitation, 
anthropic pressure and global change, 

 Impulse innovation to valorize forest 
resources, taking into account its large 
diversity and the particular constraints 
of moist tropical environment. 

Website 

2.2 Key Projects 

There is a long history of scientific projects 
pursued in French Guiana dealing with 
allometric equations, and more generally car-
bon balance of tropical forests. Researches 
started more than 30 years ago with the 
Ecerex project where 914 trees were logged, 
measured and then used to calibrate the first 
allometric equations. In the recent years, key 
works were achieved by French Guianan re-
search units to develop new allometric equa-
tions either at a pantropical (Chave et al. 
2014) or local scale (Molto 2012). 

2.2.1 Observatoire du Carbone 

The Carbon Observatory is a project, led by 
Guyane Energie Climat, dedicated to achieve 
a full carbon balance of the French Guianan 
territory. Among others, the forestry sector 
was deeply investigated and the carbon bal-
ance of forest management has recently been 
achieved (Cabon et al. 2014). 

Website 

2.2.2 Guyafor 

Guyafor is a network of forest plots set up for 
several decades to study forest dynamics in 
French Guiana. Ten years ago, ONF (Office 

National des Forêts), CIRAD (Centre Interna-
tional de Recherche en Agronomie pour le 
Développement) and CNRS (Centre National 
de la Recherche Scientifique) decided to inte-
grate their own forest permanent plots into a 
single network, called Guyafor, and to stand-
ardize forest dynamics monitoring, environ-
mental assessment and data management 
methods. 

Website 

2.2.3 Labex CEBA 

The Laboratoire of excellence CEBA (Center 
for the study of biodiversity in Amazonia) is a 
10-year research project aiming at understand-
ing why so many organisms are present in 
tropical ecosystems. CEBA promotes innova-
tion in research on tropical biodiversity. It 
brings together a network of internationally-
recognized French research teams, contributes 
to university education, and encourages scien-
tific collaboration with South American coun-
tries. 

Website 

3 Guyana 

3.1 Key Organizations 

3.1.1 GSF - Guiana Shield Facility 

The GSF is a multi-donor funding facility for 
the long-term financing of national and re-
gional activities to conserve ecosystems, pro-
tect biodiversity, and to sustain human liveli-
hoods within the Guiana Shield eco-region. 
The GSF supports the position that global 
significance of the Guiana Shield eco-region 
and its ecosystem services was, is, and will be 
the rationale for transfers between the inter-
national community and those responsible for 
maintaining the ecological and cultural integri-
ty of the Guiana Shield. 

Website 

http://www.ecofog.gf/?lang=en
https://carboneguyane.wordpress.com/
http://www.ecofog.gf/spip.php?article364
http://www.labex-ceba.fr/
http://www.guianashield.org/
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3.1.2 GFC - Guyana Forestry Com-

mission 

The GFC is responsible for advising the sub-
ject Minister on issues relating to forest policy, 
forestry laws and regulations. The Commis-
sion is also responsible for the administration 
and management of all State Forest land. The 
work of the Commission is guided by a Draft 
National Forest Plan that has been developed 
to address the forest policy. The Commission 
develops and monitors standards for forest 
sector operations, develops and implements 
forest protection and conservation strategies, 
oversees forest research and provides support 
and guidance to forest education and training. 

Website 

3.1.3 Department of Forestry - Uni-

versity of Guyana 

To improve the quality of forestry education 
in Guyana, the UK Department for Interna-
tional Development provided funding 
through the Guyana Forestry Commission 
Support Project for a building for the De-
partment of Forestry. The Research Station 
was launched in 2004 and is located on the 
Turkeyen Campus. Graduates of the Depart-
ment of Forestry make major contribution to 
the forestry sectors both locally and regional-
ly. 

Website 

3.1.4 IIC – Iwokrama International 

Centre for Rainforest Conser-

vation and Development 

The IIC is an international not-for-profit or-
ganization established in 1996 under a joint 
mandate from the Government of Guyana 
and the Commonwealth Secretariat to manage 
the Iwokrama forest, a unique reserve of 
371,000 hectares of rainforest, “in a manner 
that will lead to lasting ecological, economic 
and social benefits to the people of Guyana 
and to the world in general”. The Iwokrama 
forest and its research centre are unique, 
providing a dedicated site in which to test the 
concept of a sustainable forest – where con-
servation, environmental balance and eco-

nomic use can be mutually reinforcing. IIC is 
currently developing an alternative approach 
to enable countries with rainforests to earn 
significant income from eco-system services 
and creative conservation practice. 

