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Sumário executivo 
 
O projeto REDD+ para o Escudo das Guianas1 envolve departamentos florestais governamentais e outras 
instituições do Suriname, da Guiana, da Guiana Francesa e do estado do Amapá no Brasil no estabelecimento de 
uma plataforma técnica regional de colaboração na ecorregião do Escudo das Guianas. O projeto visa apoiar os 
parceiros em iniciativas de combate às emissões de gás com efeito de estufa decorrentes do desmatamento e da 
degradação florestal. O projeto foi implementado pelo Office National des Forêts (Gabinete Nacional das Florestas) 
e o ONF International entre 2013 e 2015. Como parte do plano de formação e transferência de tecnologia, o 
projeto organizou uma consultoria sobre como "melhorar o compartilhamento do conhecimento sobre espécies de 
árvores no Escudo das Guianas".  
 
A consultoria foi realizada por Dominiek Plouvier, especialista sênior em florestas e biodiversidade com amplo 
conhecimento dos países e instituições do Escudo das Guianas. Ele foi auxiliado pelos principais botânicos do ONF 
Sylvétude e por Bruce Hoffman, ex-botânico do Instituto Smithsoniano. A consultoria foi realizada em duas fases. 
Uma pré-missão foi organizada em junho na região para analisar o estado da arte do conhecimento dentro das 
principais instituições nos quatro territórios. Esta missão resultou em um relatório ao ONF International, 
acompanhada pela organização de um workshop no Suriname, onde 30 especialistas se reuniram por quatro dias 
para discutirem ideias sobre o assunto e apresentarem recomendações para colaborações futuras. 
 
Este relatório reflete o resultado deste trabalho. Com exceção da Guiana Francesa, que tem uma estratégia real de 
trabalho sobre a melhoria do conhecimento das espécies de árvores dentro de seu território, a abordagem, a 
pesquisa e a formação nesta questão específica são fracos nos outros três territórios. É necessário reconhecer que 
muitas espécies de árvores no Escudo das Guianas permanecem desconhecidas, tanto para a Guiana Francesa 
como para o mundo. Além disso, melhorar este conhecimento é uma tarefa gigantesca e demorada por várias 
razões: muitas partes da floresta ainda são desconhecidas devido à dificuldade de acesso e mesmo os maiores 
especialistas no mundo não são capazes de distinguir determinadas espécies de famílias difíceis, entre outras. 
 
O relatório fornece uma visão geral muito breve do planejamento do uso da terra e do manejo florestal nos quatro 
territórios (Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Amapá), acompanhado de uma descrição do estado da arte do 
conhecimento sobre as espécies de árvores na maioria das instituições importantes que tratam desta questão nos 
quatro territórios. Este relatório também é acompanhado por uma descrição breve de alguns programas regionais 
relevantes para este trabalho como o Programa Flora das Guianas, o Programa de Biodiversidade do Instituto 
Smithsoniano para o Escudo das Guianas, assim como o programa e as pesquisas da Tropenbos em outras 
instituições em diversos estados do Brasil. Para a Guiana Francesa, é dada atenção especial a programas 
internacionais liderados pela França e que são relevantes para esta consultoria. Após a parte descritiva, são tiradas 
algumas conclusões com relação ao estado da arte. 
 
O relatório também fornece uma visão geral de todas as apresentações e discussões realizadas na Ilha de Tonka no 
início de outubro no Suriname. Foram produzidos dois documentos importantes para este workshop: uma lista 
atualizada com bibliografia e sites úteis para a identificação de espécies de árvores no Escudo das Guianas (Anexo 
3), assim como uma lista de quase 2.800 espécies de árvores conhecidas nos quatro territórios (Anexo 5). O 
workshop também resultou em uma declaração (Anexo 4) e um acompanhamento direto do assunto por meio de 
um grupo de trabalho por e-mail. Todos os participantes concordaram que reunir especialistas em torno do 
conhecimento das espécies de árvores no Escudo das Guianas constituiu um esforço singular e realçaram a 
importância de fazer com que esses encontros aconteçam em intervalos regulares. 
 
O relatório termina com uma estratégia clara para melhorar o conhecimento acerca de espécies de árvores no 
Escudo das Guianas, o que envolve as atividades nacionais internas, assim como o intercâmbio de conhecimento 
necessário da região. 
 

                                                                 
1
 Site do projeto: http://reddguianashield.com/ 
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Introdução  

Motivos e objetivos da consultoria no projeto REDD+ para o 
Escudo das Guianas 
 
O projeto REDD+ para o Escudo das Guianas2 envolve serviços florestais governamentais e outras instituições do 
Suriname, da Guiana, da Guiana Francesa e do estado do Amapá no Brasil no estabelecimento de uma plataforma 
técnica regional de colaboração na ecorregião do Escudo das Guianas. O projeto visa apoiar os parceiros em 
iniciativas de combate às emissões de gás com efeito de estufa decorrentes do desmatamento e da degradação 
florestal, no âmbito do mecanismo REDD+ e além. Estas iniciativas são promovidas por meio do fortalecimento de 
capacidades e do intercâmbio de conhecimentos de determinados tópicos relacionados com o REDD+, 
notadamente com a melhoria técnica das metodologias de monitoramento da cobertura florestal e dos estoques 
de carbono, a compreensão dos fatores de desmatamento e de degradação florestal e a modelagem do 
desmatamento futuro. O projeto foi implementado pelo Office National des Forêts (Gabinete Nacional das 
Florestas) e o ONF International entre 2013 e 2015, financiado com um montante de 2,7 milhões de euros 
provenientes sobretudo do FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional), do FFEM (Fundo Francês para o 
Desenvolvimento Mundial), do Conselho Regional da Guiana e do ONF. 
 
Em janeiro de 2015, o Comitê Gestor do REDD+ para o Escudo das Guianas adotou um plano de transferência de 
tecnologia e formação que identifica atividades para o ano final do projeto, incluindo, entre outras coisas, "o 
compartilhamento do conhecimento sobre as espécies de árvores no Escudo das Guianas". No contexto do REDD+, 
o reconhecimento melhorado das espécies de árvores é importante ao coletar dados de inventário de biomassa 
para relatórios sobre estoques de carbono florestal. No seguimento da reunião do Comitê Gestor, a equipe do 
projeto preparou e divulgou um convite à apresentação de propostas para encontrar um consultor que pudesse 
realizar o trabalho. 
 
Esta consultoria visando "melhorar o compartilhamento do conhecimento sobre espécies de árvores no Escudo das 
Guianas"3 envolveu uma primeira missão de reconhecimento em junho de 2015, seguida de um workshop no início 
de outubro de 2015, no qual os principais especialistas do Suriname, da Guiana, da Guiana Francesa e do Amapá se 
reuniram para debaterem novas ideias sobre o assunto. 
 
Os objetivos específicos da consultoria consistiam em: 
 

 Criar uma visão geral clara dos recursos e capacidades existentes para reconhecer e coletar dados sobre 
espécies de árvores na região do Escudo das Guianas (Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Amapá). 

 Identificar as lacunas de conhecimento e sugerir ferramentas e atividades que possam ser úteis para 
melhorar a identificação e o relatório sobre espécies de árvores no Escudo das Guianas. 

 Criar uma rede de especialistas em espécies de árvores no Escudo das Guianas e reuni-los com o objetivo 
de compartilhar conhecimentos e explorar possíveis meios de colaboração no futuro para além do escopo 
do projeto. 

  

                                                                 
2
 Site do projeto: http://reddguianashield.com/ 

3
 Página dedicada sobre o projeto: http://reddguianashield.com/studies/improving-knowledge-sharing-on-tree-species-

identification-in-the-guiana-shield/ 
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Metodologia 
 
A consultoria foi realizada entre junho e outubro de 2015 por Dominiek Plouvier (consultor principal), escolhido 
devido ao seu interesse em botânica e conhecimento amplo das três Guianas adquiridos ao longo de seus oito anos 
na diretoria do WWF na região. O consultor principal foi apoiado por Hélène Richard e Olivier Brunaux do ONF 
Sylvétude, em questões relacionadas à Guiana Francesa, e por Bruce Hoffman, botânico sênior com experiência de 
longa data no Suriname e na Guiana em diversas instituições como o Smithsonian, o Naturalis e a ACT. A 
consultoria foi realizada em várias fases. 
 
Do início de junho a meados de julho de 2015, o consultor realizou uma primeira missão. Os principais objetivos 
consistiam em reunir as informações necessárias das instituições sobre o assunto da "identificação de árvores", no 
intuito de promover o workshop de outubro e reunir uma lista de potenciais candidatos a serem convidados. O 
consultor visitou o Suriname e o Amapá durante esta primeira missão. Para a Guiana, a informação necessária foi 
reunida através de diversos contatos de Skype, telefone e e-mail. Para a Guiana Francesa, o consultor pôde contar 
com o apoio do ONF Sylvétude por meio de um subcontrato dentro da mesma consultoria. 
 
Um primeiro relatório foi preparado após a missão e submetido ao ONFI no fim de agosto de 2015. O primeiro 
relatório da missão deu uma descrição clara do estado da arte em cada território acerca de várias questões: 

- uma visão geral muito breve do planejamento do uso da terra e das florestas em cada território 
- uma visão geral das principais instituições (serviços florestais, organizações / programas de pesquisa 

florestal / biodiversidade, herbários, universidades, ONGs) em cada território 
- um panorama do conhecimento sobre identificação de árvores em cada uma das instituições desses 

territórios. 
 
Durante os meses de julho, agosto e setembro, foram contatados herbários e centros de pesquisa que trabalham 
com diferentes floras da região, mais especificamente árvores. Foram feitos contatos com a Naturalis Leiden 
(principal instituto do Programa Flora das Guianas), o Instituto Smithsoniano em Washington (instituto que dirige o 
Programa de Biodiversidade do Escudo das Guianas), o CNRS e o IRD em Montpellier, na França (uns dos principais 
institutos de pesquisa na Guiana Francesa). Relativamente ao conhecimento sobre as árvores no Amapá, foi 
necessário contatar instituições e herbários em outras partes do Brasil, mais especificamente o INPA de Manaus, o 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o Museu Emílio Goeldi em Belém. 
 
Durante os mesmos meses, foram realizados os preparativos para o workshop em outubro. Foi necessário motivar 
a participação dos principais pesquisadores e botânicos nos quatro territórios, assim como preparar uma agenda 
com os principais palestrantes. Além disso, foi necessário produzir uma bibliografia preliminar e os sites para o 
workshop. Bruce Hoffman trabalhou em uma lista preliminar de espécies de árvores dos quatro territórios para ser 
apresentada no workshop. 
 
O workshop foi realizado entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro de 2015, na floresta da Ilha de Tonka, 
Suriname. A Ilha de Tonka foi escolhida por ser de propriedade da ONG Stichting Panda, criada pelo mais famoso 
observador de árvores do Suriname, Frits van Troon. Como não foi realizado na cidade, o workshop envolveu 
preparativos consideráveis de logística e custos adicionais. No entanto, o workshop foi considerado um sucesso por 
todos os 30 participantes, em parte devido ao ambiente florestal, que impulsionou debates e promoveu diversos 
contatos individuais, ao mesmo tempo que formou relações profissionais paralelas ao programa oficial. Consulte a 
lista de participantes no Anexo I e a agenda do workshop no Anexo II. 
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Estado da arte em todos os quatro territórios 
 
Em todos os territórios envolvidos neste projeto (Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Amapá), o conhecimento 
sobre árvores está disperso. Os institutos florestais tendem a concentrar seu conhecimento sobre árvores em 
espécies que são importantes para o corte e a produção de madeira ou que tenham potencial para a exploração 
madeireira. Recentemente, os inventários de carbono mudaram ligeiramente seu olhar sobre as árvores. Os 
herbários olham para famílias de plantas, e não para árvores em particular. Algumas famílias de plantas possuem 
árvores, trepadeiras e ervas, outras não possuem nenhuma árvore, mas poucas possuem exclusivamente árvores 
na família. Os observadores de árvores são principalmente treinados para procurar árvores que tenham 
importância comercial, sobretudo madeira. Mas, em cada país, existe um ou vários observadores de árvores que 
receberam formação de botânicos ocidentais e que, por isso, possuem um certo grau de conhecimento de nomes e 
famílias em latim. Frits van Troon é o melhor e mais conhecido exemplo no Suriname. No Amapá, encontramos 
James do IEPA, um excelente observador de árvores com algum conhecimento de nomes científicos. Em geral, as 
pessoas veem as árvores como uma fonte de alimentos, medicamentos, ferramentas, entre outras coisas, mas a 
utilidade de uma planta não é determinada pelo fato de ela ser uma árvore, uma trepadeira ou uma erva, mas sim 
pelo uso potencial de suas folhas, frutos, casca, etc. 
 
Os principais parceiros do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas são os institutos florestais governamentais nos 
quatro territórios, assim como uma lista predeterminada de outras agências que lidam com o meio ambiente e as 
alterações climáticas e que fazem parte do Comitê Gestor. Para cumprir os objetivos desta consultoria, era 
necessário ir além da lista usual de parceiros e observar especificamente institutos, ONGs e empresas trabalhando 
com espécies de árvores, a fim de perceber melhor onde se encontra o know-how e onde existe um interesse em 
melhorar o conhecimento sobre o assunto. Para cada um dos quatro territórios, foi incluído um breve resumo dos 
institutos mais importantes neste assunto específico.  
 
As seções "ferramentas existentes e recursos" abaixo focam principalmente na capacidade humana dentro das 
"instituições". Para os livros e sites, mencionamos uma lista de referência geral de bibliografia e sites no Anexo 3. 
 
