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REDD+ ESCUDO DAS GUIANAS 
 

QUAIS SÃO AS NOVIDADES DO PROJETO? 

6º Working Group Meeting (WGM) sobre C-MRV na Guiana Inglesa 
O 6º WGM foi organizado na Guiana Inglesa do 24 a 27 de 
Agosto, sobre Sistemas de MRV de báse comunitária no Escudo 
das Guianas. Participantes dos serviços florestais dos países 
parceiros assim como outros importantes atores da Guiana 
Inglesa (NRDDB e Iwokrama International Center) se reuniram 
nesta ocasião. Esse evento de 4 dias foi uma oportunidade para 
os participantes de iniciar o dialogo regional no assunto, vendo as 
experiências de outros na região, as liçoes aprendidades, e as 
diferentes abordagens de C-MRV. O WGM6 foi organizado com 
apoio da perícia de WWF e  Global Canopy Programme.  
Ver mais no site do projeto  
 

Relatório final do Estudo sobre Monitoramento dos impactos da 

exploração de ouro na cobertura florestal e nos rios do Escudo das 

Guianas 
No final de Julho, o relatório final do Estudo sobre o 
"Monitoramento dos impactos da exploração de ouro na cobertura 
florestal e rios do Escudo das Guianas" foi entregue ao WWF 
Guianas. Este relatório compila os resultados do processamento 
de dados realizado pela equipe de perítos dos serviços florestais 
dos países parceiros do projeto, e propõe uma análise detalhada 
desses dados, comparando-os com os estudos prévios no mesmo 
assunto e área de interesse. 
Leia o relatório, e saiba mais sobre a metodologia e 
processamento do estudo, na página dedicada no site do projeto 

 

Workshop sobre “Melhorias no compartilhamento de conhecimento 

sobre a identificação de árvores no Escudo das Guianas” 
No final de Setembro (29 de Setembro - 2 de Outubro), 
especialistas trabalhando com identificação de árvores no Escudo 
das Guianas irão se reunir em um Workshop regional em Tonka 
Island, Suriname. A agenda do evento foi preparada pelo 
consultor Dominiek Plouvier, contratado para realizar um estudo 
sobre a "Melhoria do compartilhamento de conhecimento sobre a 
identificação de árvores no Escudo das Guianas". 

Julho- Agosto 2015 
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SE QUISER COMPARTILHAR UM ARTIGO INTERESSANTE SOBRE O TEMA DA FLORESTA E DO 

CLIMA, TERÍAMOS O MAIOR PRAZER EM RECEBÊ-LO.POR FAVOR ENTRE EM CONTATO NO 

EMAIL SEGUINTE : RACHIDA.LEJEANNIC@ONFINTERNATIONAL.COM 

 

 

http://www.onfinternational.org/pt/
http://www.onf.fr/guyane/@@index.html
http://reddguianashield.com/working-groups/community-based-mrv-systems-in-the-guiana-shield/
http://reddguianashield.com/studies/gold-mining-impact-monitoring-at-the-guiana-shield-regional-scale/


 

Este workshop será a ocasião para os 
participantes de cada país parceiro, assim como 
outros institutos de pesquisa convidados, de 
discutir desafios e ferramentas para melhorar o 
conhecimento existente sobre as espécies de 
árvores na região.  
Mais detalhes são disponíveis no site do projeto 

 

NOTÍCIAS DE OUTROS NA REGIÃO 

Workshop nacional sobre monitoramento da 

mineração no Suriname 
No dia 15 de Julho, o SBB e NIMOS convidaram 
atores importantes do Suriname para um 
workshop sobre o monitoramento da mineração. 
O objetivo era garantir um apoio nacional ao 
estudo sobre a mineração realizado no âmbito 
do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas. 
Mais de sesenta pessoas participaram do 
evento, incluindo oficiais de alto nível do 
Gabinete do Presidente e do Ministério das 
Relações Exteriores.  