Website 

3.2 Key Projects 

3.2.1 MRVS - Guyana REDD+ Moni-

toring Reporting & Verification 

System 

In 2009, Guyana developed a national frame-
work for an MRVS. The aim of the MRVS is 
to establish a comprehensive, national system 
to monitor, report and verify forest carbon 
emissions resulting from deforestation and 
forest degradation in Guyana. The first year 
started in 2010. The cooperation between the 
Governments of Norway and Guyana ex-
presses a willingness to work together to pro-
vide the world with a relevant, replicable 
model for how REDD+ can align the devel-
opment objectives of forest countries with the 
world's need to combat climate change. The 
initiative requires the development of capaci-
ties for MRV of forest carbon stocks and 
changes. 

Website 

3.2.2 ACP FORENET - Assessment 

of forest biomass and carbon 

stocks for REDD preparation in 

ACP member countries 

ACP FORENET is a project funded by the 
European Commission and the Secretariat of 
the African-Caribbean-Pacific (ACP) coun-
tries aiming at strengthening capacities in se-
lected ACP countries (including Guyana & 
Suriname) to undertake collaborative, applied 
forest-related research that will produce re-
sults directly applicable for the sustainable 
management of humid tropical forests. It 
seeks to facilitate collaboration between forest 
research organizations of the selected coun-
tries through capacity strengthening and by 
enabling them to collaborate effectively on 

http://www.forestry.gov.gy/index.html
http://uog.edu.gy/faculties/faf/content/department-forestry
http://www.iwokrama.org/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.forestry.gov.gy%2FDownloads%2FMRVS_Interim_Measures_Report_Year_3_Version_1.pdf&ei=N-GFVfbWCIqtU_6vgLgK&usg=AFQjCNHDUCgQbjtSI3JyQmW2U7bkFwUFZA&sig2=2wPxPMKh2H8plzi1gAWNPw&bvm=bv.96339352,d.d24&cad=rja
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common research themes that will contribute 
to the conservation and sustainable use of 
their tropical forests to meet economic, social 
and environmental demands at local, national 
and global levels. 

Website 

4 Suriname 

4.1 Key Organizations 

4.1.1 SBB - Stichting voor Bosbeheer 

en Bostoezicht 

The Suriname Foundation for Forest Man-
agement and Production Control aims to 
achieve a sustainable rational utilization of 
Suriname's forests through an efficient pro-
fessional organization in ongoing consultation 
with the relevant stakeholders. 

http://sbbsur.org/  

4.1.2 CELOS - Centre for Agricul-

tural Research in Suriname 

CELOS fosters applied scientific research in 
the Agricultural and Forestry sector in Suri-
name and the region. In addition to conduct 
research, CELOS also makes its services and 
facilities available to University Scientists and 
students, namely those faculty members and 
students affiliated with the Department of 
Agriculture of the Faculty of Technology. 

Website 

4.1.3 NIMOS - Nationaal Instituut 

voor Milieu en Ontwikkeling in 

Suriname 

The Mission Statement of the National Insti-
tute for Environment and Development in 

Suriname (NIMOS) is to initiate the develop-
ment of a national legal and institutional 
framework for environmental policy and 
management in the interest of sustainable 
development in the Republic of Suriname. 

Website  

4.2 Key Projects 

4.2.1 FCAM project 

As a prerequisite for the inclusion of Suri-
name in the REDD+ mechanism, a Meas-
urement, Reporting and Verification system 
(MRV) needs to be established. One of the 
steps towards such a system is the develop-
ment of a methodology to assess forest car-
bon stock and capacity building to assess and 
periodically monitor this forest carbon stock. 
To achieve this, a three-year-project “Capacity 
building for an efficient forest carbon stock 
assessment in Suriname” was initiated in 2010 
and ended by 2012. 