 

Estado da arte no Amapá 
 

Planejamento do uso da terra e manejo florestal no Amapá 
 
O Amapá é um dos menores estados do Brasil e faz fronteira com a Guiana Francesa a oeste e com o estado do 
Pará a leste e a sul. Em linhas gerais, o Amapá tem uma área semelhante a das três Guianas, cobrindo cerca de 14 
milhões de hectares de terreno, dos quais mais de 80% são florestados, a maioria com floresta densa, mas também 
com cerrado e plantações de eucalipto para duas fábricas de celulose. Como a densidade populacional é baixa 
(cerca de 800.000 pessoas) e majoritariamente concentrada em Macapá e arredores, a pressão sobre a área 
florestal é ainda baixa, e não pode ser comparada com a pressão em outros estados do Brasil. No entanto, como a 
produção de gado e soja está aumentando, a terra não protegida está sendo convertida. 
 
Surpreendentemente, muitas das terras no estado têm um uso claro da terra há uma ou duas décadas; mais de 
70% da terra no estado está protegida de uma forma ou de outra. O parque nacional de Tumucumaque cobre uma 
área de 3,9 milhões de hectares e é o maior parque nacional do Brasil. O estado ainda possui várias reservas 
indígenas, outros parques nacionais como o Cabo Orange, reservas extrativistas (RESEX) e áreas de manejo florestal 
federais e estaduais. O mapa abaixo oferece uma boa visão geral das áreas protegidas, áreas indígenas e áreas de 
manejo florestal. 
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Tanto as florestas nacionais (FLONA) quanto as florestas estaduais (FLOTA) são denominadas "áreas de uso 
sustentável" no Brasil. A FLONA é uma área nacional ou federal e é administrada pelo Instituto Chico Mendes 
(ICMBio), que também administra o Parque Nacional de Tumucumaque. A FLOTA é administrada pelo recém-criado 
Instituto Estadual de Florestas (IEF), parceiro no projeto REDD+ para o Escudo das Guianas. 
 
A produção de madeira é em grande parte ilegal e realizada em áreas de conversão dentro de "assentamentos". A 
produção total, sobretudo para os mercados locais, não representa mais do que meio milhão de m

3
 e envolve três 

espécies principais: Dipteryx sp. (cumaru), Manilkara spp. (maçaranduba) e Dinizia excelsa (angelim vermelho). 
 

 
 
 
 
 
 

 



REDD+ para o Escudo das Guianas 
Melhorando o compartilhamento do conhecimento sobre a identificação de espécies de árvores no Escudo das 
Guianas  9 

  



REDD+ para o Escudo das Guianas 
Melhorando o compartilhamento do conhecimento sobre a identificação de espécies de árvores no Escudo das 
Guianas  10 

Instituições que lidam com florestas e a situação atual do conhecimento sobre a 
identificação de espécies de árvores 
 
O IEF ou Instituto Estadual das Florestas foi fundado em 2007 e é o serviço florestal do estado do Amapá, com 
várias responsabilidades, entre elas, o manejo dos 2,3 milhões de hectares da FLOTA/AP, a Floresta Estadual do 
Amapá. A FLOTA/AP está dividida em quatro módulos. Enquanto isso, um plano de manejo tem sido realizado para 
toda a área, realizado majoritariamente por firmas de consultoria de outros estados do Brasil, porém aprovado 
pelo IEF. Parte do plano de manejo se trata de um plano de zoneamento, o qual afirma que mais de 60% da área 
total será atribuída em concessões florestais para um desmatamento sustentável. Embora alguns engenheiros 
florestais trabalhem dentro do IEF, o conhecimento e a identificação de espécies de árvores é limitado. 
 
O ICMBio, ou Instituto Chico Mendes é responsável tanto pelo manejo de parques nacionais como o 
Tumucumaque quanto pela FLONA, ou reserva nacional florestal (ver mapa). Foram atribuídas concessões dentro 
do FLONA não através do IEF, mas através do SFB, Serviço Florestal Brasileiro, com base mais próxima em 
Santarém. Aqui novamente, o plano de manejo para a FLONA tem sido realizado por externos (de outros estados 
do Brasil) e até o momento nenhuma concessão foi dada a qualquer madeireira licenciada. Os inventários foram 
realizados por firmas de consultoria de fora do estado, no entanto, foram usados três observadores locais do 
Amapá. O conhecimento desses observadores é limitado aos nomes locais de algumas árvores, mas não de todas. 
Alguns desses observadores de árvores não sabem ler ou escrever. 
 
O IEPA ou Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá é um dos institutos de pesquisa locais, e 
anteriormente era o Museu de História Natural Costa Lima. Foram conhecidos alguns engenheiros florestais como 
João Freitas, que sabem um pouco sobre identificação de árvores. Dentro do IEPA se encontra o herbário chamado 
HAMAB, cujo atual diretor é Patrick Cantuária. Patrick está muito entusiasmado com o projeto que ele está 
desenvolvendo sobre a flora do Amapá, que já concluiu três famílias de plantas: Orchidaceae, Bromeliaceae e 
Lamiaceae. Alguns bons observadores locais como o Sr. James também trabalham para o IEPA; apesar de 
conhecerem as árvores na floresta, não têm conhecimento específico dos nomes científicos em latim. 
 
Na EMBRAPA em Macapá, Janaína Costa da unidade de pesquisa florestal trabalhou anteriormente no INPA de 
Manaus, onde ela contribuiu para o Guia de Propágulos Plântulas da Amazônia, INPA, Manaus, 2009. Este livro 
descreve detalhadamente cerca de 50 espécies de árvores da floresta de várzea ao redor de Manaus, incluindo 
suas sementes e meios de propagação. Ela está fazendo atualmente um livre semelhante para umas 50 árvores de 
várzea do estado do Amapá. 
 
Nas duas universidades no Amapá, tanto na universidade federal UFEAP quanto na estadual UEAP, alguns 
professores sabem um pouco de ecologia das árvores e nomes de árvores. 
 
 

Ferramentas e recursos existentes 
 
Durante a primeira missão, a maioria dos entrevistados tinham pouco conhecimento sobre livros para a 
identificação de espécies de árvores. O Flora da Reserva Ducke foi mencionado duas vezes e uma pessoa 
mencionou o Guide des arbres de la Guyane Française do ONF. No IEPA, nos foram mostrados alguns livros antigos 
do SUDAM da década de 60 sobre as Madeiras da Amazônia Legal, e uma lista de plantas criadas durante as 
expedições no Amapá na década de 60. Na EMBRAPA, foram mencionados alguns livros produzidos no INPA de 
Manaus sobre propagação de sementes de 50 espécies de árvores, e alguns livros muito gerais sobre árvores, 
cobrindo no máximo 100 espécies de árvores. 
 
Concluindo, o conhecimento sobre identificação de árvores é em grande parte deixado nas mãos dos observadores 
de árvores, que fazem listas de árvores em português ou em outros idiomas locais. Os engenheiros florestais e 
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biólogos nas diferentes instituições têm um certo conhecimento dos nomes científicos e das famílias às quais 
pertencem espécies específicas de árvores. 
 
 
 
 
 

Estado da arte no Suriname 
 

Planejamento do uso da terra e manejo florestal no Suriname 
 
O Suriname, antiga Guiana Holandesa, tornou-se independente dos Países Baixos em 1975. Ele possui uma 
superfície de cerca de 16 milhões de hectares, dos quais mais de 90% são florestados. A maioria das pessoas, mais 
de 70%, vive em Paramaribo, Wanica e arredores. O Suriname é o país menos avançado das três Guianas e do 
Amapá em planejamento do uso da terra. Até hoje, o Suriname é o único país na América do Sul que não concedeu 
títulos de terra oficiais aos povos indígenas e quilombolas. Além disso, como na Guiana, estão proliferando licenças 
para exploração de madeira e concessões de mineração com muito pouco planejamento. Em muitos casos, as 
concessões para exploração de madeira e mineração (ou títulos de exploração) se sobrepõem, o que gera muita 
tensão na região entre os diferentes proprietários de títulos e/ou pessoas locais. 
 
Como para as áreas protegidas, havia um planejamento de reservas naturais realizado na década de 70 na faixa 
costeira e, nos anos 70 e 80, foram projetadas muitas reservas naturais e Áreas de Gestão de Uso Múltiplo (MUMA) 
no norte do país. Em 1998, foi criada a Reserva Natural do Suriname Central, com 1,5 milhões de hectares, assim 
como a Reserva Natural de Sipaliwini (área de cerrado na fronteira com o Brasil). Ao mesmo tempo, o Fundo de 
Conservação do Suriname (SCF) foi criado com um fundo de US$ 15 milhões. Atualmente, foi iniciada uma tentativa 
de criar um Corredor de Conservação do Suriname Sul, que se ligaria ao Parque Amazônico e ao Parque Nacional de 
Tumucumaque. 
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A produção de madeira oscilou por décadas entre 200.000 e 300.000 m

3
 por ano, mas chegou nos últimos dois anos 

a 400.000 a 500.000 m
3
 por ano. Para um país que é quase totalmente florestado, esta produção ainda é 

relativamente baixa, contanto que as regras de sustentabilidade sejam aplicadas. O SBB, Serviço Florestal do 
Suriname, parceiro do projeto, possui uma grande capacidade interna para aplicar a lei e inspecionar a 
sustentabilidade da produção de madeira. 
 
Por outro lado, a mineração é um problema muito maior para o ambiente e para a subsistência das pessoas, 
especialmente no caso da mineração de ouro de pequena e média escala. Desde os anos 90, este fenômeno tem 
aumentado e já causou a devastação de determinadas partes do interior, especialmente a destruição e a 
contaminação de ecossistemas de água doce. A turbulência e a poluição causada pelo mercúrio degradaram 
totalmente grandes áreas no leste e no sul do país. No Parque Natural de Brownsberg, um "hotspot" de 
biodiversidade e destino popular de turismo, a mineração de ouro vem ocorrendo há décadas, sem possibilidade 
de parar, apesar dos vários esforços. 
 
 

Instituições que lidam com florestas e a situação atual do conhecimento sobre a 
identificação de espécies de árvores 
 
Desde 1998, o SBB é um instituto semi-independente responsável pelo manejo das áreas florestais, ligado ao 
Ministério de Planejamento Físico e Manejo de Terras e Florestas (ROGB). O SBB tem mandato para atribuir 
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concessões, controlar as operações, o corte, a taxação e a exportação da madeira. Isto foi estabelecido a partir do 
quase extinto LBB, ou Lands Bos Beheer, o "antigo" Serviço Florestal, que ainda existe mas com poucas funções 
florestais no sentido restrito da palavra. No entanto, a Divisão de Conservação da Natureza ROGB (Natuurbeheer) 
ainda é de responsabilidade do LBB e é responsável pelo manejo das áreas no país, assim como o manejo do 
comércio e da caça da vida selvagem. 
 
O Herbarium BBS está localizado dentro do campus da Universidade de Adek. A quantidade de materiais 
testemunho é importante e moderadamente bem preservada, incluindo material herbário sobre três espécimens, 
cuja maioria foi coletada por famosos pesquisadores no período colonial (Stahel, et alii.). O herbário também 
possui uma coleção adjacente de madeira em sua xiloteca, com todos os espécimens numerados e seu respectivo 
material herbário. Além disso, a coleção de floras e de outros livros, incluindo guias de identificação, também é 
significante. Atualmente, o herbário conta com duas equipes em tempo integral e vários jovens universitários 
trabalhando no local. A Universidade de Adek oferece graduação em engenharia do ambiente e graduação em 
engenharia florestal, mas poucas pessoas têm se formado em engenharia florestal nas últimas décadas. Um novo 
módulo de graduação em biologia está sendo criado. Também é oferecido um mestrado em manejo sustentável de 
recursos naturais, criado em conjunto com universidades da região flamenga da Bélgica e um mestrado em 
conservação com as Universidades das Índias Ocidentais (UWI). 
 
Dentro do CELOS, Centro de Pesquisa Agrícola do Suriname, há um departamento de pesquisa florestal ligado à 
Universidade. As pesquisas no Sistema de Manejo Florestal do CELOS eram mundialmente famosas, mas perderam 
o interesse e o impacto durante as últimas décadas, tanto no Suriname quanto em outros países. A pesquisa agora 
está concentrada na agrossilvicultura e em produtos florestais não madeireiros (PFNM), embora algumas pesquisas 
tenham reiniciado recentemente. 
 
A Tropenbos Suriname, dependente da Tropenbos International, vem trabalhando em assuntos florestais há mais 
de 10 anos. Em conjunto com a WWF Guianas e o SCF, foram financiados vários cursos sobre identificação de 
árvores para a equipe do SBB e para o setor privado. 
 
No governo, o Ministério ROGB tem sido há muito tempo um centro de formação florestal, localizado próximo do 
aeroporto na região de Zanderij, cerca de 50 km da capital. Este centro é chamado de JSOC e já ofereceu diversos 
cursos sobre todos os tipos de questões florestais, incluindo a identificação de espécies de árvores. No entanto, o 
conhecimento interno dentro do JSOC relativamente à identificação de espécie de árvores é fraco. 
 

Ferramentas e recursos existentes 
 
Devido ao fato de o Suriname ser um país de língua oficial neerlandesa dentro de um vasto continente falante de 
língua espanhola ou portuguesa, muitas pessoas ainda usam o antigo "Bomenboek van Suriname" de 1963 
(Lindeman et alii.), que possui uma chave de identificação de gêneros baseada em grande parte em características 
de folhas. A publicação Blumea também é usada (ver Anexo III). As grandes coleções herbárias de folhas secas e 
frutas da Universidade (BBS) também são usadas esporadicamente. 
 
Dentro do Serviço Florestal SBB, o conhecimento é baseado no conhecimento de campo dos observadores de 
árvores, majoritariamente quilombolas ou ameríndios. Cada observador conhece entre 50 e 150 espécies, sendo a 
maioria delas de interesse para a exploração madeireira. Neste momento, o SBB emprega entre 10 e 15 
observadores – alguns muito jovens e outros próximos da aposentadoria. Só foram dados cursos em 2006 (pagos 
pela WWF Guianas) e em 2011 (pagos pela Tropenbos). Os observadores de árvores mais velhos aprenderam muito 
na década de 70 por meio dos inventários florestais com a FAO. Normalmente, não são usados fundos internos 
para formação adicional ou continuada. O conhecimento de campo é baseado em cascas, talho, odor, cor, exsudato 
e menos baseado nas características das folhas. O conhecimento da maioria dos observadores de árvores em 
matéria de nomes científicos ou latim é nulo. Frits van Troon é o único observador de árvores com conhecimento 
dos nomes em latim, mas não trabalha mais para o SBB e já tem quase 80 anos. Fora os observadores de árvores 
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dentro do SBB, o CELOS também possui observadores de árvores. Alguns deles trabalham para madeireiras ou são 
observadores independentes como Frits van Troon. 
 
