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SÍMBOLOS E SIGLAS
CO2

Gás Carbônico

Ex.:

Exemplo

Etc.

Etecetera

Kg

Quilograma

Nº

Número

t/ton

Tonelada

R$

Reais

%

Percentual

ACRÔNIMOS
ABIMCI

Associação Brasileira de Indústria de Madeira Processada Mecanicamente

AGROTEC

Centro de Tecnologia Agroecológica de Pequenos Produtores

APP

Área de Preservação Permanente

AUR

Área de Uso Restrito

CIMQCB

Cooperativa Interestadual das Mulheres Quebradeiras de Coco de Babaçu

COOPERJAP Cooperativa dos Produtores Rurais e Catadores de Pequi de Japonvar
COPPAESP

Cooperativa dos Pequenos Produtores Agroextrativista de Esperantinópolis

COPPALJ

Cooperativa dos Pequenos Produtores Agroextrativistas de Lago do Junco

COOPSERTAO Cooperativa Regional de Produtores Agrossilviextrativistas Sertão Veredas
BA

Bahia

BID

Banco Interamericano de Desenvolvimento
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BNDES

Banco Nacional do Desenvolvimento

CETESB

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

CNPq

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

CONAB

Companhia Nacional do Abastecimento

DF

Distrito Federal

EMBRAPA

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

ESALQ

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”

FGV

Fundação Getúlio Vargas

GEE

Gases do Efeito Estufa

GO

Goiás

GWP

Global Warming Potential

IABIN

Rede Inter Americana de Informação sobre Biodiversidade

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas

ISPN

Instituto Sociedade, População e Natureza

JBRJ

Jardim Botânico do Rio de Janeiro

LASTROP

Laboratório de Silvicultura Tropical

LERF

Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal

MA

Maranhão

MAPA

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

MCTI

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

MG

Minas Gerais

MMA

Ministério do Meio Ambiente

MS

Mato Grosso do Sul

MT

Mato Grosso

ONG

Organização Não Governamental

PAA

Programa de Aquisição de Alimentos

PAM

Produção Agrícola Municipal

PR

Paraná

PEVS

Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura

PFM

Produtos Florestais Madeireiros

PFNM

Produto Florestal Não Madeireiro

PGPM-Bio

Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade

PI

Piauí

PIA

Pesquisa Industrial Anual

PIF

Programa de Investimento Florestal

PNLA

Portal Nacional de Licenciamento Ambiental

PRODLIST

Lista de Produtos do IBGE

REFLORA

Plantas do Brasil: Resgate Histórico e Herbário Virtual para o Conhecimento e
Conservação da Flora Brasileira

RL

Reserva Legal

RO

Rondônia

SAF(s)

Sistema(s) Agroflorestal(is)

SEEG

Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa
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SiBBr

Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira

SIDRA

Sistema IBGE de Recuperação Automática

SFB

Serviço Florestal Brasileiro

SMA-SP

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo

SNIF

Sistema Nacional de Informações Florestais

SP

São Paulo

STCP

STCP Engenharia de Projetos Ltda.

TO

Tocantins

UCs

Unidades de Conservação

URL

Uniform Resource Locator

USP

Universidade de São Paulo

8

1 – INTRODUÇÃO
O Serviço Florestal Brasileiro (SFB), através da sua Diretoria de Pesquisa e Informações
Florestais e Gerência Executiva de Informações Florestais, com apoio financeiro e institucional
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), contratou, no âmbito do Programa de
Investimento Florestal (PIF), a STCP Engenharia de Projetos Ltda., através de processo
licitatório, para a elaboração do presente estudo (“Identificação de Informações Prioritárias sobre
Gestão Florestal Sustentável do Cerrado e Fortalecimento de Parcerias para o Sistema Nacional
de Informações Florestais – SNIF”).
Os objetivos principais do estudo são os de (i) identificar e sistematizar as demandas de
informações prioritárias para a gestão sustentável das florestas do Cerrado; (ii) mapear as fontes
de dados; (iii) definir protocolos de obtenção desses dados; (iv) preparar propostas de arranjos
de provisão das informações, por meio de instrumentos formais de parceria; e, (v) planejar o
fortalecimento dos parceiros institucionais. Para atender estes objetivos, atividades sequenciais
foram estabelecidas.
De modo geral, através do PIF, o SFB busca o desenvolvimento de um módulo adicional ao
SNIF, o chamado SNIF Cerrado, que apoie o uso sustentável do Cerrado, com informações
regionais do bioma e voltadas aos objetivos acima indicados, visando fortalecê-lo em seus temas
nacionais, tais como: recursos florestais, gestão florestal, produção, ensino e pesquisa,
comercialização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros, além da valoração dos
serviços ambientais no bioma.
A partir dos resultados do Workshop (Produto B3), em que os atores chaves participantes
enumeraram as informações mais importantes para o SNIF Cerrado, a Consultora, com apoio do
SFB, consolidou as demandas por informações consideradas como prioritárias para o sistema
(Produto C).
Posteriormente, a partir das demandas consolidadas, foram identificadas as informações
existentes correlacionadas a cada qual, ou seja, os documentos e sistemas de informação
passíveis de atender as demandas por informação prioritárias, e as instituições produtoras das
mesmas, entre outros aspectos (metadados), os quais foram abordados no Produto D1.
Baseando-se nestas informações, foram elaborados os protocolos de obtenção dos dados,
1
organizados em fichas síntese (Produto D3) .
Com base no Produto D3 e outros alinhamentos efetuados com a equipe do SFB, foi realizado o
treinamento dos envolvidos do SFB para executar protocolos de obtenção de dados.
O presente relatório (Produto D4), portanto, é um relato do treinamento realizado.

2 – OBJETIVO DO PRODUTO
O objetivo deste relatório foi relatar o treinamento efetuado sobre o protocolos de obtenção dos
dados obtidos, considerados prioritários para o SNIF Cerrado.

3 – METODOLOGIA DO PRODUTO
Este item aborda a metodologia adotada na elaboração do Produto D4 – Treinamento dos
Envolvidos do SFB para Executar os Protocolos de Obtenção de Dados, considerando sua
inserção no fluxo de execução do projeto.

1

Os protocolos de dados podem ser definidos como instruções em passo a passo de como
acessar e extrair as informações para alimentar o SNIF Cerrado.
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3.1 – FLUXO DE EXECUÇÃO DO PROJETO
3.1.1 – Consolidação das Demandas por Informações Prioritárias (Produto C)
As informações apresentadas neste relatório tiveram como ponto de partida a Consolidação das
Demandas por Informações Prioritárias (Produto C).
As informações definidas como prioritárias para o SNIF Cerrado resultaram da consolidação dos
resultados do Workshop.
Os resultados do Workshop foram consolidados em uma planilha única, elencando todas as
demandas trabalhadas e as notas atribuídas por cada um dos seis grupos a cada um dos 222
registros. Após, foi efetuada uma análise das demandas de informações.
Para isso, primeiramente foram definidos e em seguida aplicados os seguintes critérios para
priorização das demandas do Workshop: (i) eliminação da menor pontuação dos grupos para
cada demanda por informação no Workshop, com escalonamento de importância de 1 a 5; (ii)
seleção das informações ranqueadas pelos grupos do Workshop como mais importantes / top 3
de cada discussão; e (iii) notas para o ranqueamento dos subtemas. Como resultado da
aplicação de tais critérios, as 100 demandas por informação com maior pontuação foram
selecionadas.
Na sequência foram definidos novos critérios para a seleção final das informações prioritárias.
Esses novos critérios visaram consolidar as informações prioritárias a serem utilizadas nas
próximas etapas do trabalho com foco no SNIF Cerrado para o curto e médio prazos. Os novos
critérios foram os seguintes: (i) fora do escopo do SNIF; (ii) amplo; (iii) já atendida pelo SNIF; (iv)
factível (parcialmente atendida pelo SNIF); e (v) factível. Posteriormente foi efetuada revisão na
estruturação (descrição/redação/agrupamento) das 63 informações “factíveis” e “parcialmente
factíveis”, tendo como referência os registros originais das oficinas.
Ao final dessa revisão, o resultado consolidado foi a definição de 51 informações prioritárias, as
quais foram norteadoras para a construção do presente relatório.
3.1.2 – Identificação das Instituições e Levantamento dos Dados (Produto D1)
A pedido do SFB, foi primeiramente elaborada planilha com dados prévios (“Produto Pré- D1”),
contemplando a identificação das potenciais instituições produtoras de informações prioritárias,
bem como um pré-mapeamento de documentos ou sistemas de informação. Este exercício foi
realizado anteriormente à realização do Workshop. Para cada demanda de informação,
instituição pré-identificada e informação pré-identificada foi criada uma linha, vinculada a um
código numérico inicial.
Posteriormente, tendo como base as 51 informações prioritárias definidas do Produto C, foram
identificadas as instituições produtoras destas informações, e efetuado um levantamento
detalhado dos dados produzidos (metadados) para cada informação identificada. Os metadados
das informações incluíram a descrição das variáveis para o SNIF, método de coleta/ metodologia
de geração do dado, abrangência territorial/escala, fonte (física/ URL), série histórica disponível,
frequência de disponibilização/atualização da informação (periodicidade); existência de bancos
de dados e possibilidade de integração ao SNIF, entre outros aspectos.
2