Website 

4.2.2 National Forest Inventory 

The pilot NFI was implemented from 2012 to 
2014 and the report, authored by ANRICA 
and SBB, is still being finalized (report going 
to be published by July 2015). As a coming 
step, SBB is planning to design a full-scale 
multipurpose National Forest Inventory (with 
similar or different sampling design from the 
pilot - to be confirmed). If funding can be 
granted, that multipurpose NFI would be 
implemented over the next 4 years or so, and 
allometric equations will be central to this 
work.

http://www.cifor.org/forenet/_ref/home/index.htm
http://sbbsur.org/
http://www.celos.sr.org/
http://www.nimos.org/smartcms/default.asp
http://sbbsur.org/files/2013/FINAL%20Carbonreport.pdf
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CURRENT GAPS & FUTURE PERSPECTIVES

In this chapter, we take a step back from the 
compilation of allometric equations in order 
to identify lack of knowledge on a number of 
points and give some perspectives to adress 
these gaps. We will first discuss the question 
of uncertainties and explain the importance of 
taking them into account. Then, we will focus 
on exploited forests and the consequences of 
logging on allometric equations. Next, we will 
adress the question of new remote sensing 
technology and the importance of having 
accurate field estimates to calibrate these new 
tools. And finally, we will look at how 
international cooperation may help to 
overcome the identified gaps. 

1 Managing Uncertainties 

AGB estimates at the plot level are often used 
to compare the spatial and temporal variation 
of their values (Rutishauser et al. 2010). 
Comparing AGB values through time or 
space imply that we have to be able to identify 
trends, differences or stability (Pyle et al. 
2008). To do so, there is a necessity to 
quantify the level of confidence we may put in 
our estimates and then test for any differences 
between two estimates. Problems arise 
because most allometric equation did not 
report the model uncertainties and/or the 
parameter uncertainties so that allometric 
equations are commonly used in a 
deterministic way. Doing so may highlight 
differences in space or time that are not 
supported (Ballantyne et al. 2015). For 
instance, a difference of 50t/ha in AGB 
between two plots will be interpreted 
differently in these 3 cases: 

 Case 1: Plot 1 is 250 T.ha-1, Plot 2 is 
300 T.ha-1 

 Case 2: Plot 1 is 250 +/- 10 T.ha-1, 
Plot 2 is 300 T.ha-1 

 Case 3: Plot 1 is 250 +/- 200 T.ha-1 , 
Plot 2 is 300 +/- 200 T.ha-1 

Case 1 is the common situation, forest 
manager has no indication on the confidence 
intervals. Cases 2 and 3 are less common but 
more useful for managers. In case 2, 
differences are significant. In case 3, 
differences are not significant and the 2 plots 
may be considered as quite similar in AGB.  

The 2000 IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) report entitled “Good 
Practice Guidance and Uncertainty 
Management in National Greenhouse Gas 
Inventories” points out the necessity of 
explicitly propagating uncertainties (Penman 
et al. 2003). 

1.1 Error Propagation 

Uncertainties are of two natures (Molto 2012): 

 Uncertainties from the dataset itself 

 Uncertainties from the statistical mod-
el 

First, the level of uncertainty from the data 
depends on the basic properties of the 
collected dataset. Three datasets may be used 
in allometric-volumetric-BEF equations: 
DBH, Height and Wood Density. DBH and 
Height are measured-estimated in the field 
and may thus be subject of measurement error 
that can be approximated with a normal law. 
Wood density is the average wood density of a 
sub-population of individual trees. 
Measurement errors may also exist but the 
most important source of variability is 
intraspecific variability in the wood density 
values (Albert et al. 2010; Jung et al. 2010). 
Very commonly, the average wood density 
value has been used to estimate AGB even if, 
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again, uncertainties may be taken into account 
with a normal law centred around the species-
average mean. 

Second, uncertainties may come from the 
statistical models (Gregoire & Kohl 2000): the 
height model when used, the wood density 
model (see above) and the allometric equation 
itself. By definition, a statistical model is an 
approximation of reality (Grimm et al. 2005). 
Associated with this approximation are the 
global error (often approximated with a nor-
mal law centered on zero) of the model plus 
the uncertainties associated with each model 
parameter. When calibrating the statistical 
model, a standard deviation (or a credibility 
interval for Bayesian scientists) is normally 
linked to the values of each parameter. These 
standard deviations are hardly ever reported. 

 
Figure 28 : A general scheme of error propagation for 
estimating biomass (AGB) in a given plot (Molto 2012). 
Errors come from the dataset themselves Diameter at 
Breast Height (DBH), species identification, Wood 
Specific Gravity (WSG) or from the Height, WSG or 
AGB sub-models, the later commonly known as 
‘allometric equations’. 

Molto has showed how to take into account 
all the different sources of uncertainty in a 
single methodological framework (Molto 
2012). Doing so, the error propagation from 
the source datasets and through the statistical 
models is easily achieved. And a global uncer-
tainty value may be given for the AGB esti-
mate of a given tree, plot or landscape. More-
over, propagating uncertainties through a co-
herent modeling framework allows to identify 
where the main sources of uncertainties are, 
and then try to lower them. 