 
 

Estado da arte na Guiana 
 
 

Planejamento do uso da terra e manejo florestal na Guiana 
 
A Guiana, antiga Guiana Britânica, tornou-se independente em 1966. É o maior dos quatro territórios, com uma 
área de superfície total de mais de 20 milhões de hectares. Como todos os outros países, a Guiana tem uma 
população escassa: 90% das pessoas vivem na faixa costeira, que representa apenas 5% da superfície total do país. 
O açúcar e o arroz ainda são importantes para o sustento dos habitantes da região costeira. 
 
O país é em grande parte coberto por uma densa floresta tropical (mais de 75%), mas na região sul também há uma 
grande área de cerrado, chamada Rupununi Savannah, que se junta às regiões de cerrado maiores do estado 
vizinho de Roraima. O planejamento do uso da terra está evoluindo de forma constante na Guiana, mas como a 
mineração e a exploração madeireira são as principais atividades econômicas no interior, normalmente ocorrem 
tensões entre essas duas formas de uso da terra, como é o caso no vizinho Suriname  
 
A população indígena na Guiana é significativa, representando mais de 10% da população total. A maioria dela 
ainda vive no interior e não existem quilombolas como no Suriname. Através da Lei Ameríndia, foram concedidos 
títulos de terras a mais de 100 comunidades ameríndias no interior (correspondendo a cerca de 15% da área da 
Guiana), mas o processo de concessão de títulos de posse de terras não terminou e novos pedidos surgem em 
diversas ocasiões. As terras indígenas não são tão extensas como no Brasil, que iniciou este processo muito tempo 
antes, na década de 60, em uma Floresta Amazônica praticamente virgem. 
 
O processo de designação de áreas protegidas na Guiana tem sido lento. Durante o regime colonial, em 1929, as 
Cataratas de Kaieteur foram designadas a primeira área protegida em toda a América do Sul. No entanto, mais 
recentemente, em 2012, o país possuía apenas 2% de todo o seu território sob um Sistema de Áreas Protegidas. 
Com a pressão internacional e de algumas ONGs, assim como a visão do antigo Presidente Jagdeo e de sua 
Estratégia de Desenvolvimento de Baixo Carbono (LCDS), o país decretou uma Lei de Áreas Protegidas em 2011 e 
adicionou quase 1 milhão de hectares de terra (Montanhas Kanuku e a Praia Shell) ao Sistema de Áreas Protegidas 
da Guiana. 
 
Em comparação com a proteção da natureza, as atividades de exploração florestal e mineira têm sido muito fortes 
no interior por muitas décadas, com instituições poderosas controlando estas atividades. A Comissão Florestal da 
Guiana controla e administra quase toda a área florestada, ou seja, como Terra Florestal do Estado (com exceção 
das terras concedidas). As áreas são atribuídas a madeireiras em forma de concessões de longo prazo ou licenças 
de curto prazo. A Lei Florestal da Guiana determina todas as normas e regulamentos neste sentido. Por outro lado, 
a mineração está regulada pela Lei de Mineração e é controlada pela Comissão de Geologia e Minas da Guiana 
(GGMC). 
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Instituições que lidam com florestas e a situação atual do conhecimento sobre a 
identificação de espécies de árvores 
 
A Comissão Florestal da Guiana (GFC) é uma instituição forte e bem organizada na Guiana. A GFC é responsável 
por aconselhar o ministro responsável 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. Existem muitas estações de campo nas diferentes regiões do país, onde as 
operações de corte e produção madeireira são controladas. O conhecimento sobre as espécies de árvores é muito 
limitado às árvores comerciais, mas há um herbário dentro da GFC que coleta material herbário esporadicamente. 
 
O Centro de Formação Florestal da Guiana FTCI foi criado dentro da GFC e tem dado muitos cursos sobre 
Exploração Florestal de Impacto Reduzido (EFI) e Manejo Florestal Sustentável (GFS). Esses cursos tiveram uma 
parte dedicada à identificação de espécies de árvores ou, em outros casos, este tema foi dado separadamente. Em 
algumas ocasiões, o FTCI organizou cursos em países vizinhos como o Suriname, mas sobre outros tópicos que não 
espécies de árvores. 
 
O Centro Internacional de Iwokrama para a Conservação e o Desenvolvimento da Floresta Tropical (IIC) foi criado 
em 1996 pelo Governo da Guiana e o Secretariado do Commonwealth com o objetivo de gerenciar uma área 
florestal única de 370.000 hectares, e mostrar ao mundo um exemplo de "Manejo e Conservação Florestal 
Sustentável". O IIC é uma ONG internacional regida por um Conselho de Curadores e gerenciada por uma equipe de 
profissionais. Fora as atividades de pesquisa, ecoturismo, manejo florestal sustentável e o trabalho com 
comunidades locais, o Centro tem se dedicado muito à formação e ao ensino. Graças ao seu conhecimento 
considerável na matéria, o Centro Internacional de Iwokrama já organizou muitos cursos sobre identificação de 
espécies de árvores. 
 
A Universidade da Guiana (UG) também possui um herbário e um Departamento de Zoologia no recém construído 
Instituto para a Biodiversidade. O antigo herbário, que foi criado no âmbito de um projeto de 20 anos sobre a 
"Diversidade biológica do Escudo das Guianas", foi encerrado devido ao seu estado de deterioração. O 
conhecimento sobre espécies de árvores na Universidade e no herbário é muito limitado. 
 
 

Ferramentas e recursos existentes 
 
Com exceção de certos especialistas em Iwokrama e na GFC, o conhecimento sobre as espécies de árvores na 
Guiana é limitado aos observadores de árvores, a alguns engenheiros florestais e pessoas locais que vivem na 
floresta e dela sobrevivem. As publicações disponíveis sobre espécies de árvores datam do período colonial ou do 
período em que a Tropenbos Guyana estava ativamente envolvida em pesquisa florestal no país. 
 
Quando ONGs como a WWF Guianas ou a CI organizam expedições no interior a fim de mapear a biodiversidade, é 
frequentemente obrigatório levar especialistas de Universidades e de centros de pesquisa estrangeiros, com a 
ajuda das pessoas locais que conhecem os nomes populares das árvores. 
 
 
 

Estado da arte na Guiana Francesa 
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Planejamento do uso da terra e manejo florestal na Guiana Francesa 
 
A Guiana Francesa é um departamento da França (DOM-TOM) e, como tal, faz parte da União Europeia. 
Juntamente com a Martinica, Guadalupe, Nova Caledônia, Reunião e outras ilhas, ela é parte dos territórios 
ultramarinos da França. Sua superfície não é grande como as das outras Guianas, abrangendo apenas 10 milhões 
de hectares cobertos quase na totalidade por uma densa floresta tropical. A densidade populacional baixa está 
amplamente concentrada em Caiena e região periférica, assim como na faixa costeira. No interior profundo, 
encontram-se alguns grupos indígenas e algumas tribos de quilombolas a oeste, que se estabeleceram no local 
fugidos da guerra civil no Suriname no final dos anos 80. 
 
O planejamento do uso da terra está muito avançado na Guiana Francesa, e é visto pelas autoridades em Paris e 
pelos conselhos locais como um processo em andamento. Embora a maioria das áreas tenha um destino claro 
(áreas de uso único ou múltiplo), o planejamento ainda continua. Ao longo das últimas décadas, processos 
importantes como o SDOM (planejamento da mineração na Guiana Francesa) e o SDAGE (planejamento do manejo 
dos cursos de água) têm exigido grandes esforços de vários interessados, que levaram muito tempo para 
amadurecer e estabelecer acordos na sociedade, mas foram tecnicamente gerneciados ao mais alto nível. 
 
Na Cúpula do Rio em 1992, o então Presidente da França, Jacques Chirac, anunciou a criação de um grande Parque 
Nacional no sul da Guiana Francesa e criou uma "Missão Parque" para preparar este projeto. Após 15 anos de 
trabalho, o Parc Amazonien (Parque Amazônico) foi inaugurado em 2007. Ele cobre 2,3 milhões de hectares de área 
central e um milhão de hectares de zone de libre adhésion (área de livre adesão). O parque é administrado por um 
Conselho de Curadores e emprega quase 100 pessoas. Ele é, de longe, o maior Parque Nacional da França e da 
Europa. 
 
A proteção da natureza tem evoluído muito na Guiana Francesa e está muito diferente da situação de 30 anos 
atrás. O progresso das últimas décadas foi enorme. Além do Parque Amazônico, foram criadas muitas outras 
reservas naturais, com diferentes categorias, entre elas: Nouragues, Amana, Trinité, manguezais de Kaw, Lucifer 
Dékou-Dékou, etc. O manejo destas áreas está nas mãos de diversas instituições, e algumas delas são gerenciadas 
por ONGs sob a supervisão do DEAL, o Ministério do Meio Ambiente. 
 
A criação de terras indígenas na Guiana Francesa não está concluída, pois o Estado francês considera todos os 
indivíduos com nacionalidade francesa cidadãos franceses, com igualdade de direitos e deveres. Existe alguma 
oposição, embora não muito clara, que vai contra este princípio em relação a alguns grupos ameríndios. 
 
Com exceção do Parque Amazônico e de algumas reservas naturais, toda a terra florestada é de propriedade do 
Estado francês e regida pelo ONF, Gabinete Nacional das Florestas. Algumas das áreas na faixa florestal recebem 
concessões para exploração madeireira sob regras muito rígidas e controladas. Outras áreas permanecem virgens 
como parte do Estado Florestal Permanente (ver próximo parágrafo). 
 
No entanto, o maior problema para a floresta e a subsistência das pessoas é, como no Suriname e na Guiana, a 
mineração ilegal de ouro, que destrói os ecossistemas de água doce no interior. Embora exista uma legislação que 
regulamenta a exploração mineira, ela parece ser demasiado rígida para a maioria dos mineiros, que acabam 
realizando atividades de mineração de forma ilegal. A maioria dos mineiros ilegais vem de vários estados do Brasil. 
Diferentemente da abordagem no Suriname e na Guiana, em que o governo tenta legalizar os mineiros 
estrangeiros e integrá-los na sociedade, o governo francês é muito rígido na aplicação da lei e frequentemente 
institui ações de combate aos madeireiros ilegais, expulsando-os de volta para o Brasil, mas com pouco êxito a 
longo prazo. 
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Instituições que lidam com florestas e a situação atual do conhecimento sobre a 
identificação de espécies de árvores 
 
A instituição mais importante que trata das florestas e árvores na Guiana Francesa é o ONF (Office National des 
Forêts). Este Gabinete Nacional das Florestas, denominado ONF Guyane na Guiana Francesa, é responsável pelo 
manejo de mais de 5,3 milhões de hectares que incluem: florestas na zona costeira, o patrimônio florestal 
permanente (no qual é permitida a exploração madeireira), a zona intermediária e a área do Parque Amazônico, 
que é uma área de uso múltiplo (área de livre adesão). O ONF também co-gerencia várias reservas naturais como a 
Reserva Natural de Nourages em parceria com o CNRS. Na Guiana Francesa, o ONF Guyane possui uma equipe 
permanente de cerca de 80 pessoas. A produção total de madeira é muito baixa na Guiana Francesa. Durante 
décadas, a produção anual de madeira não foi superior a 100.000 m3. O ONF Guyane ainda possui um centro de 
estudos, o ONF Sylvétude, que conta com muitas informações sobre árvores e florestas, incluindo identificação de 
árvores. O conhecimento da equipe de campo do ONF também é um importante recurso deste organismo. 
 
O herbário da Guiana Francesa reside há décadas no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IRD) em Caiena. 
Por mais de 40 anos, Jean-Jacques de Granville foi o curador do herbário, mas desde que ele se aposentou, há mais 
de uma década, a nova diretora é Sophie Gonzales. O herbário possui uma vasta coleção de folhas secas, frutas, 
cascas e outras plantas preservadas para auxiliar na identificação de plantas da Guiana Francesa. Além disso, 
muitos de seus colaboradores possuem um grande conhecimento em identificação de espécies de árvores. O 
material também se encontra armazenado em bancos de dados digitais. 
 
Como a Guiana Francesa é um departamento ultramarino da França, os principais programas e ações são definidos 
na França continental e cobrem mais países, regiões e partes do mundo. No contexto do nosso trabalho de 
"melhorar a identificação das espécies de árvores no Escudo das Guianas", é pertinente mencionar duas unidades 
mistas de pesquisa: o UMR-AMAP e o UMR-Ecofog. Ambos fazem parte do Laboratório CEBA (Centro de estudos 
da biodiversidade da Amazônia). 
 
Vários institutos sediados em Montpellier e na Guiana Francesa cooperam com o UMR-AMAP. Esta unidade de 
pesquisa mista trabalha com plantas em um senso muito amplo: taxonomia, ecologia, genética, arquitetura das 
árvores, relações entre plantas e animais, caracterização de habitat, previsão e modelagem de biomassa, etc. 
Alguns pesquisadores deste programa de pesquisa misto desenvolveram ferramentas muito importantes de 
identificação de árvores. J. Engel do CNRS-Montpellier desenvolveu uma chave de identificação eletrônica para 382 
gêneros de árvores da Guiana Francesa, cuja maioria é baseada em materiais de folhas estéreis.  
 