Foram identificadas 48 instituições e 78 informações diferentes . Tais informações serviram de
base para a elaboração deste documento e dos protocolos de obtenção dos dados.

2

Em alguns casos, um mesmo documento atendeu a mais de uma demanda por informação, o que gerou
uma distinção no preenchimento de tais células na coluna “documento/ titulo da informação”. Algumas
instituições também geraram uma determinada informação de forma conjunta, ou ainda, uma instituição
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3.1.3 – Protocolos de Obtenção dos Dados (Produto D3)
Na fase de elaboração do Produto D3 (Protocolos de Obtenção dos Dados), foi apresentada
primeiramente uma síntese de informações de forma a orientar a leitura dos protocolos de dados,
além dos protocolos de dados propriamente ditos, organizados em fichas síntese.
A síntese orientativa foi efetuada partindo das 51 demandas por informações prioritárias do
Produto C (numeração das demandas por informação), indicando-se ainda: a correlação de cada
número de controle inicial das linhas desde as Oficinas (ponto de partida do trabalho); a
instituição produtora; a informação produzida; o formato de disponibilização da informação e a
fonte da informação (física ou URL, neste ultimo caso indicando-se o link de acesso, que serviu
de base para a obtenção dos protocolos).
Cada instituição e informação identificada foi incluída numa linha, relacionada a uma das 51
3
demandas por informação .
As fichas de protocolos de obtenção dos dados, por sua vez, foram elaboradas e agrupadas por
demanda por informação, bem como demonstradas em ordem numérica sequencial.
3.1.4 – Treinamento dos Envolvidos e Elaboração de Relatório (Produto D4)
O presente relatório é o Produto D4, relativo ao treinamento dos envolvidos do SFB para
executar os protocolos de obtenção de dados.
Sua construção partiu da base de informações constante no Produto D3 (Protocolos de
Obtenção dos Dados).
3.2 – ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA
A abrangência geográfica do produto é o bioma Cerrado. Segundo o MMA, os 12 Estados
4
considerados como área de abrangência do Cerrado são : (i) Bahia; (ii) Distrito Federal; (iii)
Goiás; (iv) Maranhão; (v) Mato Grosso; (vi) Mato Grosso do Sul; (vii) Minas Gerais; (viii) Paraná;
(ix) Piauí; (x) São Paulo; (xi) Tocantins; e (xii) Rondônia.
3.3 – OBJETIVO DO PRODUTO

disponibiliza a informação gerada por outra em seu site, o que gerou a indicação de mais de uma instituição
em uma mesma célula da coluna “instituição produtora”. Existem também casos que um mesmo
documento/ título da informação atendeu mais de uma vez às demandas por informação prioritária para o
SNIF Cerrado, gerando preenchimento de células de forma equivalente em diferentes linhas. Cabe ainda
mencionar que a EMBRAPA foi desagregada em: EMBRAPA, EMBRAPA Cerrados e EMBRAPA Recursos
Genéticos e Biotecnologia.
3

Cabe esclarecer que existem diversas linhas com o mesmo número de demanda por informação, algumas
criadas após a consolidação do Produto C. Por esta razão, foi criado um código numérico para cada
protocolo, considerando: (i) um primeiro número que equivale à numeração da demanda por informação
prioritária - codificação das 51 informações prioritárias, eleitas no Produto C (apresentado neste relatório na
tabela síntese na primeira coluna); e (ii) um segundo número que equivale ao número das linhas criadas no
início do trabalho, para fins de controle e identificação das informações – intitulado na tabela síntese deste
relatório de “Nº de Controle Inicial/ Pré-D”. Para os casos em que, a partir do Produto D1, para atender a
uma mesma demanda por informação prioritária para o SNIF, foram necessárias novas linhas (por haverem
fontes e instituições diversas para atendê-la), as mesmas foram criadas. Assim, para distinguir os casos
com os 2 códigos numéricos anteriormente mencionados iguais, foram agregadas letras sequenciais aos
mesmos (ex: a, b,c,d).
4

Segundo o MMA estes são os Estados com área contínua de Cerrado. Existem ainda encraves no Amapá,
Roraima e Amazonas.
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O objetivo deste produto foi a realização do treinamento dos envolvidos do SFB para executar os
protocolos de obtenção dos dados definidos e preparação de documento relatando esta etapa,
contendo a lista de participantes e registro fotográfico.
3.4 – ABORDAGEM METODOLÓGICA
A abordagem metodológica considerou as principais atividades necessárias para a elaboração
do treinamento e deste relatório: planejamento, preparação do material didático e realização do
treinamento (vide figura 3.01). A seguir, cada uma das atividades que resultaram no presente
relatório é descrita em termos metodológicos.
Figura 3.01 – Abordagem Metodológica do Produto

Elaboração: STCP.

3.4.1 – Planejamento
O planejamento contemplou as atividades prévias necessárias à realização do treinamento:
definição do conteúdo/ programação; definição de datas; definição do perfil do instrutor e
definição do perfil e público-alvo.
O alinhamento sobre o conteúdo do treinamento foi efetuado entre a Consultora e o SFB, através
de conferências telefônicas e e-mails, considerando os principais e diferentes aspectos
necessários para uma capacitação inicial dos envolvidos do SFB na implantação do SNIF
Cerrado.
Restou definido que além de contemplar a forma de obtenção dos dados brutos nas fontes de
informações (protocolo de dados, objetivo principal deste Produto), o treinamento traria
alternativas de apresentação das informações em outros formatos (diferentes das que os dados
brutos são apresentados na fonte) e formas de agregar informações de fontes diversas que
atendem a uma mesma demanda de informação, na visão da Consultora.
A partir desta definição o SFB indicou os sistemas de informação e protocolos de obtenção de
dados de maior interesse para o treinamento. A partir disso restou definido o perfil do instrutor,
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que o evento ocorreria em dois dias sequenciais (com carga horária prevista de 13 horas) e que
o público-alvo seria formado predominantemente por integrantes da equipe da Gerência
Executiva de Informações Florestais.
Também foi possível a Consultora efetuar uma estruturação prévia da programação de para cada
dia.
3.4.2 – Perfil do Instrutor
O instrutor foi escolhido entre os membros da equipe da STCP, por conta de sua formação e
experiência, bem como pelo fato de ter estado à frente do Produto D3 (Protocolos de Obtenção
dos Dados), que serviu como principal subsídio para o treinamento.
A seguir é descrito o perfil do profissional:


Gabriel Penno Saraiva – Administrador de Empresas com habilitação em Comércio Exterior,
especialista em Gestão Florestal, com 16 anos de experiência no desenvolvimento de mais
de 70 projetos relacionados ao mercado de produtos florestais madeireiros e nãomadeireiros, programas de desenvolvimento florestal e desenvolvimento de políticas
públicas, estratégias corporativas, identificação de sites para o estabelecimento de
empreendimentos florestais e industriais, dentre outros aspectos.