 

O Fundo Amazônia aprova um projeto para 

monitorar a Amazônia via Radar 
No final de Julho, mais de 80 milhões de reais 
(USD 22 milhões) foram aprovados pelo Fundo 
Amazônia para investir em um projeto de 
monitoramento da Amazônia brasileira, usando 
imagens Radar, envolvendo o IBAMA, INPE e 
CENSIPAM. O monitoramento irá começar em 
Outubro e acontecerá todo mês para 
aproximadamente 950 mil hectares (17%) do 
bioma Amazônia, fornecendo informações aos 
sistemas existentes que já monitoram a evolução 
do desmatamento.  
Mais informação neste artigo 

 

Relatório sobre a Evolução do Uso e Cobertura dos 

solos na Guiana Francesa entre 1990 e 2012 
Um relatório sobre a Evolução do uso e 

cobertura dos solos da Guiana Francesa entre 

1990 e 2012 foi recentemente publicado, 

produzido pelo Instituto Nacional Francês da 

Informação Geográfica e Florestal (Institut 

National de l'Information Géographique et 

Forestière - IGN),em colaboração com a ONF 

Guyane. Esse relatório foi produzido para avaliar 

a evolução do uso e da cobertura dos solos no 

território francês, no âmbito da aplicação do 

protocolo de Kyoto.  Representando um terço 

das florestas françesas, enfrentando uma 

pressão demográfica importante e outros fatores 

de desmatamento, a Guiana Francesa é um 

território chave para a França no protocolo de 

Kyoto. 

Ler mais sobre esse relatório (em Francês) 

 

NOTÍCIAS EXTERIORES 

Congresso Mundial Florestal – Durban 7-11 

Setembro 2015 
Do 7 a 11 de Setembro de 2015, a comunidade 
florestal internacional será reunida em Durban, 
África do Sul, para o 14º Congresso Mundial 
Florestal, discutindo a inclusão das questões 
florestais na agenda global de desenvolvimento 
sustentável. Irá reunir indivíduais, agências 
governamentais, ONG's e setor privado do 
mundo inteiro.  
Saiba mais aqui  

 

Demonstrando ‘respeito’ aos slavaguardas do 

REDD+ da UNFCCC: a importância da informação 

coletada pelas comunidades 
O Global Canopy Program recentemente 
publicou um artigo sobre a importância de tomar 
em conta as informações coletadas pelas 
comunidades, que podem oferecer uma fonte 
importante de conhecimento em relação as 
florestas, seus usos e recursos. O envolvimento 
dessas comunidades é "importante para proteger 
seus direitos, e crítico para minimizar o risco de 
REDD+ ou os salvaguardas, falhar em atingir 
seus objetivos." 
Ler o artigo inteiro aqui 

 

Maior consulta publica sobre mudanças climáticas 
World Wide Views Alliance, em colaboração com 
o Ministério Francês das Relações Exteriores e 
Desenvolvimento Internacional e o Minstério 
Francês da Ecologia, Desenvolvimento 
Sustentável e Energia, realizou uma pesquisa 
global sobre mudanças climáticas, entrevistando 
10 000 pessoas ao redor do mundo, lançando 96 
debates em 76 países. Essa pesquisa mostra 
que aproximadamente 80% dos entrevistados 
estão bastante preocupados com as mudanças 
climáticas, e 66% acham que as medidas para 
combater as mudanças climáticas são uma 
oportunidade para melhorar sua qualidade de 
vida.  
Saiba mais sobre essa pesquisa nos os 
relatórios produzidos em diferentes idiomas.  
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http://reddguianashield.com/studies/improving-knowledge-sharing-on-tree-species-identification-in-the-guiana-shield
http://www.defesa.gov.br/noticias/16311-ministerio-da-defesa-anuncia-radar-orbital-para-o-combate-ao-desmatamento-na-amazonia
http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/IF_guyane.pdf
http://webapps.daff.gov.za/wfc2015/
http://www.globalcanopy.org/materials/demonstrating-respect-unfccc-redd-safeguards-importance-community-collected-information
http://climateandenergy.wwviews.org/publications/
http://climateandenergy.wwviews.org/publications/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage
http://www.interreg-caraibes.fr/joomla251/
http://www.ffem.fr/lang/en/accueil
http://www.cr-guyane.fr/