O UMR-Ecofog é um projeto de pesquisa conjunto iniciado em 2002, localizado exclusivamente na Guina Francesa, 
que visa estudar a ecologia da floresta tropical da Guiana Francesa. Este projeto de pesquisa multidisciplinar é 
executado por cientistas de diferentes instituições: INRA, CIRAD, CNRS, Universidade da Guiana, Universidade das 
Antilhas e Universidade de Paris. A ideia da unidade de pesquisa conjunta é estudar as relações e o funcionamento 
do ecossistema da floresta tropical e valorizar mais a sua biodiversidade. Diversos colaboradores da unidade de 
pesquisa multidisciplinar, alguns instalados na França e outros na Guiana Francesa, possuem muito conhecimento 
sobre identificação de árvores. 
 
No âmbito da nossa consultoria, é importante mencionar em particular o Centro de Pesquisa Ecológica de 
Nouragues, gerenciada pelo CNRS (Centro Nacional de Pesquisa Científica). O Centro realiza pesquisas no interior 
da floresta há décadas, em dois acampamentos, não só sobre botânica e árvores, como também sobre aspectos 
relacionados à biodiversidade, às relações entre plantas e animais, etc. Muitos dos cientistas possuem bons 
conhecimentos sobre identificação de espécies de árvores. Também é importante mencionar o Parque Amazônico, 
que desenvolveu grandes conhecimentos sobre a floresta na última década. 
 
No entanto, a pesquisa sobre a utilização das florestas, árvores e madeira é dominada na Guiana Francesa pelo 
CTFT, agora denominado CIRAD. O instituto tem estado ativamente envolvido em toda a pesquisa florestal e 
agrícola na Guiana Francesa há mais de 40 anos. No passado, muitos esforços foram empreendidos na identificação 
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de espécies de árvores em diversas estações de campo sob a direção do CIRAD (a mais importante situada em 
Paracou). Atualmente, o trabalho está concentrado na medição de carbono, plantações, valorização de madeira, 
etc., atividades que ainda desempenham um papel importante nas unidades de pesquisa multidisciplinar como o 
UMR Ecofog e outras. 
 
 

Ferramentas e recursos existentes 
 
Dado que a Guiana Francesa faz parte da França, muitos cientistas entram e saem do território e é difícil definir um 
grupo permanente de especialistas em múltiplas áreas residentes na Guiana Francesa. Botânicos importantes como 
JJ de Granville, que permaneceram toda a vida na Guiana Francesa, são exceções. Neste sentido, o conhecimento 
sobre plantas e árvores do território é vasto, no entanto, está disperso entre pessoas residindo na França 
continental e na Guiana Francesa (ou em outros lugares). 
 
Contudo, foram lançadas publicações importantes nas últimas décadas que podem ajudar qualquer pessoa 
interessada no assunto. Os dois volumes sobre angiospermas da região de Saul, publicados com a colaboração do 
Jardim Botânico de Nova Iorque, abrangem todas as plantas, mas também existem livros importantes para a 
identificação de árvores. Além disso, o ONF editou e publicou, há mais de 10 anos, um excelente guia de campo 
para o reconhecimento de cerca de 120 espécies de árvores. Esse livro não está mais disponível para venda, mas o 
ONF está trabalhando em uma segunda versão que estará em breve disponível, abrangendo mais de 300 espécies 
de árvores. Este livro será importante não só para a Guiana Francesa, como para todos os países e estados vizinhos. 
 
Estão sendo desenvolvidas outras ferramentas na Guiana Francesa, como chaves de identificação eletrônicas, 
bancos de dados eletrônicos e sites, que são muito importantes para identificação de sinônimos, que constituem 
um grande problema em nosso trabalho. 
 
O ONF reconhece três classes de observadores de árvores: os que conhecem de 10 a 20 árvores importantes para a 
indústria madeireira, os que conhecem entre 200 e 300 árvores e as duas pessoas que conhecem a maioria das 
árvores, incluindo os nomes em latim das famílias e de algumas espécies. 
 

 

Conhecimento sobre as árvores do Escudo das Guianas fora da 
região 
 
Esta seção apresenta um resumo dos contatos e da pesquisa do consultor sobre o conhecimento existente fora da 
região acerca das árvores do Escudo das Guianas.  
 

O Programa Flora das Guianas 
 
O Programa Flora das Guianas começou há mais de 40 anos. Seu objetivo é descrever todas as plantas nas três 
Guianas (Suriname, Guiana e Guiana Francesa) e trabalhar em conjunto com vários institutos em todo o mundo 
acerca deste tópico. Foi criado com base em um consórcio entre nove institutos na Europa, na América do norte e 
nas Guianas. O consórcio pretende explorar a imensa diversidade de plantas na área (Guiana, Suriname, Guiana 
Francesa). Segue abaixo uma lista dos nove institutos e de seus principais responsáveis: 
 

B Jardim Botânico de Berlim – Alemanha N. Koster 

BBS Anton de Kom Universidade do Suriname – Suriname D. Traag 
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BRG Faculdade de Ciências Naturais, Universidade da Guiana - Guiana P. da Silva 

CAY Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento – Guiana Francesa P. Delprete 

K Reais Jardins Botânicos de Kew – Reino Unido E. Lucas 

L Centro de Biodiversidade Naturalis – Países Baixos T. van Andel 

NY Jardim Botânico de Nova Iorque – EUA B. Torke 

P Herbário Nacional de Paris – França O. Poncy 

US Smithsonian Institute – EUA P. Acevedo 

 
Recentemente, foi adicionado um décimo membro, o Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, Brasil. A série de 
livros Flora das Guianas é o principal produto do programa. Atualmente editada no NHN/Naturalis, nos Países 
Baixos, e publicada pela Kew Publishing, Reino Unido, a série vem apresentando uma produção constante de 
fascículos, com uma média de um fascículo por ano. Até agora, já foram concluídos quase metade de todos os 
fascículos (com um fascículo cobrindo uma ou mais famílias de plantas).  
 
O consórcio também conta com encontros bianuais. O mais recente foi realizado em Caiena na primeira semana de 
outubro de 2015, logo após o workshop do ONFI na Ilha de Tonka. 
 
Site: http://portal.cybertaxonomy.org/flora-guianas/ 
 
 

Programa de Diversidade Biológica do Escudo das Guianas (programa BDG do Instituto 
Smithsoniano) 
 
O Programa de Diversidade Biológica do Escudo das Guianas (BDG) foi criado em 1983 pelo departamento de 
botânica do Museu de História Natural Smithsoniano em Washington DC, EUA. O objetivo do programa BDG era 
documentar, compreender e preservar a diversidade botânica da região do Escudo das Guianas. Mais tarde, o 
programa foi ampliado para outras áreas de estudo (zoologia, entomologia, etc.). Foram realizadas muitas 
expedições na Guiana, com base principal na cidade de Georgetown. No entanto, o programa abrangeu todo o 
Escudo das Guianas, estendendo-se pelas três Guianas e as províncias venezuelanas de Guiana (Delta Amacuro, 
Bolivar e Amazonas). 
 
Neste momento, o programa BDG está sendo gradualmente terminado, mas ainda permanece muito concentrado 
em coleções de plantas, sob a coordenação das importantes cientistas botânicas Vicki Funck e Carol Kelloff. O 
programa BDG coletou, classificou, identificou, montou, inventariou, criou código de barras e arquivou todos os 
espécimens de plantas coletados pelo programa e deu assistência a cientistas de outros departamentos (Zoologia, 
Entomologia, etc.) do Instituto Smithsoniano na coleta e processamento do trabalho produzido ao longo suas 
numerosas expedições. O programa colaborou com mais de 300 cientistas em todo o mundo, principalmente com 
botânicos. Um dos principais resultados desta colaboração foi o Checklist of the Plants of the Guiana Shield, por 
Funk et alii. (2007). Ver Anexo 3 "Bibliografia". 
 
Site: http://botany.si.edu/bdg/index.html 
 
 

Esforços na identificação de espécies de árvores nos herbários e institutos de pesquisa 
do Brasil fora do Amapá 
 
Como mencionado anteriormente, o Amapá é um pequeno estado do Brasil situado na Amazônia. Os cientistas no 
Amapá recorrem frequentemente a outros herbários e institutos de pesquisa em outros estados do país. O 
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consultor não possui uma visão completa de toda a pesquisa sendo realizada sobre taxonomia de árvores e plantas 
no Brasil, por isso, cita apenas alguns aspectos abaixo. 
 
Os herbários mais importantes do Brasil encontram-se no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e em São Paulo. Na Amazônia, o herbário mais importante é sem dúvida o do INPA 
(Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), criado em 1954. Mike Hopkins é há muitos anos o curador do 
herbário, que possui mais de 250.000 materiais testemunho e muitos espécimens de frutas e amostras de 
madeiras. Outros herbários importantes na Amazônia oriental são o herbário do Museu Goeldi e o herbário IAN da 
EMBRAPA, ambos situados em Belém do Pará. 
 
A pesquisa florestal fora dos herbários, incluindo a identificação de espécies de árvores, está nas mãos da 
EMBRAPA, uma organização brasileira de grande porte com várias estações de campo, inclusive na Amazônia. A 
EMBRAPA se ocupa principalmente de pesquisa na área agrícola, mas também realiza, até certo ponto, pesquisa 
florestal com foco em reflorestamento, plantações, etc.. 
 
É importante mencionar o projeto Flora do Brasil, criado em 2007, no qual mais de 40 institutos brasileiros e 
internacionais trabalham em conjunto para a criação de um banco de dados sobro todas as plantas do Brasil. O 
banco de dados agora contém mais de 45.000 espécies e está acessível a todos. O consultor Bruce Hoffman obteve 
facilmente uma lista resumida das árvores do Amapá para este projeto, enviando um e-mail à sede. 
 
 
Site: http://floradobrasil.jbrj.gov.br 

 

O trabalho da TROPENBOS na Guiana e no Suriname em relação à identificação das 
espécies de árvores 

 
A Tropenbos International (TBI) é uma organização não governamental sem fins lucrativos sediada nos Países 
Baixos. Foi criada em 1986 em resposta às preocupações crescentes acerca do desaparecimento e degradação das 
florestas tropicais em todo o mundo (nesta altura, a organização chamava-se TROPENBOS). Atualmente, quase 30 
anos mais tarde, a TBI está crescendo. Ao longo dos anos, a TBI se firmou como uma plataforma importante para a 
pauta do desenvolvimento e das florestas, não só nos países em desenvolvimento como em todo o mundo. É 
reconhecida como uma organização que promove o conhecimento e as capacidades pessoais e institucionais, com 
o objetivo de melhor apoiar a gestão dos recursos das florestas tropicais em vários programas nacionais. Com o 
apoio do Governo dos Países Baixos, a TBI conquistou uma posição de respeito em assuntos relacionados a 
florestas tropicais.  
 
A Tropenbos trabalhou por mais de 15 anos na Guiana (entre 1990 e 2005), com um grande orçamento anual, 
realizando pesquisa e formação sobre temas como exploração madeireira de impacto reduzido, regeneração 
florestal, extração, mas também em identificação de espécies de árvores, listas florísticas de determinadas áreas, 
qualidade da madeira, PFNM, características de tipos de florestas, etc.. 
Já foram editadas mais de 80 publicações, muitas delas pelos principais pesquisadores da TBI Guyana como H. ter 
Steege, T.van Andel, R. Zagt, P. van der Hout e muitos outros. Este trabalho é muito valioso no contexto desta 
consultoria. 
 
No Suriname, a Tropenbos International iniciou um programa de apoio no CELOS, Instituto de Pesquisa Florestal e 
Agrícola do Suriname, há quase 10 anos. Foram realizadas muitas pesquisas, mas poucas na área de identificação 
de espécies de árvores. 
 
Site: www.tropenbos.org 
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Conclusões do estado da arte sobre a identificação de espécies 
de árvores no Escudo das Guianas 
 

Muitas conclusões podem ser tiradas deste resumo descritivo do estado da arte nos quatro territórios e em 
algumas iniciativas regionais ou internacionais relacionadas a este tema. 

1. De modo geral, o conhecimento sobre espécies de árvores, em particular na Amazônia e no Escudo das Guianas, 
ainda é um processo em andamento. A pesquisa reunida por Hans ter Steege (Naturalis, Leiden) e 200 cientistas em 
todo o mundo, que analisa centenas de amostras permanentes na Amazônia, revelou hiperdominância, mas 
também verificou que muitas árvores ainda não foram identificadas adequadamente ou que ainda permanecem 
desconhecidas.4 Segundo H. ter Steege (visitado no Museu de História Natural de Leiden em abril de 2015), são 
conhecidas cerca de 10.000 a 15.000 espécies de árvores na Amazônia, mas é possível que ainda exista um valor 
equivalente de espécies ainda não descritas (comentário pessoal). 

2. O conhecimento sobre espécies de árvores nos quatro territórios é ainda mais limitado, exceto na Guiana 
Francesa, onde nos últimos 30 anos muitos pesquisadores trabalharam em assuntos relacionados a ecologia 
florestal, descrição de habitat florestal, botânica e taxonomia. A Guiana Francesa conta com uma boa colaboração 
entre o instituto florestal (ONF e sua filial ONF Sylvétude), o herbário (IRD) e as diferentes instituições e/ou 
programas de pesquisa florestal e de biodiversidade (CIRAD, CNRS, INRA, CEBA, UMR-AMAP, UMR-Ecofog, diversas 
universidades na França continental). 

3. O conhecimento no Suriname e na Guiana sobre identificação de espécies de árvores é limitado e está 
principalmente concentrado nos serviços florestais SBB e GFC, nos quais a maioria dos observadores de árvores 
trabalha. O conhecimento sobre identificação de espécies de árvores nos herbários do Suriname e da Guiana é 
quase inexistente, enquanto nos centros de pesquisa florestais e de biodiversidade (CELOS, Iwokrama) o 
conhecimento é limitado. Nestes países, poucas pessoas (no máximo uma, duas ou três) sabem reconhecer 
espécies de árvores (mais de 50-100) e possuem ao mesmo tempo formação científica em botânica e taxonomia. 
Em outras palavras, poucas pessoas conhecem ambos os nomes em latim e os nomes populares das espécies de 
árvores. 