3.4.3 – Preparação do Material Didático
O material didático preparado pela STCP foram slides (em power point) para a projeção,
contendo prints de tela com os principais passos para a obtenção dos dados e outras
informações incluídas pela Consultora consideradas relevantes, como os links de acesso à
Internet às fontes, a fim de ser possível efetuar o passo a passo e demonstrar diferentes
possibilidades de geração dos dados brutos em tempo real, juntamente com os participantes do
treinamento.
Cabe esclarecer que, assim como no Produto D3 (Protocolos de Obtenção dos Dados), alguns
slides apresentaram o código dos protocolos de dados, antes da fonte (instituição produtora) e
informação de interesse objeto da abordagem.
O material didático do dia 1 e do dia 2 do treinamento é apresentado no Anexo I e no Anexo II,
respectivamente.
3.4.4 – Realização do Treinamento
O treinamento foi realizado nos dias 26 e 27 de Julho de 2018 na sede do SFB em Brasília/DF,
na sala de reuniões da Gerência Executiva de Informações Florestais.
O treinamento foi conduzido pelo instrutor da STCP, e contou com a participação predominante
de integrantes da equipe da mencionada Gerência do SFB.
A seguir são destacados os principais aspectos da programação e metodologia utilizadas:




Contextualização: Nivelamento dos envolvidos no treinamento sobre o conteúdo do Projeto
SNIF Cerrado, o Produto D4 e o objetivo do treinamento.
Dia 1 – Obtenção dos Dados para o SNIF Cerrado: Trabalhados os sistemas de informação e
informações individuais selecionados previamente pelo SFB.
Dia 2 – Uso De Fontes em Conjunto para o SNIF Cerrado: Trabalhadas diversas fontes, que
atendem às mesmas demandas por informação, com o objetivo de se ter uma visão em
conjunto das mesmas, bem como verificar a possibilidade de agregação das informações.

Cabe ressaltar que o treinamento foi participativo, possibilitando aos integrantes do SFB
exercitarem os acessos aos protocolos de dados juntamente com o instrutor, bem como
refletirem e debaterem os mesmos.
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3.4.5 – Avaliação do Treinamento
A Consultora propôs uma avaliação do treinamento aos participantes, ao término do evento,
através da disponibilização de um questionário, cuja identificação dos participantes e resposta ao
mesmo eram opcionais. Os resultados da avaliação são apresentados no capítulo 7 deste
documento.
3.4.6 – Elaboração do Relatório
O presente relatório foi produzido com base nos aspectos metodológicos alinhados entre STCP e
SFB e nos registros efetuados durante o evento.
Trata-se de documento que apresenta a metodologia do desenvolvimento do produto, a
programação do treinamento, a lista de participantes, uma síntese do treinamento, a avaliação
dos participantes sobre o evento e considerações finais, além da lista de presença e registro
fotográfico do treinamento.

4 – PROGRAMAÇÃO DO TREINAMENTO
Tendo por base o alinhamento inicial do conteúdo do treinamento com o SFB, a programação
proposta para o treinamento foi disponibilizada juntamente com o material didático aos
participantes, no início do evento.
A mesma sofreu pequenos ajustes ao longo do período, em virtude da dinâmica das atividades e
da necessidade de cumprimento do horário diário acordado com os participantes.
A tabela 4.01 apresenta a programação final do treinamento, efetivamente realizada.
Tabela 4.01 – Programação Final do Treinamento
Dia
26/jul

Período

Manhã
Dia 1 Obtenção
dos Dados
para o SNIF
Cerrado

Tarde

27/jul
Manhã
Dia 2 - Uso
de Fontes
em Conjunto
para o SNIF
Cerrado

Tarde

Item
Apresentação dos Envolvidos
Contextualização
Web Ambiente: Estratégias de Reposição
SIDRA / IBGE: Espécies de Florestas Plantadas
SIDRA / IBGE: Oferta e Demanda/Consumo de PFM/PFNM
Almoço
Portal Nacional de Licenciamento Ambiental (PNLA) / Critérios de Licenciamento
JBRJ / Flora do Brasil 2020
Web Ambiente: Espécies Nativas do Cerrado
Inter American Biodiversity Information Network – IABIN
Portal Nacional de Licenciamento Ambiental (PNLA) / Licenças e Outorgas
Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SIBBR)
Levantamento de Oferta e Demanda/Consumo de PFM/PFNM
Estoque, Sequestro, Emissão e Absorção de GEE e Indicadores e Ferramentas
para Estimativa de Estoque, Emissão e Balanço de GEE
Características das Espécies Nativas e Usos das Espécies
Almoço
Manuais e Modelos de Manejo Florestal Sustentável (PFM e PFNM)
Estudos/Descrição das Cadeias Produtivas de PFNM e Mapeamento de Custos e
Preços da Cadeia Produtiva Extrativista
Técnicas de Restauração/ Recuperação
Ecossistemas de Referência e Dinâmica Vegetal para Restauração
Encaminhamentos Finais

Elaboração: STCP.

5 – PARTICIPANTES
O SFB ficou responsável pela indicação dos participantes do treinamento. Foram indicados 5
profissionais da instituição, identificados na tabela 5.01 e cuja presença foi registrada no Anexo
III (Listas de Presença do Treinamento).
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Tabela 5.01 – Lista de Participantes do Treinamento
#
1
2
3
4
5

Nome
Humberto N. de Mesquita Jr.
Ana Laura Cerqueira Trindade
Carolina Carvalho Clemente
Rafael Menezes de Oliveira
Denilson Pereira Passo

E-Mail
humberto.mesquita-junior@florestal.gov.br
ana.trindade@florestal.gov.br
carolina.clemente@florestal.gov.br
rafael.menezes@florestal.gov.br
denilson.passo@florestal.gov.br

Elaboração: STCP (2018).

6 – SÍNTESE DO TREINAMENTO
Este capítulo apresenta as principais atividades que compuseram o treinamento.
O capítulo está dividido nos Dias 1 (Obtenção dos Dados para o SNIF Cerrado) e 2 (Uso de
Fontes em Conjunto para o SNIF Cerrado). A figura 6.01 ilustra o evento.
Figura 6.01 – Registro Fotográfico do Treinamento dos Envolvidos do SFB

Fonte: STCP (2018).

6.1 – DIA 1: OBTENÇÃO DOS DADOS PARA O SNIF CERRADO
O 1º dia do treinamento foi voltado à Obtenção dos Dados para o SNIF Cerrado, ou seja, ao
acesso aos sistemas de informações e fontes individuais de informação existentes de maior
interesse para o evento, indicados pelo SFB.
Os sistemas e suas respectivas informações são abordados a seguir. Para cada informação
foram indicados: o código de identificação do protocolo de dados oriundo do Produto D3; a(s)
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demanda(s) por informação(ões) prioritária(s) para o SNIF Cerrado atendida(s); o(s) link(s) de
5
acesso ao site; e uma breve síntese do conteúdo existente na fonte .
Adicionalmente, em cada abordagem a Consultora efetuou uma análise crítica das informação e,
sempre que possível um exercício, apresentando uma alternativa de compilação e apresentação
dos dados brutos extraídos dos sistemas, que pode vir a ser disponibilizada no futuro módulo do
SNIF Cerrado, caso o SFB entenda ser oportuno. Nos casos em que os participantes efetuaram
comentários considerados relevantes para os próximos passos relacionados com o assunto, os
mesmos foram igualmente registrados nesse tópico. Maiores detalhes sobre o conteúdo do
primeiro dia de treinamento podem ser consultados no Anexo I.
6.1.1 – Web Ambiente 1


Código do Protocolo de Dados

11/ 206b e 40/202b.