1.2 The Key Role of Allometric 

equations for Biomass es-

timates 

Propagating model uncertainties through a 
coherent modeling framework, Molto et al. 
(2013) identified the AGB sub-model as the 
main (by far) source of error in the prediction 
of AGB in French Guiana. However, they did 
not explore the uncertainty sources due to 
measurement errors or the natural diversity 
among the trees. It may be expected (see 
above) that these uncertainties are of second-
ary importance. This means that the only way 
to improve the precision of the AGB predic-
tions is to improve the precision of the AGB 
sub-model. Adding more trees to the calibra-
tion data may be a way to improve the preci-
sion of the model. However, there will always 
be diversity in AGB among trees of the same 
height, DBH, and wood density. Because the 
error term in the AGB model is the same as 
those found previously for large data sets 
(Chave et al. 2005), it may be expected that 
modelers have reached an impassable limit 
due to the natural variability among trees. 
Another way to improve the precision of the 
AGB predictions could be to investigate a 
larger range of AGB sub-models, adding new 
variables to explain the residual variance. Var-
iables that extend our knowledge of the tree 
volume (such as trunk taper, diameters at var-
ious heights, crown size, etc.) or tree density 
(wood density measured along the trunk, at all 
depths, etc.) would increase the precision of 
the model. However, the AGB model is final-
ly used to infer AGB on large inventory data 
sets. If the AGB model requires too much 
data to be measured in the field, it will not be 
useful for forest managers. 
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2 Towards new allometric 

equations for disturbed 

forests? 

Nowadays, human disturbed forests form 
most of tropical landscapes (Sist et al. 2015). 
Commercial logging is often recognized as the 
main driver of forest disturbances, having 
profound and long-lasting environmental im-
pacts (Huang & Asner 2010; Guitet et al. 
2012; Blanc et al. 2009). If post-logging stand 
dynamics is relatively well known, few infor-
mation exists on potential effects on individu-
al tree morphology. However with enhanced 
light condition in logged forests, recruiting 
trees are likely to form their crown at lower 
stature and, hence, change the allometric and 
volumetric equations. Few literatures is avail-
able on this question, here we report the re-
sults of a pilot study using data from the 
Paracou forest permanent plots in French 
Guiana. 

2.1 Volumetric Equations 

A significant effect of logging on both total 
(HT) and merchantable heights (HM) was 
found in logged plots of Paracou. Trees were 
in average 2.3 m (HT) and 2.0 m (HM) shorter 
in logged plots compared to their reference 
trees growing in unmanaged plots. However, 
the difference in total height between logged 
and unmanaged forests was found to decrease 
with increasing tree diameter.  

The main hypothesis that could explain the 
observed decrease in heights lies into a de-
crease in light competition in logged forests. 
One of the main feature of logging is the crea-
tion a large canopy gaps (Asner et al. 2004) 
that favours sapling abundance and recruit-
ment (Nicotra & Chazdon 1999). While a 
large body of literature has explored the fun-
damental role of gaps in tree recruitment and 
diversity maintenance (Chazdon & Fetcher 
1984; Hubbell 1999), few is known on how 
surrounding trees react to logging gaps, nota-
bly in term of branching process. Our results 
support the idea that enhanced light availabil-

ity induces crown development at smaller 
stature. 

 

 

Figure 29 : Total (HT) and merchantable (HM) heights 
in unmanaged (UF) and logged forests (LF) in the 
Paracou site as a function of Diameter at Breast Height. 
Ordinary Least Squared regressions (stripped lines) and 
error prediction envelops are shown. 

Reduced merchantable heights result in re-
duced commercial volumes. Foresters will 
have to compensate that by harvesting more 
stems to attain similar extracted volumes. 
Such logging intensification would counter 
current recommendation to reduce logging 
intensities in order to lower logging impacts in 
the tropics. Despite compensatory effects that 
enhanced tree growth of remnant trees after 
logging (Herault et al. 2010; Peña-Claros et al. 
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2008), current duration (less than 70 years in 
the best cases) of logging cycle was shown to 
be too short to recover initial commercial 
volume (Dauber et al. 2005; Silva et al. 1995). 
As wood consumption is increasing in the 
Guiana shield (e.g. in French Guiana, it can be 
expected that we will move from 60.000 to 
225.000 m3.year-1 in the next 10 years), an in-
creasing fraction of logwood is expected to 
arise from already-logged forests in the future. 
Further investigation on the generality of 
these findings across a wider range of logged 
forests in the Guiana shield is needed. 