4. No Amapá, o recém-inaugurado serviço florestal IEF ainda não possui conhecimento sobre espécies de árvores, o 
que precisa ser desenvolvido com urgência. Algumas informações gerais sobre botânica estão disponíveis no IEPE e 
no herbário HAMAB em Macapá. O conhecimento sobre espécies de árvores no Amapá está limitado a poucos 
observadores de árvores que trabalham no IEPE e alguns indivíduos na EMBRAPA ou nas universidades.  

5. Embora as espécies de árvores dominem a biomassa e o carbono nas florestas, é importante perceber que de 
todas as plantas no Escudo das Guianas (e na Amazônia) as espécies de árvores representam apenas um quinto 
(20%) de todas as espécies de plantas. Os herbários ou as iniciativas regionais para a flora não se concentram 
especificamente em espécies de árvores, mas em famílias de plantas, que podem conter espécies de árvores ou 
não. Por isso, é importante que haja um maior interesse sobre a identificação das espécies de árvores por partes 
dos serviços e institutos de pesquisa florestal, em combinação com os herbários. 

6. Ao longo das últimas décadas, muito do conhecimento no Suriname e na Guiana veio por parte de 
investimentos estrangeiros, como a Tropenbos e o "Programa de Biodiversidade para o Escudo das Guianas" do 
Instituto Smithsoniano. No entanto, o interesse dos países e os compromissos financeiros para melhorar a 
"identificação das espécies de árvores" são limitados. A GFC e o Centro Iwokrama oferecem algumas formações, 
mas estas ações ainda são limitadas. O SBB oferece algumas formações, sobretudo quando doadores externos 
oferecem apoio financeiro. 

                                                                 
4 Science, outubro de 2013, Vol. 342 Nº. 6156, Research Article, Hyperdominance in the Amazonian Tree Flora 
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7. Em comparação com o Suriname e a Guiana, o estado do Amapá obteve pouco interesse por parte de doadores 
externos em matéria de taxonomia de árvores, nem tampouco recebeu atenção das agências dos governos federal 
e estadual, por isso, muito trabalho ainda precisa ser feito sobre este tópico no estado do Amapá. 

 

Workshop regional na Ilha de Tonka, Suriname 
 
O workshop foi realizado entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro de 2015,5 na floresta da Ilha de Tonka, 
Suriname. A Ilha de Tonka foi escolhida por pertencer a Frits van Troon e à sua fundação Stichting Panda. Frits é o 
observador de árvores mais famoso do Suriname. Cerca de 30 participantes de vários países estiveram presentes 
no workshop.  
Todos os quatro serviços florestais (GFC (Guiana), SBB (Suriname), ONF (Guiana Francesa) e IEF (Amapá)) estiveram 
presentes com um, dois ou três representantes cada. Os principais centros de pesquisa florestais ou de 
biodiversidade dos quatro territórios (Iwokrama (Guiana), CELOS (Suriname), CIRAD (Guiana Francesa) e EMBRAPA 
(Amapá)) também estiveram presentes. O herbário BBS do Suriname e o HAMAB do Amapá estiveram presentes, 
assim como membros de universidades, da Tropenbos Suriname e da IBG (Sociedade Internacional da 
Biodiversidade do Escudo das Guianas). O IRD de Caiena e o herbário da UG (Universidade da Guiana) não 
compareceram. Entre os palestrantes e participantes estrangeiros, estavam representantes do Museu Naturalis em 
Leiden, nos Países Baixos (dirigindo o programa Flora das Guianas) e do CNRS de Montpellier, França. Para ver a 
lista de todos os participantes, consulte o Anexo 1.  
 
Na primeira noite, o ONFI e o consultor principal fizeram uma apresentação sobre os "Objetivos do workshop", com 
tempo suficiente para todos se apresentarem e falarem sobre as instituições que eles representam. Cada 
participante recebeu uma pasta completa que incluía a agenda impressa, a lista dos participantes, o primeiro 
relatório da missão preparado pelo consultor, uma bibliografia preliminar e uma cópia de algumas páginas da lista 
preliminar de árvores. Para ver a Agenda, consulte o Anexo 2. 
 
O dia seguinte foi dedicado a apresentações, para que todos os participantes pudessem conhecer melhor o que 
está ocorrendo em cada região sobre o tema da "Identificação de espécies de árvores". Devido ao isolamento de 
cada território e aos diferentes idiomas falados em cada um deles, esta parte do workshop provou ser 
extremamente necessária e produtiva, para dar a todos a mesma visão geral sobre o tema. A tradução em francês e 
em português foi realizada de forma excelente pela empresa Humana Com & Trad, de Belém do Pará, Brasil. 
 
 

Resumo e elementos principais das apresentações do Dia 1. 
 
Todas as apresentações podem ser encontradas no site do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas:  
http://reddguianashield.com/studies/improving-knowledge-sharing-on-tree-species-identification-in-the-guiana-
shield/regional-workshop/.       
 
O dia começou com uma breve apresentação realizada pelo consultor principal para "compor o cenário". Ele 
apresentou diversas definições de "Escudo das Guianas", "Plateau des Guyanes", entre outras. Além disso, ele 
posicionou as "árvores" no reino das plantas e, mais especificamente, introduziu o tópico das árvores no Escudo 
das Guianas e o do vasto bioma amazônico (número de espécies de árvores, máximo de apenas 20% das espécies 
de plantas nas Guianas, algumas características,...). 
 

                                                                 
5
 A documentação do workshop está disponível aqui: http://reddguianashield.com/studies/improving-knowledge-sharing-on-

tree-species-identification-in-the-guiana-shield/regional-workshop/ 
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Olivier Brunaux e Bruce Hoffman participaram do grande trabalho de criação de uma lista das espécies de árvores 
do Escudo das Guianas, a qual eles apresentaram no workshop. O trabalho foi iniciado pelo ONF Sylvétude, que 
forneceu uma lista de espécies de árvores da Guiana Francesa. Ela foi complementada com dados digitais do 
Amapá obtidos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e com mais dados da Guiana e do Suriname fornecidos pelo 
Instituto Smithsoniano. Os sinônimos foram removidos da lista com a ajuda do excelente site "Taxonomic Name 
Resolution Service" (http://tnrs.iplantcollaborative.org). Além disso, foi necessário fazer muitas correções, pois 
algumas espécies do banco de dados do Smithsoniano não se tratavam árvores ou eram muito pequenas para 
serem incluídas. Exceto para a Guiana Francesa, não foi possível obter dados sobre o diâmetro máximo das 
espécies de árvores a partir dos bancos de dados mencionados.  
 
Em suma, nesta fase, a lista (ver anexo 5) contém mais de 2.800 nomes de espécies de árvores em latim (Amapá 
1.080, Guiana Francesa 1.511, Suriname 1.385, Guiana 1.773). Apenas 500 espécies na lista estão presentes nos 
quatro territórios. Obviamente, este trabalho está longe de estar terminado, tratando-se antes de um trabalho em 
andamento. Foram feitos dois comentários: um dizendo que a lista do Amapá (obtida do Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro) estava ainda muito incompleta e que a lista de árvores da Guiana continha muitas árvores de diâmetro 
pequeno, endêmicas nas montanhas do Pakaraima e em tepuis. 
 
Após o intervalo, foi apresentado um resumo sobre os principais livros para a identificação de árvores nas Guianas, 
junto com os principais sites. A lista está no Anexo 3. Com a ajuda de muitas pessoas, mas especialmente graças 
aos esforços do herbário BBS do Suriname, quase todos os livros na lista foram exibidos no workshop. A lista inclui 
livros e sites úteis no contexto global, neotropical, do Escudo das Guianas, assim como no contexto da Guiana, do 
Suriname e da Guiana Francesa (até o momento, não foi encontrado nenhum livro específico para o Amapá). Os 
consultores tentaram selecionar os livros e sites mais relevantes, da forma mais completa possível. Esta lista será 
certamente uma grande ajuda para qualquer pessoa interessada na identificação de árvores no Escudo das 
Guianas. 
 
Foram apresentados dois livros novos recém-lançados para o reconhecimento de árvores no Escudo das Guianas. 
Olivier Brunaux do ONF Sylvétude apresentou o novo livro "Guide de reconnaissance des arbres de la Guyane 
française", que será publicado no final de 2016. Ele conterá mais de 300 espécies de árvores, com mapas de 
distribuição, nomes e características das árvores: hábito, caule, folhas, flores, frutos, cascas, talho,... O livro se 
desenvolve com base em um livro de 2001, reeditado em 2005, que contém apenas 120 espécies de árvores 
comuns da Guiana Francesa. A nova versão provará ser uma grande obra para todos os interessados nas árvores da 
Guiana Francesa e além. O livro será editado em francês. Um dos comentários foi a respeito da utilidade de traduzir 
o livro para outras línguas da região. 
 
Chequita Bhikhi da Naturalis apresentou seu trabalho em um novo livro sobre identificação de árvores no 
Suriname. O livro será publicado em inglês (e não em neerlandês) e descreverá cerca de 100 espécies importantes 
e com potencial comercial. Além da descrição botânica das espécies de árvores, também será dada atenção à 
madeira, com um capítulo sobre as características anatômicas da madeira por espécie. 
 
À tarde, foram realizadas algumas apresentações sobre pesquisa e formação em identificação de árvores em cada 
território. Raquel Thomas do Iwokrama apresentou o trabalho realizado na Guiana. Além de mencionar a 
importância dos trabalhos de Fanshawe, da Tropenbos Guyana, e do programa BDG do Instituto Smithsoniano no 
passado, ela também falou sobre o trabalho atual de identificação de árvores do Centro Iwokrama e da GFC. As 
duas instituições possuem várias parcelas permanentes de amostragem (PSP) e oferecem cursos sobre 
identificação de árvores. 
 
Julien Engel do UMR-AMAP e CNRS apresentou um bom resumo do trabalho realizado na Guiana Francesa. Desde 
1968, a Guiana Francesa vem criando parcelas botânicas, que hoje contam com mais de 260 hectares no total. As 
mais importantes são as de Paracou e Nouragues, mas ainda faltam parcelas no centro e no sul do território. Em 
2009, foi realizada a primeira lista de verificação das árvores da Guiana Francesa por Molino et alii, com mais de 
1.500 espécies de árvores. Em 2015, a lista já conta com mais de 2.000 espécies de árvores, sendo que 400 delas 
possuem apenas um número nas parcelas permanentes de amostragem, sem nome científico ainda atribuído. Ele 
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também realçou a importância de usar as chaves de identificação eletrônicas multiacesso (Xper) no lugar das atuais 
chaves dicotômicas, e a importância dos bancos de dados de imagens interativos online (através do Scratchpad). 
Ele está atualmente desenvolvendo uma chave de identificação eletrônica que estará brevemente disponível ao 
público. 
 
Susana Arias do Naturalis Leiden apresentou o trabalho do programa Flora das Guianas. Para mais informações, 
consulte o capítulo 4.1 deste relatório e o respectivo site. Por fim, Patrick Cantuária, curador do herbário HAMAB 
no Amapá apresentou um breve panorama do trabalho que ele e sua equipe estão realizando sobre a flora do 
Amapá. Enfatizou o quanto o estado do Amapá vem sendo negligenciado no que diz respeito à pesquisa em 
botânica. Ele também explicou a metodologia que ele e sua equipe usarão para desenvolver o projeto Flora 
Fanerogâmica do estado do Amapá. 
 
 

Resumo das apresentações dos serviços florestais no Dia 2. 
 
No segundo dia, as sessões matutinas foram dedicadas aos "desafios e necessidades" dos quatro serviços florestais 
em relação à identificação de árvores. O moderador enfatizou a importância de saber de cada serviço florestal a 
quantidade de conhecimento interno, que tipo de formação receberam no passado e as necessidades para o 
futuro, as relações com os institutos de pesquisa florestal e com os herbários nacionais e no exterior, assim como a 
necessidade de criar, se for o caso, uma plataforma regional. 
 
Mohamed Yusuf do GFC mencionou que a Guiana possui mais de 1.000 espécies de árvores, mas que somente 50 
espécies estão sendo comercializadas. São realizadas ações de promoção para o uso de espécies menos conhecidas 
na silvicultura. O GFC realiza três tipos de inventários: no plano do manejo, pré-extração e pós-extração. Estes dois 
últimos abrangem somente árvores comerciais com mais de 35 cm. O GFC oferece formação interna sobre 
identificação de árvores e o Centro de Formação Florestal oferece formação a empresas sob demanda. Os desafios 
se encontram na falta de novos observadores de árvores com formação, assim como na falta de formadores e 
financiamento. Foi interessante ouvir que as atividades recentes do REDD+ e o acordo com a Noruega resultaram 
em menos tempo para a "identificação de espécies de árvores". Concluindo, existe uma grande necessidade de 
mais formação interna e, para isso, a cooperação regional é bem-vinda. 
 
Sarah Crabbe do SBB explicou os desafios e as necessidades da identificação de árvores no Suriname, mais 
especificamente para o SBB. Ela mencionou os diferentes tipos de inventários (exploração, pré-extração,...) e o 
início previsto de um inventário nacional totalmente novo chamado NFI (National Forest Inventory – Inventário 
Florestal Nacional). Foi interessante aprender que 340 espécies de árvores diferentes possuem um código de três 
letras no banco de dados LogPro do SBB, o que é muito superior ao número de espécies realmente extraídas. 
Graças às formações realizadas no passado, em 2006 e 2011, e à boa organização do SBB, o instituto ainda conta 
com 10 a 20 observadores de árvores, jovens e mais velhos, com graus de conhecimento variados. Ainda existem 
outros observadores de árvores no CELOS e no setor privado. No entanto, ela reconheceu a necessidade de se 
organizar mais formações contínuas e de uma maior uniformização entre os nomes científicos e populares. 
 