Demanda(s) por Informação(ões) Prioritária(s) para o SNIF Cerrado

Ecossistemas de Referência e Dinâmica Vegetal para Restauração/ Técnicas de Restauração/
Recuperação (métodos efetivos e eficientes).


Link(s) de Acesso
https://www.webambiente.gov.br/publico/tecnicas.xhtml



Informação(ões) Identificada(s)

Esta página é uma parceria entre a Embrapa e a Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento
Rural Sustentável-MMA. Trata-se de sistema de informação interativo para auxiliar tomadas de
decisão no processo de adequação ambiental da paisagem rural. Contempla, dentre outros
aspectos, informações sobre estratégias para recomposição ambiental.


Análise Crítica da(s) Informação(ções)

Após a análise crítica da informação pela Consultora, sugeriu-se como alternativa ao formato
atual da informação a compilação dos dados em planilha única de forma a permitir comparação
entre os métodos, mantendo o link para as informações originais.
As linhas propostas na planilha (ver tabela 6.01) são: resumo, situação atual, implantação,
resultados esperados após 2-3 anos, resultados esperados após 10 anos, riscos, monitoramento.
As colunas são relacionadas às diferentes técnicas: regeneração natural sem manejo, controle
das plantas competidoras, adensamento, enriquecimento, nucleação, semeadura direta, plantio
de mudas, Sistemas Agroflorestais (SAFs).

5

Os sistemas que atendem a mais de uma demanda por informação prioritária para o SNIF Cerrado tiveram
abordagens distintas neste item e foram numerados (ex: 1 e 2).
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Tabela 6.01 – Alternativa ao Formato Atual da Informação de “Estratégias de Recomposição” do site Web Ambiente
Situação
Resumo

Situação Atual

Implantação

Técnica
Regeneração
Controle das
Sistemas
natural sem
plantas
Adensamento
Enriquecimento
Nucleação
Semeadura direta
Plantio de mudas
agroflorestais
manejo
competidoras
(SAFs)
O custo e a rapidez para que um local se recomponha depende do seu do nível de degradação e consequentemente do seu potencial de regeneração natural. Assim, quanto
mais degradado em termos dos componentes físicos, químicos e biológicos do ambiente, mais tempo e mais oneroso poderá ser a sua recomposição.
Locais com BOM
potencial
de
regeneração natural,
devem apresentar:
a)
remanescentes
naturais
da
vegetação que se
proponha
a
recompor
bem
próximos para a
Locais com BAIXO potencial de regeneração natural, devem
dispersão
de Locais com MÉDIO potencial de regeneração natural, devem apresentar: a)
apresentar: a) remanescentes naturais da vegetação a ser
sementes, b) banco remanescentes naturais da vegetação a ser recomposta relativamente
recomposta MUITO DISTANTES OU AUSENTES para a
de
plântulas DISTANTES para a dispersão de sementes, b) banco de plântulas (indivíduos de
dispersão de sementes, b) banco de plântulas (indivíduos de
(indivíduos
de plântulas jovens) e/ou banco de sementes no solo PEQUENO ou em condições
plântulas jovens) e/ou banco de sementes INEXISTENTE no solo
plântulas
jovens) ambientais pouco adequadas para sua germinação e desenvolvimento e c)
em condições ambientais adequadas para sua germinação e
e/ou
banco
de infestação de espécies invasoras competidoras.
desenvolvimento e c) GRANDE espécies invasoras competidoras.
sementes
no
solo em condições
ambientais
adequadas para sua
germinação
e
desenvolvimento e
c)
baixa
infestação
de
espécies invasoras
competidoras.
Deixar
que
os Como existe forte Consiste
na Consiste
na Núcleos
que As
sementes
são Plantar
com SAFs
buscam
processos naturais competição
por introdução
de introdução
de facilitem
a plantadas em grande espaçamentos
imitar a estrutura,
atuem. O local é plantas invasoras sementes e (ou) sementes e (ou) ocupação
por quantidade, que, mesmo diversos
em a
função,
a
próximo
a que impedem tanto mudas de espécies mudas
de vegetação
nativa com
mortalidade, função do relevo, diversidade e a
remanescentes de a chegada das nativas,
espécies nativas, são criados por permitem
rápida tipo de vegetação dinâmica
de
vegetação
sementes
de principalmente com principalmente
transposição
de cobertura
do
solo. a ser restaurado e ecossistemas
nativa,
apresenta remanescentes
características de do grupo de solo e de galharia, Podem
velocidade
originais, trazendo
alta densidade e naturais próximos recobrimento, nos diversidade, em por implantação de também ser plantadas desejada
para qualidade
diversidade
de quanto a rebrota e espaços
áreas
já
em poleiros ou por em
linha
com recobrir o solo ambiental
e
nativas
o desenvolvimento com
falhas
de processo
de plantio de mudas e espaçamento
para (usuais: 2 m x 2 m produção
de
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Técnica
Situação

Resultados
Esperados
Após 2-3 Anos

Regeneração
natural sem
manejo
regenerantes,
incluindo rebrotas,
solo
pouco
compactado e baixa
presença
de
espécies invasoras.
Como o potencial de
regeneração natural
do local é alto, o
simples isolamento
dos
fatores
de
degradação
permitirá o retorno
da vegetação.

Controle das
plantas
competidoras
dos regenerantes
nativos
ainda
presentes,
recomenda-se
eliminar
plantas
indesejadas,
adubação
das
remanescentes,
quando
for
o
caso,
e
a
descompactação
do
solo
para
favorecer
a
regeneração
natural.

Condições
locais
favorecem
o
aumento
da
densidade
e
o
crescimento
de
regenerantes
(rebrotas
e
plântulas). Agentes
dispersores trazem
sementes
de
remanescentes de
vegetação
nativa
nas proximidades e
a
vegetação
competidora tende a
diminuir
a
infestação.

Ao remover as
gramíneas
africanas
e
espécies
competidoras
agressivas,
os
regenerantes
aumentam
em
densidade
e
aceleram
o
crescimento.
As
copas
dos
regenerantes
ocupam a maior
parte da área e
alguns
regenerantes
despontam
com
alguns metros de
altura.

Adensamento

Enriquecimento

Nucleação

Semeadura direta

Plantio de mudas

regeneração
natural
por
degradação
do
solo ou eliminação
das
invasoras.
Esse procedimento
acelera
a
recolonização por
espécies nativas,
melhora
as
condições do solo
e
ajuda
na
supressão
das
espécies
agressivas.

recuperação com
melhores
condições
do
solo e presença
de
vegetação
nativa.
A
introdução deve
acontecer
nas
falhas
da
regeneração ou
com a abertura
de faixas para a
entrada de luz.
Visa garantir o
desenvolvimento
futuro
da
vegetação
e
maior
biodiversidade.
A introdução de
espécies
de
diversidade faz
com
que
a
vegetação inicial
já seja mais
heterogênea. As
copas
das
espécies
de
recobrimento
ocupam a maior
parte da área e
alguns
regenerantes já
se
destacam
com
alguns
metros de altura,
enquanto
as
espécies
de
diversidade
permanecem
menores

(ou) sementes das
espécies
adequadas. Serão
maiores e mais
próximos
quanto
menor forem as
áreas
com
regeneração
natural
ou
a
cobertura
por
capins agressivos.
Manejo no interior
dos
núcleos
favorece
o
estabelecimento
das novas plântulas
e sua expansão
sobre as invasoras.

permitir o manejo das
entrelinhas. A operação
a lanço, manual ou
mecanizada, possibilita
que a área toda seja
alcançada no plantio,
podendo ser semeadas
apenas espécies de
recobrimento e (ou)
diversidade.
Atende
plantios para os estratos
herbáceo e arbustivo.

e 3 m x 2 m).
Plantios
podem
contemplar
apenas espécies
de recobrimento
(se no local há
regeneração
natural)
até
alternância
de
linhas de espécies
de recobrimento
com linhas de
diversidade.
Controlar espécies
indesejáveis até a
eliminação.