2.2 Allometric Equations 

When translated into AGB, trees growing in 
the logged forest of Paracou had between 6 -
19% less biomass. This finding reinforce the 
importance of measuring and accounting for 
tree height in forest carbon stock estimates 
(Hunter et al. 2013; Rutishauser et al. 2013; 
Vieilledent et al. 2012). Differences in crown 
dimension may also explain large amount of 
the variance in total tree biomass (Goodman 
et al. 2014). However, increased crown/trunk 
ratio in Brazilian open forests were associated 
with lower biomass stocks (Nogueira et al. 
2008). It may be expected that crown width 
will be favoured in logged forests due to lower 
lateral crown competition after logging, sup-
porting the idea of a net decrease of potential 
carbon sequestration in disturbed forests. 
New above-ground biomass models are ur-
gently needed to better estimate current and 
future carbon stocks in logged forests. 

 
Figure 30 : Differences in above-ground biomass and 
commercial volume of trees growing in logged forests 
compared to unmanaged forests in the Paracou site, 
French Guiana. 

3 Remote Sensing: the fu-

ture? 

Remote sensing approaches are increasingly 
used to assess and map biomass at the land-
scape or regional scale. Currently, two tech-
nologies are being investigated, the Lidar 
technology and the radar technology. One 
may note that the remote sensing data 
obtained with aerial techniques must be 
calibrated against some reference forest 
inventory plots. Therefore, unbiased AGB 
estimates for these plots are necessary to 
quantify the uncertainties of these estimates 
so that it will be possible to take these 
uncertainties in account when building the 
spatial inference models. 

3.1 LiDAR technology 

LiDAR is becoming a major component of 
international strategies to measure and ac-
count for carbon emissions from and uptake 
by tropical forests. LiDAR technology is able 
to penetrate tropical forest canopies and de-
tect three-dimensional forest structure. Num-
bers of algorithms were developed to integrate 
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the natural variability of forest structure in-
stead of using the sole forest height (derived 
from the digital canopy model minus digital 
surface model) to infer AGB (Vincent et al. 
2014). A consensus has been reached with the 
development of, a so-called, universal model 
by Greg Asner team (Asner et al. 2012). Two 
additional proxies are required to use the 
Asner model: 

 The ratio of Basal Area over Mean 
Canopy Height (estimated with the 
digital canopy model) 

 An average wood density estimate 

Both Basal Area and average wood density are 
available from traditional forest inventories in 
the Guiana Shield. A research work dedicated 
to the comparison of LiDAR-based AGB 
estimates to inventory-based estimates at the 
regional scale would be of primary importance 
to test the validity of LiDAR to map AGB at 
large scale. 

3.2 Radar technology 

The selection of the Biomass mission by the 
European space Agency program board for 
Earth observation brings the radar technology 
to the forefront of international scientific 
recognition. The Biomass mission will employ 
novel P-band synthetic aperture polarimetric 
radar operating at 435 MHz and a 6 MHz 
bandwidth to map forest biomass, especially 
in the intertropical areas. The Paracou site will 
be included as one of the main calibration site. 

ALOS PALSAR (Phased Array type L-band 
Synthetic Aperture) radar technologies have 
been used in Suriname to develop an up-to-
date vegetation map for the entire country as 
input to the national REDD Measurement, 
Reporting and Verification (MRV) system. 
The same technology, combined to Envisat 
ASAR and TerraSAR-X, has been used in 
Guyana for the development and field testing 
of new biomass mapping methods. Field 
measurements of above-ground biomass to 
calibrate the algorithms were done in 
Iwokrama rainforest. In Amapá, a set of Ra-
dar images, X and P bands, better known as 

the Cartographic Database of Amapá is under 
construction. 

Again, a research project dedicated to the 
comparison of radar-based AGB estimates to 
inventory-based estimates at the Guiana shield 
scale would be of primary importance to have 
homogeneous mapping system in the region. 

4 International collabora-

tion 

Allometric equations and more generally the 
question of estimating AGB represents a 
unique opportunity to collaborate between the 
four territories of the REDD+ for the Guiana 
shield project. Apart from the scientific 
questions which have already been discussed, 
possible collaboration on (i) the methodology 
of field data collecting and on (ii) the 
possibility of compiling and sharing useful 
native data should be considered. Finally, it 
would be useful to build on existing scientific 
cooperation to benefit from the experience 
gained and not to start from scratch. 