Mario Artur e Douglas Armando explicaram o trabalho do IEF no Amapá. O IEF foi criado recentemente, em 2007 
(ver acima), e tem duas funções: ajudar os pequenos agricultores nos assentamentos a desenvolverem atividades 
produtivas com, por exemplo, açaí, castanha, viveiros e manejo florestal. A segunda função do IEF está relacionada 
ás licitações e controle de atividades nas novas concessões florestais dentro da FLOTA, para a qual foi estabelecida 
recentemente um plano de manejo. Eles realçaram a necessidade de haver mais formação para observadores de 
árvores em todos os níveis, assim como criar uma escola especial e incluir formação sobre a identificação de 
plantas e árvores nas universidades e escolas técnicas existentes. 
 
Olivier Brunaux do ONF apresentou um amplo panorama do planejamento do uso da terra e das regras de 
zoneamento e manejo florestal aplicadas pelo ONF na Guiana Francesa. Ele também realçou a importância de 
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discernir os habitats da floresta e apresentou o novo livro "Habitats forestiers en Guyane". Este livro é fundamental 
para a criação de novas parcelas permanentes de amostragem no interior da Guiana Francesa, a fim de conhecer 
mais sobre as espécies de árvores nesses habitats florestais relativamente pouco conhecidos. Enquanto a produção 
total de madeira na Guiana Francesa é de apenas 75.000 m

3
 por ano, é interessante observar que três espécies 

(Dicorynia guianensis, Sextonia rubra e Qualea sp.) representam 75% da produção. O mesmo também ocorre no 
Amapá, mas com três espécies diferentes (Manilkara spp., Dinizia excelsa e Dipteryx sp.).  
 
Antes do almoço, Vanessa Benn do Iwokrama teve espaço para falar sobre a Sociedade Internacional de 
Biodiversidade do Escudo das Guianas (IBG) e o próximo 4º Congresso sobre Biodiversidade do Escudo da Guiana 
em Georgetown (em agosto de 2016). Todos foram convidados a participar. Raquel Thomas solicitou a todos que 
lessem a chamada de trabalhos e apresentou o site www.biodiversityguyana.org. 
 
 

Discussões e resultados 
 
Durante a tarde, a sessão de debate foi moderada por Bruce Hoffman, com a ajuda de Dominiek Plouvier. Ela foi 
realizada em plenário, e o grupo abordou alguns problemas/questões fundamentais: 

 
1. Comentários adicionais sobre o relatório provisório do estado da arte  
2. Comentários adicionais sobre a lista de espécies de árvores  
3. Comentários adicionais sobre a bibliografia preliminar 
4. Intercâmbio de metodologias usadas para treinar observadores de árvores em diferentes países  
5. Como melhorar inconsistências na elaboração de relatórios sobre espécies de árvores (nomes 
locais/científicos)  
 6. Ideias sobre como melhorar a transferência de conhecimento intergeracional entre os observadores de 
árvores 
 7. Atividades regionais e ferramentas que seriam úteis para melhorar a identificação de espécies de 
árvores 

   8. As possibilidades de manter uma rede para uma maior colaboração regional.  
 
Sara Svensson do ONFI fez anotações excelentes sobre o debate da tarde. Nas primeiras três questões, que são 
claramente produtos finais desta consultoria, foram feitos alguns comentários breves sobre o relatório e a 
bibliografia preliminar, que precisam ser incorporados pelo consultor. O debate sobre a lista de árvores durou mais 
tempo visto ser um assunto mais complicado. Já foi realizado um trabalho excelente, com a integração de bancos 
de dados externos – exceto os bancos de dados do ONF – do Instituto Smithsoniano e do programa Flora do Brasil, 
com a extração de árvores dos bancos de dados de plantas e com a remoção de todos os sinônimos dos nomes em 
latim. Embora o ponto de partida fosse uma lista da Guiana Francesa com um limite de 10 cm de diâmetro, todos 
concordaram que no quadro da lista regional oriunda desta consultoria, seria impossível ter este limite para os 
outros territórios uma vez que isto exigiria muito trabalho por parte de cada país. Por enquanto, a lista regional 
visará ter todos os nomes em latim das famílias, gêneros e espécies de árvores, e um ou mais nomes populares 
comumente usados pelo respectivo serviço florestal em cada território. A maioria concordou que fazia sentido 
saber o nome comercial comum da madeira/árvore em cada território para colocá-lo na lista regional. Os 
participantes também concordaram que seria útil ter todos os nomes populares por país, sobretudo para uso 
interno de cada país. 
 
Houve muita discussão em torno das questões 4 e 6 acerca dos diferentes métodos de reconhecimento de árvores 
na floresta. Os observadores de árvores tendem a olhar mais para as cascas, o talho e o odor, enquanto os 
botânicos preferem coletar as folhas, as frutas e as flores. O intercâmbio de conhecimento e a visão de cada um 
deles sobre a identificação das árvores são elementos fundamentais. Também foi reconhecido que tanto os 
observadores quanto os botânicos colocam muita ênfase no agrupamento de espécies (os botânicos fazem isso nas 
famílias). Foi discutida a importância de realizar formações em todas as frentes, e que a formação sobre a coleta de 

http://www.biodiversityguyana.org/
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material herbário é também importante, assim como o material herbário também pode ser útil para as formações, 
etc.. Julien Engel do UMR-AMAP, na Guiana Francesa, frisou novamente a importância na formação das parcelas 
botânicas, nas quais todas as árvores numeradas têm material herbário, e reforçou que a formação com 
observadores de árvores pode ocorrer de forma continuada, comparando os nomes locais/populares com os 
nomes científicos. Olivier ainda fez questão de salientar que não podemos esperar que todos os observadores de 
árvores tenham o mesmo conhecimento que Frits ou Joseph Ateni na Guiana Francesa, e que isso também não é 
necessário. 
  
Na questão 5, para reduzir as "inconsistências entre os nomes científicos e populares, O. Brunaux do ONF Sylvétude 
fez uma apresentação sobre como esta questão foi abordada na Guiana Francesa. Ele falou sobre a existência de 
informações taxonômicas de parcelas botânicas (Guyafor, etc.) e parcelas de inventário florestal, nas quais 
geralmente são dados às árvores apenas nomes populares e não é coletado material herbário. Eles agruparam 
todos os nomes de espécies de árvores a respeito dos quais tinham certeza (ou nenhuma) no que tange à espécie, 
ao gênero ou à familia, e realizaram várias simulações para obterem correlações e níveis de certeza. A maioria dos 
participantes concordaram com a validade do método e manifestaram interesse em aplicá-lo também na 
classificação dos habitats florestais. 
 
Com relação às questões 7 e 8, todos concordaram com a necessidade de lhes dar continuidade em escala regional. 
S. Svensson do ONFI mencionou que o projeto REDD+ para o Escudo das Guianas seria interrompido em dezembro 
de 2015 e que apenas lhe será dado continuidade se todos os parceiros demonstrarem interesse em continuar 
trabalhando juntos. Contudo, se este grupo fizer um forte apelo ao Comitê Gestor, isso poderá ter impacto nas 
decisões para um possível projeto no futuro. Também é possível procurar outros financiamento e quadros de 
colaboração.  
 
O grupo observou outras estruturas regionais existentes e debateu a possibilidade de trabalhar este tema em 
conjunto, sob a coordenação do IBG, Sociedade Internacional de Biodiversidade do Escudo das Guianas. Foi 
altamente recomendada a criação de um fórum no antigo site do IBG e de um evento paralelo sobre identificação 
de árvores no Congresso do IBG na Guiana no próximo ano. Dorothy Traag do BBS Suriname também prometeu 
apresentar este evento no encontro bianual "Flora das Guianas", que será realizado em Caiena na semana seguinte, 
e sondar potenciais interessados e financiadores. 
 
Com o intuito de dar continuidade a este projeto regional no âmbito do REDD+ para o Escudo das Guianas de 
forma concreta e direta, os participantes concordaram em estabelecer após o workshop as seguintes ações, a fim 
de continuarem a trabalhar sobre este tópico durante o período do projeto e além, na esperança de encontrar 
outras estruturas e financiamentos no futuro: 
- criação de um grupo de e-mail Google - guiana-shield-tree-species@googlegroups.com - para futuras trocas de 
informações entre os participantes6; 
- criação de uma biblioteca virtual Google, na qual todos os participantes terão acesso a todos os documentos do 
workshop (listas de árvores, livros, bibliografia, apresentações) assim como a livros e documentos compartilhados 
por membros do grupo, disponíveis para consulta online ou download7. 
 
Muitos participantes realçaram a importância do workshop e a necessidade de algum tipo de declaração. Maureen 
Playfair do CELOS propôs o título "Declaração da Ilha de Tonka", a ser preparada pelo consultor e enviada 
posteriormente para revisão (ver Anexo IV). Visto que a maioria dos participantes não tinha autoridade para assinar 
em nome dos Institutos que representavam, o grupo apoiou a decisão de se preparar uma Declaração não 
assinada. 
 
Além disso, os representantes de cada instituto florestal concordaram em preparar um relatório sobre o workshop 
e a importância das formações continuadas em identificação de árvores nos seus países, para entregar aos seus 
superiores. 

                                                                 
6
 https://groups.google.com/forum/#!forum/guiana-shield-tree-species 

7
 https://drive.google.com/drive/folders/0B5AgQL2MaV7dSGFidl9tVnlUOGM 
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O encontro e o workshop foram encerrados informalmente pelo consultor e muitos agradecimentos foram feitos a 
Frits van Troon, ao ONFI, aos consultores, a todos os participantes, aos tradutores e à excelente cozinha. Frits 
ofereceu um exemplar do livro "Bomen van Tonka eiland" a cada um dos participantes.  
 
O dia seguinte foi totalmente dedicado a passeios na floresta, especialmente em uma trilha que foi "atualizada" 
com 120 novas placas de diversas espécies de árvores em latim. Ao longo da trilha, os cientistas e observadores de 
árvores tiveram muitos debates, em todos os idiomas, refletindo o ambiente de conversa animado entre todos os 
participantes no último dia. Foram tiradas fotos de grupos e todos voltaram a Paramaribo, de onde partiriam para 
seus respectivos países. 
 
 
 

Estratégia adicional 
 

Ações de curto prazo em cada país após o workshop de Tonka 
 
Depois do workshop, o Suriname tomará novas medidas para coordenar o trabalho entre o SBB, o CELOS e o 
herbário, a fim de obter mais consistência entre os nomes populares e os nomes científicos para o NFI (Inventário 
Florestal Nacional). Encontros de intercâmbio de conhecimento entre os observadores de árvores de diferentes 
instituições serão organizados regularmente, talvez a cada dois meses, pelo herbário. As parcelas botânicas 
também precisam ser renovadas para que seja possível realizar boas formações locais com regularidade. 
 
O ONF da Guiana Francesa continuará o trabalho sendo realizado sobre a identificação de espécies de árvores, mas 
oferecerá mais assistência e formação aos países vizinhos, se necessário. Julien Engel prometeu distribuir sua chave 
de gêneros de árvores da Guiana Francesa assim que as questões de direitos autorais estejam resolvidas (em 
andamento) e sua lista de espécies de árvores esteja pronta. Pascal Petronelli do CIRAD prometeu contatar seus 
superiores para analisar como o CIRAD poderia também continuar a ajudar os países vizinhos com formação. 
 
Os representantes da Guiana expressaram a necessidade de mais formação no país sobre identificação de espécies 
de árvores e também levarão este assunto à chefia do GFC. Eles também expressaram a necessidade de repetir 
esses tipos de workshops regionais em intervalos regulares. 
 
No caso do Amapá, as necessidades do recém-criado IEF são enormes: além de mais formações sobre identificação 
de espécies de árvores, o instituto também carece de mais apoio regional e de mais workshops deste gênero. 
 
Com exceção dos encontros bianuais do Flora das Guianas, o projeto REDD+ para o Escudo das Guianas é uma das 
poucas iniciativas que reúnem pessoas de diferentes países do Escudo das Guianas para discutir ideias sobre o 
assunto da "identificação de espécies de árvores". 
 
Como resultado direto desta consultoria, foi criado um grupo de e-mail regional para promover comunicação, 
coordenação e angariação de fundos. Espera-se que o ONFI analise este assunto com mais profundidade e financie 
novas atividades regionais e nacionais, e que o grupo virtual de trabalho "Árvores no Escudo das Guianas" seja 
recebido em breve pela Sociedade Internacional de Biodiversidade do Escudo das Guianas, como um dos vários 
grupos de trabalho (plantas, pássaros, répteis, etc....) potencialmente hospedados. 
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Estratégia de longo prazo para melhorar o conhecimento da 
identificação de espécies de árvores 
 

O consultor apresenta abaixo uma estratégia para melhorar a identificação de espécies de árvores na região. A 
estratégia contém, principalmente, ações locais e alguns elementos para a colaboração regional. Antes de definir 
esta estratégia, é necessário ressaltar algumas "premissas": 

– É importante perceber que a "melhoria do conhecimento sobre espécies de árvores" é um investimento gradual, 
de longo prazo e contínuo, pois o conhecimento sobre o assunto ainda é limitado (mesmo mundo afora nos 
principais institutos científicos de botânica como o NYBG, Missouri Botanical Garden, Kew, etc.). 

– A responsabilidade de melhorar o conhecimento de espécies de árvores encontra-se nas mãos dos diferentes 
territórios e, mais especificamente, dos serviços florestais, em cooperação estreita com os herbários (dentro da 
direção estratégica geral dos ministérios aos quais eles pertencem). Ao mesmo tempo que todos os serviços 
florestais entendem a importância de trabalharem este tópico, eles obviamente podem ter outras prioridades. O 
apoio externo recebido pelos órgãos nacionais e regionais para esta questão pode ajudar, mas como isto requer 
investimentos contínuos, é necessário haver empenho e financiamentos constantes. 

Essas premissas se aplicam especificamente ao Suriname, à Guiana e ao estado do Amapá, pois a Guiana Francesa 
já desenvolve há décadas uma estratégia bem planejada para melhorar o conhecimento de espécies de árvores e 
pretende continuar os seus esforços.  

 

Estratégia a ser implementada em cada território 

Estabelecimento e manutenção de parcelas permanentes de amostragem 
1. Em todos os territórios, existe uma necessidade urgente de estabelecer muito mais parcelas permanentes de 
amostragem, com todas as árvores numeradas contendo material estéril (e fértil, na medida do possível) nos 
respectivos herbários, que por sua vez identificam as espécies de árvores, eventualmente com a ajuda de museus e 
herbários estrangeiros. 