Os
núcleos
estabelecidos
se
expandem
de
forma heterogênea,
pois são oriundos
de
técnicas
diferenciadas.
Cada
técnica
proporciona
diferentes
condições
para
"atrair"
novas
sementes para a
área
a
ser
recomposta.
A
estruturação
da
vegetação
acontecerá
inicialmente a partir
da porção interna
ou
das
proximidades dos

A
estrutura
da
vegetação deverá ser de
muitos troncos finos
(“varetal”).
Algumas
plantas
de
crescimento
lento
(diversidade)
poderão
ficar bem pequenas,
enquanto espera-se que
as
espécies
de
recobrimento
possam
apresentar
copa mais intensa e
fechada.

Espécies
pioneiras ou de
recobrimento
plantadas tendem
ao
rápido
recobrimento do
solo.
Algumas
destas espécies
iniciam floração e
frutificação e já
atraem
dispersores
de
sementes.
Espécies
de
diversidade
crescem
em
taxas variadas. O
controle
de
invasoras
agressivas pode
não
ser
mais
necessário.

O
adensamento
com o plantio de
espécies
nativas
por
mudas
ou
semeadura direta
de espécies de
recobrimento deve
acelerar
a
ocupação
e
cobertura da área e
a
vegetação
agressiva tende a
diminuir no local
pela competição.
As
copas
das
plântulas
das
espécies
de
recobrimento
já
ocupam a maior
parte da área e
alguns indivíduos
já despontam em

Sistemas
agroflorestais
(SAFs)
alimentos
e
valorizam
a
interação entre os
componentes
animal, agrícola e
florestal.
Essa
combinação pode
ser
temporal,
em rotação ou em
consórcios
de
espécies nativas e
exóticas.

Retorno
econômico
acontece
nos
primeiros
anos,
provenientes de
espécies anuais
de recobrimento
(feijão,
arroz,
milho), hortaliças,
adubos
verdes
(feijão-de- porco,
guandu,
crotalária)
e
semiperenes
(mandioca,
abacaxi, banana,
mamão).
A
produtividade
dessas
culturas diminui à
medida
que
ocorre o aumento
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Técnica
Situação

Regeneração
natural sem
manejo

Controle das
plantas
competidoras

Adensamento
altura.

Resultados
Esperados
Após 10 Anos

Riscos

Enriquecimento
formando
banco
plantas.

Nucleação

Semeadura direta

Plantio de mudas

núcleos.
de

A vegetação tem
características
de
formação
secundária, que não
necessita mais de
manejo
para seguir sua
trajetória a uma
formação madura.
Em
formações
florestais, o dossel
está fechado, há
árvores
despontando
com
diâmetros maiores
que 10 cm e são
encontradas
plântulas
de
espécies
dispersadas
de remanescentes
vizinhos.

A vegetação tem característica de formação secundária, que
não necessita mais de manejo para seguir o seu
desenvolvimento no sentido de alcançar os estádios finais
da sucessão, definido pela presença de espécies dos
grupos de recobrimento e de diversidade. Nessa etapa,
surgem regenerantes originados da chuva de sementes de
áreas próximas ou mesmo de plantas do próprio plantio.
.

A vegetação tem
característica
de
formação
secundária que não
necessita
de
manejo
para
seguir seu rumo e
atingir atributos de
vegetação madura,
com a presença
dos
diversos
grupos funcionais.
Os núcleos, antes
isolados,
já
se
juntaram.
Regenerantes
originados
da
chuva de sementes
do próprio plantio e
de áreas próximas
surgem.

A
vegetação
já
apresenta
características
de
vegetação secundária e
não
necessita
de
manejo para seguir seu
rumo em sentido à
vegetação
madura.
Surgem
regenerantes
originados da chuva de
sementes do próprio
plantio e de áreas
próximas.

As espécies de
recobrimento
(pioneiras
ou
rápido
crescimento)
começam
a
morrer
ou
alcançam
sua
máxima biomassa
e,
assim,
tendem a ceder
espaço
para
espécies
regenerantes,
principalmente
quando
há
disponibilidade de
propágulos
de
remanescentes
próximos.
Indivíduos
de
diversidade estão
em
diversos
estágios
de
desenvolvimento.

A
vegetação
competidora
(pastagens exóticas
e outras espécies
agressivas) impede
o crescimento dos

Mesmo retirando a
vegetação
competidora, não
há ocupação e
crescimento
de
regenerantes.

A
vegetação
competidora pode
impedir a expansão
dos núcleos. Nesse
caso, o controle
das
espécies

Preparo do solo, clima
ou germinabilidade no
plantio podem ter sido
inadequados, com baixo
estabelecimento
e
retorno
de

Seleção
no
viveiro, transporte
e o manuseio
desde a saída do
caminhão até a
inserção na cova,

A intensa cobertura de espécies
competidoras ou a degradação do solo
podem impedir o crescimento das
mudas e (ou) das sementes plantadas
e de plantas jovens regenerantes.
Além disso, elevada infestação de

Sistemas
agroflorestais
(SAFs)
da
competição
com as espécies
lenhosas
de
diversidade
(angico,
pequi,
aroeira,
gonçalo-alves,
etc.).
Nesta fase, as
espécies frutíferas
iniciaram
sua
etapa produtiva a
partir do quarto
ano
e
já
atingiram
estabilidade
produtiva;
as
espécies
madeiráveis
podem
ser
colhidas entre 6 e
10 anos para
fornecer energia
(eucalipto,
por
exemplo);
e
apresenta
redução
na
demanda de mão
de obra em razão
da
menor
intensidade
nas
atividades
de
manutenção das
espécies frutíferas
e madeiráveis.
Intrínsecos:
aceitação
e
aptidão
pelos
produtores para
cultivar espécies
selecionadas;
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Situação

Regeneração
natural sem
manejo
regenerantes.
O
solo
está
compactado
e
erodido, impedindo
germinação
e
crescimento
de
espécies nativas. A
elevada infestação
de
formigas
cortadeiras
pode
inibir
o
estabelecimento e o
crescimento
de
plantas
regenerantes.

Técnica
Controle das
plantas
Adensamento
Enriquecimento
Nucleação
competidoras
Então, a vegetação formigas cortadeiras pode inibir o competidoras
competidora
se estabelecimento e o bom crescimento poderá
ser
restabelece ou o das plantas estabelecidas.
prolongado
por
solo
fica
vários
anos.
descoberto e iniciaQuando o solo está
se um processo de
compactado
e
erosão.
erodido,
é
improvável que os
núcleos
se
expandam. Como
cada
uma
das
técnicas
resolve
gargalos
específicos,
elas
não
funcionam
sempre (exemplo:
os poleiros não
mudam
as
condições
de
germinação ao seu
redor).

Semeadura direta

Plantio de mudas

competidoras. É efetiva
apenas para algumas
espécies, resultando em
diversidade
reduzida.
Eliminar competidoras
exóticas na semeadura
em linhas é mais fácil do
que em área total, mas
exige manutenção por
período maior de tempo,
especialmente quando
as linhas são muito
espaçadas.

assim como o
preparo do solo
inadequado,
veranicos
e
ataque
de
formigas
são
relacionados com
baixa
sobrevivência
e
crescimento.
O
preparo do solo
apenas na cova
para o plantio
pode
criar
condições
somente para o
desenvolvimento
das
árvores
naquele
local,
determinando, no
geral, a aparência
de bosque.