4.1 New field data collection? 

The total number of logged trees used to cali-
brate allometric and volumetric equations in 
the region is impressively high compared to 
the existing pantropical databases. Keeping 
that in mind, it’s not surprising that many 
actors in the region would not be very keen 
on collecting new destructive datasets. Indeed, 
many actors are more interested by new 
methods to model AGB-volumes or by ex-
ploring new questions that may be developed 
with the existing databases.  

However we highlight that regarding the de-
velopment of new equations for disturbed 
forests, the acquisition of new dataset is inevi-
table. But, because the key variable is the to-
tal/merchantable height, collecting new da-
taset would not imply destructive sampling. 
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4.2 Towards a regional data-

base? 

A major identified problem for foresters, 
stakeholders or scientists involved in AGB 
current assessment is that they don’t have any 
access to the native databases from the de-
structive sampling plots. Although many re-
searches on these databases have already been 
done, the rough data hasn’t been published 
yet or the correspondence author became 
inaccessible. There is a great willingness to 
mutualize the rough databases under a data 
sharing agreement. Doing so will be far less 
costly than initiating similar destructive re-
search again.  

4.3 Scientific Cooperation 

4.3.1 Rainfor - Amazon Forest Inven-

tory Network 

The Rainfor Network is a long-term, interna-
tional collaboration to understand the dynam-
ics of Amazon ecosystems. Collaborating or-
ganizations have jointly developed a frame-
work for systematic monitoring of the forests 
from the ground. This framework is centered 
on permanent forest plots that track the be-
havior of individual trees and species, but also 
includes extensive collection of soil and plant 
biogeochemical data, and more intensive and 
high frequency monitoring of carbon cycle 
processes at key sites. Rainfor works with 
many partners across the Guiana Shield, tak-
ing account the need to help develop new 
generations of Amazon ecologists.  

 

 Figure 31 : Map of the permanent forest plots from the 
Guiana Shield involved in the Rainfor network. All plots 
are located in undisturbed natural forests.  

Website 

4.3.2 TmFO – Tropical Managed 

Forest Observatory 

TmFO is a pan-tropical network aiming at 
understanding the long term effects of logging 
on tropical forest ecosystems. TmFO encom-
passes 490 permanent forest plots spread 
across the Amazon and Congo basins and 
South East Asia. The network investigates the 
response of tropical forests to logging, in 
terms of biomass dynamic and changes in 
species composition over time. Thanks to the 
large number of plots, TmFO represents a 
unique opportunity to gain understanding and 
compare forest responses at both regional and 
continental scales. The ultimate goal of 
TmFO is to propose new evidence-based log-
ging practices that maintain long-term forest 
functions, environmental services provision 
such as carbon stocks and economic viability. 
These results will provide strong basis for 
Politics and forest practitioners to build up 
new guidance towards sustainable forest man-
agement and tropical forests preservation. 

http://www.rainfor.org/
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Figure 32 : Map of the permanent forest plots from the 
Guiana Shield involved in the TmFO network. All plots 
are located in logged forests.  

Organizations from the 4 territories included 
in this study are involved in TmFO: 

 Embrapa Amapá in Amapá is in 
charge of the Jari plots 

 Office National des Forêts and Cirad 
in French Guiana managed together 
the Guyafor network, including the 
Paracou long-term experimental site 

 Celos in Suriname has managed 12 
permanent plots since 1983 

 Iwokrama in Guyana is in charge of 13 
plots of 1ha in central Guyana  

The 4 aforementioned organizations already 
have data sharing agreements, experiences in 
joint work and capacity building. Any project 
that would rework in situ to improve 
allometric or volumetric equations, especially 
in logged forests, should build on the already 
existing TmFO network. Website

http://www.tmfo.org/
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SUPPLEMENTARY MATERIALS 

1 Collected Documents 

A database referencing all the collected documents is joined to the present document. Are reported 
Authors, Years of publication, Document titles, Document types, Countries and inclusion (or not) 
in this study. 

2 Allometric & Volumetric Equations 

A database referencing all the inventoried allometric and volumetric equations is joined to the pre-
sent document. Are reported: 

 Elements of context, 

 The mathematical formulation, 

 Values of the fitted parameters 

 Statistical information on adjustment quality 

 The author 

 Some published works where the equation has been used 

 

 

 

 

 