2. Essas parcelas permanentes de amostragem botânica precisam ser estabelecidas em todos os habitats florestais. 
Por isso, em primeiro lugar, é importante haver uma estratificação dos habitats florestais em todo o país, e não 
apenas estabelecer uma rede no país para implementar as parcelas permanentes de amostragem. A caracterização 
dos habitats florestais foi recentemente finalizada para todo o território da Guiana Francesa, e com base neste 
trabalho, mais parcelas serão implantadas no interior profundo do país, onde atualmente o conhecimento de 
espécies de árvores é muito menor. 

3. É importante saber que, tanto no Suriname quanto da Guiana, existem muitas parcelas permanentes de 
amostragem antigas, mas que foram negligenciadas no passado recente. Por isso, é importante "reavivar" essas 
parcelas, verificar e coletar novamente o material herbário, a fim de mantê-las "vivas".  

4. Essas parcelas (com material de referência botânico) constituirão a base de formação para os observadores de 
árvores, cientistas e todas as pessoas no país envolvidas na identificação de espécies.  

Trabalhando nos nomes das espécies de árvores 
5. Em cada serviço florestal, é necessário ter pelo menos uma pessoa com formação universitária responsável por 
acompanhar todos os aspectos relativos aos nomes. Isso inclui um acompanhamento das evoluções e decisões do 
APG no âmbito internacional e uma direção local para trabalhar sobre uma lista dinâmica de espécies de árvores, 
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com o objetivo de interligar os nomes em latim aos nomes populares. A mesma pessoa deverá estar em contato 
direto com o herbário local e com os principais herbários trabalhando nas Guianas (Leiden, Kew, Paris, New York, 
Smithsonian). 

6. É recomendado que cada serviço florestal tenha o seu próprio herbário (e xiloteca), especifica e exclusivamente 
para árvores. Este já é o caso do ONF e do GFC, mas não o do SBB nem do IEF. O motivo desta recomendação é 
devido ao fato de que a atenção dos herbários nacionais às árvores será sempre de certa forma limitado, pois elas 
representam apenas 20% de todas as espécies de plantas nas Guianas. Um herbário e uma xiloteca (coleção de 
cascas e madeira) no serviço florestal especificamente relacionado a árvores (e eventualmente cipós) também são 
necessários. 

7. Como na Guiana Francesa, é necessário publicar e manter "viva" uma lista completa de todas as espécies de 
árvores conhecidas para cada território. Cada espécie de árvore precisa estar vinculada a um número e a um 
material do herbário. 

8. Reconhece-se que a lista regional produzida para este projeto (ver Anexo 5) é uma ferramenta útil para todos os 
institutos, pois pode ajudar a verificar os nomes populares comuns entre os países e também ser útil para os nomes 
usados em outros países no comércio de madeira. 

9. Também é recomendado que cada serviço florestal produza uma biblioteca digital com imagens de árvores 
(hábito, folhas, flores, frutas, sementes, cascas, talho, madeira,...), o que poderá ser de grande ajuda para futuras 
identificações e ações de formação. 

Formação continuada 
10. É necessário que ocorra uma colaboração local estreita entre os serviços florestais, os herbários, os institutos 
de pesquisa florestal/de biodiversidade e os departamentos das universidades, sobretudo quando o serviço 
florestal não tiver herbário. A identificação das espécies de árvores é um processo longo e tedioso. Além disso, as 
informações disponíveis são sempre insuficientes, dada a vasta gama de espécies e as atuais lacunas no 
conhecimento. 

11. As ações de formação precisam ocorrer com ainda mais frequência e ser adaptadas a grupos específicos: 
observadores de árvores, botânicos e engenheiros florestais. Parcelas permanentes de amostragem com material 
herbário são excelentes locais de formação. 

12. São necessárias diversas ferramentas, que devem ser definidas, criadas e mantidas (ou bem armazenadas): 
parcelas permanentes de amostragem locais, livros de referência, bibliotecas de fotos digitais, material herbário, 
etc. 

13. É necessário realizar ações de formação para botânicos e engenheiros florestais de forma diferente do que para 
observadores de árvores, que conhecem apenas nomes populares. Durante o workshop, a Guiana Francesa, Leiden 
e outros institutos se ofereceram para dar apoio a essas formações. 

14. Não é necessário que todos os observadores de árvores dos institutos florestais conheçam todas as árvores do 
país. Alguns observadores de árvores podem aprender a conhecer entre 50 e 100 árvores, embora os observadores 
mais proativos e inteligentes sejam capazes de conhecer muitas mais e podem cooperar com os funcionários dos 
herbários e das universidades de forma mutuamente benéfica. 

 

Estratégia regional para melhorar o conhecimento sobre 
espécies de árvores  
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15. Neste projeto do ONFI, a região da Guiana Francesa se restringiu às três Guianas e ao estado do Amapá no 
Brasil. Para trabalhos futuros, é altamente recomendada a inclusão de outros estados do Brasil do Escudo das 
Guianas, notadamente os estados do Pará, do Amazonas e de Roraima (e, consequentemente, seus famosos 
institutos MPEG, INPA e todas as universidades). O Amapá é um estado isolado no Brasil e conta muito com o 
auxílio de outros estados e respectivos institutos (mesmo país, mesma língua) para desenvolver seu conhecimento 
geral e específico sobre florestas e identificação de espécies de árvores. Teria ajudado este projeto se os membros 
do INPA e do MPEG pudessem ter estado envolvidos.  

16. Apesar dos diferentes idiomas falados, o que complicou muito o intercâmbio de conhecimento, todos os 
participantes do workshop de Tonka reconheceram a importância de realizar um trabalho específico sobre 
identificação de árvores em escala regional (além da identificação de plantas em geral no Flora da Guianas), e 
organizar encontros como o workshop de Tonka a cada dois anos, com a presença de alguns dos principais 
botânicos do mundo que trabalham sobre as espécies de árvores das Guianas. 

17. A Guiana Francesa precisar desempenhar um papel específico neste intercâmbio regional, pois ela é o território 
mais avançado da região em matéria de "conhecimento sobre espécies de árvores", e possui programas 
implementados para continuar a trabalhar sobre este tema. 

18. O intercâmbio de conhecimento (formação regional) e a procura de financiamento para este fim são as 
atividades mais importantes a serem realizadas em escala regional. O GSF e o IBG podem também desempenhar 
um papel importante no futuro.  
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Anexo 1: Seminário regional – LISTA DE 
PARTICIPANTES 

 
Ilha de Tonka, Suriname, de 29 de setembro a 2 de outubro de 2015. 

"Melhorando o compartilhamento do conhecimento sobre a identificação de espécies de árvores no Escudo das 
Guianas" 

 

 
Equipe organizadora 

1 Dominiek Plouvier Consultor dominiek.plouvier@telenet.be 

2 Bruce Hoffman Consultor b.hoffman@act-suriname.org 

3 Sara Svensson ONFI sara.svensson@onfinternational.com 

Participantes (palestrantes) de fora da região 

4 Julien Engel Ex-CNRS julien_engel2@yahoo.fr 

5 Chequita Bhikhi Naturalis chequita.bhikhi@naturalis.nl 

6 Susana Arias Naturalis susana.ariasguerrero@naturalis.nl 

Participantes da Guiana Francesa 

7 Olivier Brunaux ONF Guyane olivier.brunaux@onf.fr 

8 Pascal Petronelli CIRAD pascal.petronelli@cirad.fr 

Participantes da Guiana 

9 Michael Rodrigues GFC  

10 Mohamed Yusuf  GFC saiyaad_yusuf@yahoo.com 

11 Premnarine Singh GFC  

12 Raquel Thomas Iwokrama rthomas@iwokrama.org 

13 Vanessa Benn Iwokrama vbenn@iwokrama.org 

Participantes do Amapá 

14 Douglas de Souza Armando IEF dmerlim@yahoo.com.br 

15 Mario Vitor IEF marioarturvitor@gmail.com 

16 Janaina Costa EMBRAPA janabpcosta@yahoo.com 

17 José Júlio Toledo UNIFAP jjuliotoledo@gmail.com 

18 Patrick Cantuária IEPA HAMAB patrickcantuaria@gmail.com 

Participantes do Suriname 

19 Sarah Crabbe SBB sarah_crabbe@yahoo.com 

20 Morena Sanches SBB morissa761@yahoo.com 

21 Maurits Deel SBB sbbsur@sr.net 

22 Dorothy Traag Herbarium djtraag@yahoo.com 

23 Gunovaino Marjanom Herbarium gunovaino.marjanom@gmail.com 

24 Maureen Playfair CELOS mplayfair@gmail.com 

25 Hubert Jubithana CELOS  

26 Gwen Landburg ADEKUS gwendolyn.landburg@uvs.edu 

27 Rudi van Kanten Tropenbos ptl_tropenbossuriname@yahoo.com 

28 Sofie Ruysschaert WWF sruysschaert@wwf.sr 

 
Equipe de tradução: Humana Com & Trad – Sandro Ruggeri, Marília Castelo Branco, Luís Hernan de Almeida, John 
Moon. Anfitrião do seminário: Frits van Troon, observador de árvores sênior e proprietário da Ilha de Tonka. 
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Anexo 2: Seminário regional – AGENDA 
 

 

Dia 1 – terça-feira, 29 de setembro de 2015 

Moderador: Sara Svensson, ONFI 

VIAGEM PARA A ILHA TONKA 

 Café da manhã no hotel ou auto-organizado 

08:30 – 09:00 Entrada no ônibus em frente ao hotel Greenheart, Costerstraat 68, Paramaribo 

09:00 – 11:00 Viagem de ônibus de Paramaribo a Afobaka 

11:30 – 12:30 Viagem de barco de Afobaka à Ilha de Tonka  

12:30 – 13:30 Almoço 

13:30 – 16:30 Tempo livre  

16:00 – 16:30 Café e lanche 

SESSÃO DE ABERTURA 

16:30 – 16:45 Introdução realizada pelo ONF International – projeto REDD+ para o Escudo das Guianas – por 
Sara Svensson 

16:45 – 17:00 Objetivos do workshop pelo consultor Dominiek Plouvier  

17:00 – 17:30 Apresentação dos participantes e instituições presentes  

17:30 – 18:00 Apresentação da Ilha de Tonka pelo proprietário e importante botânico Frits van Troon 

19:00 Jantar 

 

Dia 2 – quarta-feira, 30 de setembro de 2015 

Moderador: Dominiek Plouvier 

07:30 – 08:30 Café da manhã  

SESSÃO 1 – ESPÉCIES DE ÁRVORES DO ESCUDO DAS GUIANAS E BIBLIOGRAFIA DE RECONHECIMENTO  

09:00 – 09:30 Plantas e árvores no Escudo das Guianas – síntese realizada por D. Plouvier 

09:30 – 10:15 Lista preliminar das espécies de árvores das Guianas e do Amapá – por O. Brunaux and B. 
Hoffman 

10:15 – 10:30 Pausa para o café  

10:30 – 11:00 Lista preliminar com a bibliografia e sites úteis para a identificação de espécies de árvores no 
Escudo das Guianas – síntese realizada por D. Plouvier e B. Hoffman 

11:00 – 11:30 Novo livro sobre espécies de árvores da Guiana Francesa desenvolvido pelo ONF – por O. 
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Brunaux 

11:30 – 12:00 Novo livro sobre árvores do Suriname produzido pela Naturalis, Leiden – por C. Bhikhi 

12:00 – 13:30 Almoço 

SESSÃO 2 – PROJETOS DE PESQUISA EM CURSO SOBRE IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES DE ÁRVORES RELEVANTES 
PARA A REGIÃO 

13:30 – 14:15 Pesquisa e formação sobre identificação de espécies de árvores em Iwokrama e na Guiana – 
por R. Thomas 

14:15 – 15:00 Pesquisa sobre identificação de espécies de árvores na Guiana Francesa – por J. Engel 

15:00 – 15:30 O programa "Flora das Guianas" – por S. Arias 

15:30 – 16:00 Pesquisa sobre espécies de árvores no Amapá e no Brasil – Herbarium HAMAB, IEPA – por P. 
Cantuária 

16:00 – 16:15 Outros projetos de pesquisa, conclusão, perguntas e respostas  

16:15 – 16:45 Pausa para o café 

PASSEIO PELA NATUREZA (OPCIONAL) 

16:45 – 18:15 Passeio pela trilha de espécies de árvores na Ilha de Tonka com Frits van Troon 

19:00  Jantar 

  
 

Dia 3 – quinta-feira, 1 de outubro de 2015 

Moderador: Bruce Hoffman 

07:30 – 08:30 Café da manhã  

SESSÃO 3 – HABILIDADES E DESAFIOS DOS SERVIÇOS FLORESTAIS DA GUIANA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES 
DE ÁRVORES 

09:00 – 09:15 Introdução da sessão   

09:15 – 09:45 Guiana – apresentação realizada pelo GFC 

09:45 – 10:15 Suriname – apresentação realizada pelo SBB 

10:15 – 10:30 Pausa para o café  

10:30 – 11:00 Amapá – apresentação realizada pelo IEF 

11:00 – 11:30 Guiana Francesa – apresentação realizada pelo ONF 

11:30 – 12:00 Mesa redonda para discutir e comparar as situações 
Quais são as principais lacunas que precisam ser preenchidas em cada país e na região como 
um todo? 