Sistemas
agroflorestais
(SAFs)
dificuldades
no
desenvolvimento
do
SAF
por
excesso
de
competição entre
os componentes
por
luz
e
nutrientes.
A
seleção
de
espécies
inadequadas para
as características
edafoclimáticas
do
local.
Extrínsecos:
dificuldades
de
aceitação,
escoamento
e
venda
da
produção.

Monitoramento
O sucesso do monitoramento envolve diagnosticar, tomar decisões, intervir e avaliar os resultados da intervenção. Isso permite entender os parâmetros e os processos
que envolvidos na recomposição. Esse processo se repete no tempo, portanto, a recomposição deve acontecer em etapas, iniciando com áreas relativamente pequenas. Os
resultados fornecem orientação para novas intervenções, permitindo encontrar erros e corrigi-los nos próximos plantios. Ações importantes no monitoramento: testar,
aprender e corrigir.
Estrutura, diversidade e composição da vegetação são parâmetros comumente avaliados na restauração ecológica, pois são capazes de predizer o sucesso de
O que monitorar? recomposição da vegetação. Parâmetros simples para avaliar sucesso são densidade (número de indivíduos/ área) e riqueza (número de espécies) de plantas e cobertura do
solo por diferentes formas de vida (vegetação competidora, solo exposto e árvores, arbustos e herbáceas nativas).
Os parâmetros podem ser avaliados por métodos simples. Na linha de amostragem marcada em uma trena no solo, posicionar a cada 50 cm uma vara de 2 m dividida em
quatro partes de 50 cm. Em cada uma das quatro partes da vara, avalia-se todos os elementos vegetais que tocam nela. Para avaliar a riqueza de espécies e a densidade de
Como monitorar?
regenerantes lenhosos com mais de 30 cm de altura, estica-se uma trena de 25 m numa faixa 1 m para cada lado da trena e contam se as plântulas e arvoretas. Imagens
fotográficas em épocas diferentes na mesma escala também ajudam a comparar a vegetação nativa, o solo exposto e as plantas competidoras em um mesmo local.
Onde monitorar? Cada um dos parâmetros acima devem ser monitorados em área representativa do processo de recomposição.
Quando
A legislação prevê que o proprietário rural tem 20 anos para a adequação ambiental, assim os parâmetros de sucesso devem ser avaliados periodicamente, de preferência
monitorar?
no final da estação chuvosa.
Quem monitora? Equipe que tenha alguma experiência em identificar e avaliar os parâmetros de sucesso no processo de recomposição da vegetação nativa.
Por
monitorar?

Fonte: Web ambiente (2018).
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Neste caso a Consultora entende que a informação no formato disponibilizado no site também é
atrativa e didática, apresentando inclusive ilustrações.
Deste modo, ambas as formas de apresentação da informação (bruta/ original ou customizada pela
Consultora) são possibilidades a serem consideradas (tabela e através do link dentro no SNIF).
6.1.2 – SIDRA / IBGE 1


Código do Protocolo de Dados

2/934.


Demanda(s) por Informação(ões) Prioritária(s) para o SNIF Cerrado

Área, Localização, Espécies de Florestas Plantadas (Nativas e Exóticas).


Link(s) de Acesso






Produção
da
Extração
Vegetal
e
da
Silvicultura
(PEVS):
https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pevs/quadros/brasil/2016
 Área total existente dos efetivos da silvicultura, por espécie florestal:
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5930
Produção Agrícola Municipal (PAM): https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/tabelas
 Área
destinada
à
colheita
das
lavouras
permanentes:
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1613

Informação(ões) Identificada(s)

Informações sobre espécies de florestas plantadas podem ser extraídas a partir de duas fontes
vindas do IBGE, obtidas a partir do SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática), a saber:






Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS): fornece informações estatísticas
sobre quantidade e valor dos principais produtos obtidos através do processo de exploração
dos recursos florestais nativos (extrativismo vegetal), bem como quantidade e valor dos
principais produtos da silvicultura (florestas plantadas).
 Área total existente dos efetivos da silvicultura, por espécie florestal: Este banco de
dados permite a geração de dados de plantios de espécies exóticas (pinus
eucalipto), para fins madeireiros, por região, Estado e Município.
Produção Agrícola Municipal (PAM): fornece informações estatísticas sobre quantidade
produzida, área plantada e colhida, rendimento médio e valor da lavoura (produção
agrícola) temporária e permanente.
 Área destinada à colheita das lavouras permanentes: este banco de dados permite
a geração de dados de plantios de espécies nativas e exóticas para fins nãomadeireiros / agricultura permanente (abacate, algodão arbóreo, azeitona, banana,
borracha, cacau, café, caju, caqui, castanha de caju, chá-da-índia, coco-da-baía,
dendê, erva-mate, figo, goiaba, guaraná, laranja, limão, maçã, mamão, manga,
maracujá, marmelo, noz, palmito, pera, pêssego, pimenta-do-reino, sisal ou agave,
tangerina, tungue, urucum, uva), por região, Estado e Município.

Análise Crítica da(s) Informação(ções)

Podem ser selecionadas diversas variáveis e gerados dados por Estados ou Municípios do Cerrado,
para diferentes anos. Tais dados, no entanto, devem ser utilizados com cautela, pois as informações
não se referem somente ao bioma Cerrado.
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Como comentários efetuados pelos participantes destacam-se os seguintes: para o SNIF Cerrado
seria interessante que a pesquisa da lavoura permanente aumentasse o número de espécies em
seu questionário, inserindo culturas de mais espécies nativas (ex.: pequi). Para a silvicultura, a
geração de dados que unam área plantada com quantidades e produtividade, similares ao da
lavoura permanente, também seria útil.
6.1.3 – SIDRA / IBGE 2


Código do Protocolo de Dados

19/41a e 19/41b.


Demanda(s) por Informação(ões) Prioritária(s) para o SNIF Cerrado

Levantamento de Oferta e Demanda/ Consumo de PFM/PFNM (ex: quantidades e preços, contato
de fornecedores e compradores, insumos).


Link(s) de Acesso
 Produção
da
Extração
Vegetal
e
da
Silvicultura
(PEVS):
https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pevs/quadros/brasil/2016
 Quantidade
Produzida
e
Valor
da
Produção
na
Extração
Vegetal:
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/289

Quantidade
produzida
e
valor
da
produção
na
silvicultura:
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/291
 Produção Agrícola Municipal (PAM): https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/tabelas

Área
destinada
à
colheita
das
lavouras
permanentes:
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1613
 Pesquisa
Industrial
Anual
–
Empresa
(PIA/Empresa):
https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pia-empresa/quadros/brasil/2016

Dados gerais das unidades locais industriais de empresas industriais com 5 ou mais
pessoas ocupadas, por Unidade da Federação, segundo as divisões de atividades
(CNAE 2.0): https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1849



Informação(ões) Identificada(s)

Para atender a essa demanda por informação, o IBGE possui as seguintes informações:




Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS): fornece informações estatísticas
sobre quantidade e valor dos principais produtos obtidos através do processo de exploração
dos recursos florestais nativos (extrativismo vegetal), bem como quantidade e valor dos
principais produtos da silvicultura (florestas plantadas).
 Quantidade produzida e valor da produção na extração vegetal: Esta pesquisa
permite a geração de dados sobre a extração vegetal para diversos produtos
extrativos alimentícios, aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes, borrachas,
ceras, fibras, gomas não elásticas, produtos madeireiros, oleaginosos, pinheiro
brasileiro, e tanantes.
 Quantidade produzida e valor da produção na silvicultura: Permite a obtenção de
dados relativos à produção da silvicultura, de produtos madeireiros e não
madeireiros.
Produção Agrícola Municipal (PAM): fornece informações estatísticas sobre quantidade
produzida, área plantada e colhida, rendimento médio e valor da lavoura (produção
agrícola) temporária e permanente.
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Quantidade produzida das lavouras permanentes: Permite a geração de dados
sobre a quantidade produzida de plantios de espécies nativas e exóticas para fins
não-madeireiros / agricultura permanente, por região, Estado e Município.
Pesquisa Industrial Anual – Empresa (PIA/Empresa): tem por objetivo identificar as
características estruturais básicas do segmento empresarial da atividade industrial no país e
suas transformações no tempo, através de levantamentos anuais, tomando-se como base
uma amostra de empresas industriais.
 Dados gerais das unidades locais industriais de empresas industriais com 5 ou mais
pessoas ocupadas, por Unidade da Federação, segundo as divisões de atividades
(CNAE 2.0): Esta pesquisa permite a geração de dados sobre número de unidades
locais, pessoal ocupado, salários, retiradas e outras remunerações, encargos
sociais e trabalhistas, indenizações e benefícios, total de receitas líquidas de
vendas, receita líquida de vendas de atividades industriais e não industriais, total de
custos e despesas, total de custos das operações industriais, custos com consumo
de matérias-primas, materiais auxiliares e componentes, valor bruto da produção
industrial, valor da transformação industrial, da fabricação de produtos de madeira,
celulose, papel e produtos de papel e de móveis, para o período 2007-2015.

Análise Crítica da(s) Informação(ções)

Durante esta etapa do treinamento foi discutido sobre os dados da Pesquisa Industrial Anual –
Produto (PIA/Produto), mais especificamente sobre a tabela IBGE/SIDRA nº 6705 (Produção e
vendas dos produtos e/ou serviços industriais, segundo as classes de atividades e os produtos Prodlist Indústria 2016). Esta pesquisa permite a geração de dados sobre quantidade produzida e
vendida, valor da produção e das vendas, classes das atividades industriais e produtos de uma
ampla gama de atividades industriais, incluindo dezenas relacionadas à indústria florestal madeireira
e não-madeireira. Entretanto, tais dados somente estão disponíveis a nível Brasil, não havendo
detalhamento à nível de UF ou município, impossibilitando em termos práticos sua utilização no
SNIF-Cerrado. Desta forma, comentou-se que esta seria uma demanda importante a ser discutida
entre o SFB e o IBGE, por possibilitar uma melhor compreensão do setor florestal, já que
disponibiliza dados referentes à agregação de valor à produção, fator de suma importância ao
desenvolvimento sustentável do setor.
No que se refere as fonte de informação do IBGE/SIDRA com detalhamento à nível de UF,
salientou-se que nas mesmas podem ser selecionadas diversas variáveis e gerados dados por
Estados ou Municípios do Cerrado, inclusive para períodos diferentes.
A Consultora deu um exemplo de apresentação em formato alternativo (planilha) das informações
geradas em formato bruto no SIDRA IBGE, para os dados de extração vegetal (tabela 6.02) e PIAEmpresa (tabela 6.03), para os Estados do Cerrado.
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Tabela 6.02 – Exemplo/ Sugestão de Disponibilização no SNIF Cerrado – IBGE/SIDRA
Extração Vegetal
Estados do Cerrado (2016)
RO
TO
MA
PI
BA
MG
SP
PR
1) Quantidade Produzida na Extração Vegetal
1.1) Mangaba
2
106
177
(fruto/ ton)
1.2) Pequi (fruto/
661
17
14.149
ton)
1.3) Umbu (fruto/
76
6.361 1.198
ton)
1.4) Buriti (ton)
134
42
1.5) Babaçu
257 57.191 3.500
249
(amêndoa/ ton)
1.6) Licuri
3.767
(coquilho/ ton)
1.7) Pequi
224
(amêndoa/ ton)
2) Valor da Produção na Extração Vegetal
2.1) Mangaba
5
292
169
(Mil Reais)
2.2) Pequi (Mil
298
41
10.490
Reais)
2.3) Umbu (Mil
103
8.652 1.389
Reais)
2.4) Buriti (Mil
1.568
182
Reais)
2.5) Babaçu (Mil
341 84.482 10.085 255
Reais)
2.6) Licuri (Mil
3.705
Reais)
2.7) Pequi (Mil
575
Reais)
Atividades

MS

MT

GO

-

-

1

2

-

1.349

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

529

-

-

-

11

17

-

1.169

-

-

5

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

757

1

Fonte: IBGE.
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Tabela 6.03 – Exemplo/ Sugestão de Disponibilização no SNIF Cerrado – PIA-Empresa
Estados do Cerrado (2016)
RO
TO
MA
PI
1) Fabricação de Produtos de Madeira
1.1) Nº de
239
5
10
11
Unidades Locais
1.2) Total de
Receitas Líquidas
482.055
3.428
22.342
3.199
de Vendas (Mil
Reais)
1.3) Total de
Custos e
327.681
3.658
14.568
2.529
Despesas (Mil
Reais)
1.4) Valor Bruto
da Produção
441.957
3.408
23.167
2.924
Industrial (Mil
Reais)
2) Fabricação de celulose, papel e produtos de papel
2.1) Nº de
3
54
20
Unidades Locais
2.2) Total de
Receitas
Líquidas de
4.263
2.733.290
21.750
Vendas (Mil
Reais)
2.3) Total de
Custos e
2.925
1.795.205
21.517
Despesas (Mil
Reais)
2.4) Valor Bruto
da Produção
4.203
2.725.154
21.876
Industrial (Mil
Reais)
Atividades

BA

MG

SP

PR

MS

MT

GO

DF

190

465

888

1.289

71

525

98

20

165.952

929.721

3.622.286

7.053.490

80.912

772.609

148.884

48.811

136.695

779.071

3.643.404

6.263.292

84.568

718.020

104.068

36.507

165.067

868.491

3.383.451

6.913.916

80.800

765.423

146.839

48.130

111

268

1.366

308

36

15

56

12

6.448.025

3.928.488

33.096.638

11.864.213

5.732.920

20.816

1.176.696

27.325

5.503.997

3.357.992

33.523.257

10.772.985

4.319.525

17.648

1.077.203

23.268

6.468.402

3.887.152

32.307.555

11.761.764

5.786.970

19.558

1.188.318

27.161

Fonte: IBGE.
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6.1.4 – Portal Nacional de Licenciamento Ambiental (PNLA)


Código do Protocolo de Dados

9/335.


Demanda(s) por Informação(ões) Prioritária(s) para o SNIF Cerrado

Critérios e procedimentos técnicos para o licenciamento florestal (ex: como fazer, órgãos
envolvidos, legislação, prazos, quem tem que solicitar).


Link(s) de Acesso
http://pnla.mma.gov.br/licenciamento-ambiental/



Informação(ões) Identificada(s)

O “Portal Nacional do Licenciamento Ambiental” proporciona informações gerais, federais e por
Estado referentes ao licenciamento ambiental, seus processos, etapas e legislação. Neste caso, de
forma a atender à demanda por informação, foram acessados os ícones disponíveis no site sobre:
competências para o licenciamento ambiental, órgãos licenciadores, etapas do licenciamento,
procedimentos para o licenciamento e legislação.