12:00 – 13:30 Almoço 

SESSÃO 4 – PROCURANDO SOLUÇÕES PARA O CAMINHO A SER SEGUIDO 
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13:30 – 16:15 Painel de discussão orientado pelo moderador:  
Como podemos melhorar o compartilhamento do conhecimento sobre a identificação de 
espécies de árvores no Escudo das Guianas? 
Exemplo de questões a serem tratadas: É necessário ter mais cooperação regional sobre este tópico? 
Em caso afirmativo, de que tipo? Como fortalecer a interação entre a região do Escudo das Guianas e os 
programas no exterior? O que é necessário – por exemplo, traduzir e adaptar um livro para a região? O 
que seria melhor: cursos de formação sobre identificação de espécies de árvores regionais ou nacionais? 
Enviar pessoas para participar de formações no exterior? Que tipos de sites podem ser feitos para a 
região com base nos já existentes? Quais doadores devem ser abordados para angariar fundos? 
Possível cooperação com o Flora das Guianas – outras iniciativas? Necessidade de estabelecer uma rede 
para manter a colaboração sobre este tópico? 

16:15 – 16:30 Pausa para o café  

16:30 – 17:00 Conclusões finais e caminho a seguir – pelo consultor e o ONFI 

TEMPO LIVRE 

19:00  Jantar 

  
 

Dia 4 – quinta-feira, 1 de outubro de 2015 

PASSEIO PELA NATUREZA (OPCIONAL) 

07:00 – 08:30 Café da manhã (opcional: embalar e levar para a caminhada) 

07:00 – 10:00 Passeio pela trilha de espécies de árvores na Ilha de Tonka com Frits van Troon 

10:00 – 12:00 Tempo livre / fazer as malas  

12:00 – 13:00 Almoço 

PARTIDA DA ILHA TONKA 

13:00 – 14:00 Viagem de barco da Ilha de Tonka até Afobaka 

14:15 – 16:15 Viagem de ônibus de Afobaka a Paramaribo  

16:30  Despedida / check-in no Hotel Greenheart para os participantes internacionais  

 Jantar auto-organizado em Paramarido 

23:00, 2 de outubro 
06:15, 3 de outubro 
 
13:00, 3 de outubro 

Transporte entre o hotel Greenheart e o aeroporto para os participantes partindo para Caiena 
Transporte entre o hotel Greenheart e o aeroporto para os participantes partindo para 
Georgetown 
Transporte entre o hotel Greenheart e o aeroporto para os participantes partindo para Belém 
e Amsterdã 

 

Nota aos palestrantes: Todas as apresentações incluem tempo para perguntas e respostas, por isso, as apresentações devem ser 

breves e objetivas. Lembre-se de que haverá tradução simultânea em inglês, francês e português, portanto, use o microfone e 

não fale muito rápido.  
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Anexo 3: Bibliografia e sites para a 
identificação de espécies de árvores no Escudo 

das Guianas 
 
 

Preparado pelos consultores Dominiek Plouvier e Bruce Hoffman e a cientista do ONF Sylvétude, Hélène Richard 
 

Notas preliminares  
1. Segue abaixo uma bibliografia resumida de textos importantes para a identificação de árvores no Escudo das 

Guianas, sendo que é também importante conhecer a flora da região e além. A flora não faz parte desta 

bibliografia, contudo, é possível encontrar facilmente textos sobre este tema nos herbários. 

2. A identificação de madeira é muito diferente da identificação de árvores (botânica) das mesmas espécies. 

Em alguns casos, os livros sobre identificação de árvores também abordam a identificação de madeira. 

 

Bibliografia e sites importantes no âmbito global  
Heywood, V.H. (1993, última versão atualizada) "Flowering Plants of the world". Oxford University Press, Oxford, 
UK, 336 p. Durante décadas este livro foi a referência mundial em angiospermas. 
 
Mabberly, D.J. (2008, última versão) "The Plant Book". Cambridge University Press, Cambridge, UK. Essential 
Dictionary of plants. 1040 p. 
 
Utteridge, T., Bramley, G. (2014). "The Kew Tropical Plant Families Identification Handbook". Kew Publishing, 
Royal Botanical Gardens, Kew, UK, 192 p. 
 
Keller, R. (1996). "Identification of Tropical Woody plants in the absence of flowers and fruits: a field guide", 
Boston, Massachusetts, USA, 397 p. 
 
Sites:  
 
http://www.gbif.org : site do Centro de Informação Mundial sobre a Biodiversidade 
 
http://www.theplantlist.org : contém mais de 1.000.000 de nomes de plantas (em latim), além de dar o nome 
aceito e o sinônimo (colaboração com Kew e Missouri) 
 
http://www.tropicos.org: site sobre plantas tropicais do Jardim Botânico do Missouri 
 
http://www.mobot.org/MOBOT/Research/APweb/: site do Angiosperm Phylogeny Group, versão 13 
 
http://tnrs.iplantcollaborative.org/: Taxonomic Name Resolution Service, um site onde todos os nomes aceitos e 
sinônimos podem ser facilmente encontrados. 

http://www.gbif.org/
http://www.tropicos.org/
http://www.mobot.org/MOBOT/Research/APweb/welcome.html
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Bibliografia e sites importantes no âmbito neotropical  
 
Gentry, A.H., (1993), " A Field Guide to the Families and Genera of Woody Plants of North-West South America 
(Colombia, Ecuador, Peru)", The University of Chicago Press, Chicago, US, 895 p. 
 
Lorenzi, H. et alii (2002), "Árvores Brasileiras, Manual de Identificação e Cultivo de Plantas Arbóreas Nativas do 
Brasil", Vols I, II e III, Instituto Plantarum de Estudos da Flora Ltda., Universidade de São Paulo, Brasil, mais de 1.000 
pág., lançado recentemente em inglês. 
 
Maas, P.J.M., Westra, L.Y.T. (1998), "Neotropical Plant Families:  A Concise Guide to Families of Vascular Plants in 
the Neotropics", Lubrecht & Cramer, the Netherlands, 334 p. 
 
Ribeiro, J.E. et alii, (1999), "Flora da Reserva Ducke: Guia de identificação das plantas vasculares de uma floresta 
de terra firme na Amazônia Central", INPA, Manaus, Brasil, 688 p. 
 
Smith, N., Mori, S.A., Henderson, A., Stevenson, D.W., Heals, S.V. (2004), "Flowering Plants of the Neotropics", 
New York Botanical Garden, Princeton University Press, Princeton, USA, 594 p. 
 
Sites: 
 
http://fm2.fieldmuseum.org/plantguides: site do Museu Field de História Natural de Chicago, banco de dados do 
guia de plantas neotropicais com muitas imagens por família 
 
http://www.kew.org/science/tropamerica: site do Jardim Botânico de Kew, com ferramentas como o 
Neotropikey, uma verdadeira chave de identificação de plantas neotropicais, um banco de dados de fotos de 
plantas neotropicais e dados de vegetação – acesso online a inventários georeferenciados, enquetes e mapas 
 
 

Bibliografia e sites importantes sobre o Escudo das Guianas e as 
Guianas 

 
Feuillet, C. (2009). "Checklist of the Plants of the Guiana Shield, 1. An Update to the Angiosperms." J. Bot. Res. Inst. 
Texas 3(2): 799-814. 
 
Funk. V., T. Hollowell, et al. (2007). "Checklist of the Plants of the Guiana Shield (Venezuela, Amazonas, Bolivar, 
Delta Amacuro), Guyana, Suriname, French Guiana)." Contr. U.S. Natl. Herb. 55: 1-584. 
 
Van Roosmalen, M.G.M. (1985). "Fruits of the Guianan Flora" Institute of Systematic Botany, Utrecht University, the 
Netherlands, 483 p. 
 
 
Sites: 
 
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-guianas : site do Flora das Guianas 
 

http://fm2.fieldmuseum.org/plantguides/
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http://web.science.uu.nl/Amazon/VTGG/Main.htm:  Guia virtual de árvores das Guianas.  Imagens de exsicatas de 
todas as espécies de árvores conhecidas 
  
http://botany.si.edu/bdg: site do Instituto Smithsoniano "Diversidade biológica do Escudo das Guianas". 
 
 

Bibliografia e sites importantes para cada país/região 
 

Guiana Francesa 
 
De Granville J.-J., Gayot M. (2014). Guide des palmiers de Guyane. ONF: Guyane (FR), 272 p. 
 
Molino J.-F., Sabatier D., et al. (2009). Etablissement d’une liste des espèces d’arbres de Guyane française – 
Rapport final, IRD-AMAP: 59p. 
 
Mori S. A. & collaborators (1997). Guide to the vascular plants of central French Guiana. Part 1. Pteridophytes, 
Gymnosperms, and Monocotyledons. Mem. New York Bot. Gard. 76(1): 1-422,pls. 1-72 pl.  
 
Mori S. A. & collaborators (2002). Guide to the vascular plants of central French Guiana. Part 2. Dicotyledons. 
Mem. New York Bot. Gard. 76(2): 1-776. 
 
Office National des Forêts (2004). Guide de reconnaissance des arbres de Guyane – 120 essences décrites. ONF, 
2ème édition: Guyane (FR). 374 p. 
 
Puig H., Barthélémy D., Sabatier D. (2003). Clé d’identification des principales familles et des principaux genres à 
espèces arborées de Guyane. In: Connaissance et gestion de la forêt guyanaise. Revue Forestière Française, 55 
(spec.) : 84-100. 
 
Sites: 
http://sweetgum.nybg.org/fg : Projeto e-Flora da Guiana Francesa. Jardim Botânico de New York e Instituto de 
Pesquisa para o Desenvolvimento (IRD). 
 
http://publish.plantnet-project.org/project/caypub : site do herbário IRD de Caiena. 
 
http://floredeguyane.piwigo.com : Imagens de plantas da Guiana Francesa compiladas por Olivier Gaubert. 
 
 

Guiana 
 
Fanshawe, D.B. (1954), "Principal timbers of British Guiana", Forestry Bulletin N° 1, Second Edition, Forest 
Department, British Guiana, 106 p. 
 
Mennega, E.A., Tammens-de Rooij, W.C.M., Jansen-Jacobs, M.J. (1988), "Check-list of woody plants of Guyana", 
The Tropenbos Foundation, the Netherlands, 279p. 
 
Polak, A.M. (1992), "Major timber trees of Guyana – A field guide". Tropenbos Series 2, The Tropenbos 
Foundation, Wageningen, the Netherlands, 272 p. 
 

http://web.science.uu.nl/Amazon/VTGG/Main.htm
http://botany.si.edu/bdg/pdf/Iwokrama_2008.pdf
http://sweetgum.nybg.org/fg/
http://publish.plantnet-project.org/project/caypub
http://floredeguyane.piwigo.com/
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Suriname 
 
Jiménez-Saa, J. H. (1973), "Forestry development in Suriname - Forest Botany", Documento de trabalho do projeto 
FAO. FO: SF/SUR/71/506. Paramaribo, Suriname. 325 p. 
 
Lindeman, J.C., Mennega, A.M.W., (1963)  "Bomenboek voor Suriname", Uitgave Dienst 's Lands Bosbeheer (LBB), 
Paramaribo, Suriname. 312 p. 
 
van 't Klooster , C.I.E.A., Lindeman, J.C., Jansen-Jacobs, M.J. (2003), "Index of vernacular plant names of 
Suriname", Blumea Suppl. 15, Nationaal Herbarium Nederland, Leiden, the Netherlands, 322 p. 
van Troon, F., van den Berg-Lodeweyckx, C., (2010), "Bomen van Tonka Eiland", WWF-Guianas, Paramaribo, 
Suriname, 300 p. 
 
 

Amapá 
 
Não foram encontrados livros específicos sobre o Amapá – a ser pesquisado com mais profundidade. 
 
Sites: 
 
http://floradobrasil.jbrj.gov.br: site do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, lista da flora do  
Brasil, com um excelente filtro de busca. 
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Anexo 4: Declaração da Ilha de Tonka, 
Suriname 

 

Nós, participantes do workshop "Melhorando o compartilhamento do conhecimento sobre a 
identificação de espécies de árvores no Escudo das Guianas", organizado pelo ONFI e o 
Projeto REDD+ para o Escudo das Guianas, e realizado na Ilha de Tonka, Suriname, entre 29 
de setembro e 2 de outubro de 2015, reconhecemos o seguinte: 
 
– O workshop regional foi um instrumento importante de compartilhamento de 
informações sobre a identificação de espécies de árvores e para aprender com diferentes 
instituições e indivíduos no Escudo das Guianas e além. 
 
– Há uma necessidade urgente de continuar a melhorar e trocar conhecimento sobre 
espécies de árvores, por meio de formações oferecidas repetidamente a observadores de 
árvores existentes e futuros trabalhando nos serviços florestais nacionais e outros 
institutos relevantes. 
 
– Há uma necessidade urgente de implantar mais parcelas permanentes de amostragem 
(com coleta de material herbário) em diferentes habitats dentro de cada território, país, 
estado ou região, com a colaboração estreita dos herbário relevantes. 
 
– Deveriam ser disponibilizadas coleções digitais de material testemunho (mesmo estéril) 
para melhorar a identificação de espécies por toda a região do Escudo das Guianas. 
 
– Deveria ser incentivada, em todos os territórios, uma maior colaboração sobre este 
assunto entre os herbários, serviços florestais, ONGs de preservação e institutos de 
pesquisa florestal e de biodiversidade. 
 
– É necessário trabalhar mais para eliminar as inconsistências nas listas de espécies de 
árvores dos quatro territórios, em particular no caso dos nomes locais/populares e os 
nomes científicos em latim. 
 
– Deveria ser criado um grupo de trabalho regional online que pudesse ser integrado ao IBG 
(Sociedade Internacional de Biodiversidade do Escudo das Guianas) em uma etapa 
posterior. 
 
– É necessário angariar mais fundos localmente e em outros países, visando instituições 
doadoras regionais e nacionais. 
 
 
Ilha de Tonka, Suriname, 2 de outubro de 2015. 
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Anexo 5: Listas de espécies de árvores dos 
quatro territórios 

 

 

Para acessá-las separadamente, consulte http://reddguianashield.com/studies/improving-knowledge-
sharing-on-tree-species-identification-in-the-guiana-shield/  
 

http://reddguianashield.com/studies/improving-knowledge-sharing-on-tree-species-identification-in-the-guiana-shield/
http://reddguianashield.com/studies/improving-knowledge-sharing-on-tree-species-identification-in-the-guiana-shield/