Análise Crítica da(s) Informação(ções)

Considerando que várias informações são disponibilizadas no PNLA em formato de texto, a
Consultora considera como alternativas de disponibilização das informações no SNIF Cerrado: uma
tabela síntese (tabela 6.04) da divisão de competências para licenciar entre União, Estados e
Municípios; e uma tabela síntese sobre as principais etapas do licenciamento (Licença Prévia,
Licença de Instalação, Licença de Operação) (tabela 6.05), conforme apresentado no treinamento.
Tabela 6.04 – Síntese da Divisão de Competências para Licenciar entre União, Estados e
Municípios
Competências para o
Licenciamento Ambiental

União/ IBAMA

Fundamento Legal

Empreendimentos e Atividades

a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil
e em país limítrofe;
b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na
plataforma continental ou na zona econômica exclusiva;
c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;
d) localizados ou desenvolvidos em unidades de
conservação instituídas pela União, exceto em Áreas de
Proteção Ambiental (APAs);
Art. 7º, XIV da Lei e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais
Complementar Federal Estados;
nº 140/2011
f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento
ambiental, nos termos de ato do Poder Executivo,
aqueles previstos no preparo e emprego das Forças
Armadas, conforme disposto na Lei Complementar nº 97,
de 9 de junho de 1999;
g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar,
transportar, armazenar e dispor material radioativo, em
qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em
qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer

27

Competências para o
Licenciamento Ambiental

Municípios/
Municipais
Ambiente1

Estados/
Estaduais
Ambiente
equivalente)

Fundamento Legal

Empreendimentos e Atividades

da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN); ou
h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder
Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite
Nacional, assegurada a participação de um membro do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), e
considerados os critérios de porte, potencial poluidor e
natureza da atividade ou empreendimento;
a) que causem ou possam causar impacto ambiental de
âmbito local, conforme tipologia definida pelos
Secretarias Art. 9º, XIV da Lei respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente,
de
Meio Complementar Federal considerados os critérios de porte, potencial poluidor e
nº 140/2011
natureza da atividade; ou b) localizados em unidades de
conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas
de Proteção Ambiental (APAs)
Secretarias
Art. 8º, XIV da Lei
de
Meio
Complementar Federal Demais casos
(ou
órgão
nº 140/2011

¹ Existem também outras modalidades de licenças em alguns Estados, entre as quais destacam-se: Licença
Ambiental Simplificada (LAS) Licença Prévia e de Instalação (LPI), Licença de Instalação e de Operação (LIO)
e Licença Única (LU). Tais modalidades unificam etapas tradicionais do licenciamento na emissão de uma
única licença. Há ainda as hipóteses de dispensa do licenciamento, para atividades consideradas de baixo
impacto ambiental ou de impacto ambiental local. As mesmas tem um conceito variado entre os Estados,
devendo ser observada a legislação estadual, ou municipal, que as regulamentam na esfera de localização do
empreendimento ou atividade.
Fonte: PNLA (2018) e Resolução CONAMA nº 237/1997.

Tabela 6.05 – Síntese das Principais Etapas do Licenciamento Ambiental
Etapas do Licenciamento¹

Fundamento Legal

Licença Prévia (LP)

Art. 8º, I e Art. 18, I da
Resolução CONAMA nº 237/
1997

Licença de Instalação (LI)

Art. 8º, II e Art. 18, II da
Resolução CONAMA nº 237/
1997

Licença de Operação (LO)

Art. 8º, III e Art. 18, III da
Resolução CONAMA nº 237/

Definição/ Prazo
Definição: concedida na fase preliminar
do planejamento do empreendimento ou
atividade aprovando sua localização e
concepção, atestando a viabilidade
ambiental e estabelecendo os requisitos
básicos e condicionantes a serem
atendidos nas próximas fases de sua
implementação.
Prazo: deverá ser, no mínimo, o
estabelecido pelo cronograma de
elaboração dos planos, programas e
projetos relativos ao empreendimento ou
atividade, não podendo ser superior a 5
(cinco) anos.
Definição: autoriza a instalação do
empreendimento ou atividade de acordo
com as especificações constantes dos
planos, programas e projetos aprovados,
incluindo as medidas de controle
ambiental e demais condicionantes, da
qual constituem motivo determinante;.
Prazo: deverá ser, no mínimo, o
estabelecido pelo cronograma de
instalação do empreendimento ou
atividade, não podendo ser superior a 6
(seis) anos.
Definição: autoriza a operação da
atividade ou empreendimento, após a
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Etapas do Licenciamento¹

Fundamento Legal
1997

Definição/ Prazo
verificação do efetivo cumprimento do
que consta das licenças anteriores, com
as medidas de controle ambiental e
condicionantes determinados para a
operação.
Prazo: deverá considerar os planos de
controle ambiental e será de, no mínimo,
4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez)
anos.

1

Existem também outras modalidades de licenças em alguns Estados, entre as quais destacam-se: Licença
Ambiental Simplificada (LAS) Licença Prévia e de Instalação (LPI), Licença de Instalação e de Operação (LIO)
e Licença Única (LU). Tais modalidades unificam etapas tradicionais do licenciamento na emissão de uma
única licença. Há ainda as hipóteses de dispensa do licenciamento, para atividades consideradas de baixo
impacto ambiental ou de impacto ambiental local. As mesmas tem um conceito variado entre os Estados,
devendo ser observada a legislação estadual, ou municipal, que as regulamentam na esfera de localização do
empreendimento ou atividade.
Fonte: PNLA (2018); Resolução CONAMA nº 237/97 – elaborado por STCP (2018).

Algumas informações que constam no site são mais complexas de serem apresentadas de forma
alternativa, como os “Procedimentos para Licenciamento”, pois são alimentadas por outros sites
(Federal ou Estaduais) e muitas vezes possuem variações entre si, razão pela qual recomenda-se
que no site do SNIF haja apenas uma chamada destes links vinculados ao PNLA. A “Legislação”
disponível no site também pode ser acessada desta maneira ou através de uma lista que seja
inserida e constantemente atualizada no site do SNIF.
6.1.5 – JBRJ / Flora do Brasil 2020


Código do Protocolo de Dados

8/929b.


Demanda(s) por Informação(ões) Prioritária(s) para o SNIF Cerrado

Características das Espécies Nativas (ex: nome científico e comum, distribuição, categoria de
ameaça, etc).


Link(s) de Acesso
http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/PrincipalUC/PrincipalUC.do;jsessionid=512E364534CC
8DC59F087AD5F3B6656F#CondicaoTaxonCP



Informação(ões) Identificada(s)

O site “Flora do Brasil 2020” do JBRJ é parte do Programa REFLORA/CNPq, uma iniciativa do
governo brasileiro que tem como objetivo principal o resgate de imagens dos espécimes da flora
brasileira e das informações a eles associadas, depositados em diversos herbários nacionais e
estrangeiros. Trata-se de banco de dados geral que permite pesquisa de espécies da flora
brasileira, incluindo a seleção no “domínio fitogeográfico” do bioma Cerrado.
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Análise Crítica da(s) Informação(ções)

Ao se selecionar o “domínio fitogeográfico” do bioma Cerrado o resultado apresentado é bastante
extenso (12.416 espécies), com informações bem detalhadas em forma de fichas para cada qual.
Deste modo, a Consultora efetuou o exercício para uma espécie (Aphelandra longiflora),
selecionando em sua ficha as variáveis que considerou mais relevantes para um perfil diversificado
de clientes que possa vir a acessar o futuro módulo do SNIF Cerrado: nome comum, forma de vida,
substrato, origem, endemismo, domínio fitogeográfico, distribuição e tipo de vegetação (tabela 6.06).
Um dos participantes mencionou que é possível que o SFB compile os dados das fichas na forma
de planilha de maneira rápida, através do Webservice aberto que o site possui.
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Tabela 6.06 – Exemplo/Sugestão de Disponibilização no SNIF Cerrado do Site do Flora do Brasil 2020
Distribuição/
Tipo de
Ocorrências
Vegetação
confirmadas
Norte:
Acre,
Pará, Rondônia
Sul:
Paraná,
Santa Catarina
Sudeste:
Espírito Santo,
Minas
Gerais,
Rio de Janeiro,
Floresta
Ciliar
São
Paulo
ou
Galeria,
Centro-Oeste:
Floresta
de
Aphelandra
canela-deAmazônia,
Distrito Federal,
Arbusto,
Terra
Firme,
longiflora (Lindl.) Jacomi/ erva-deTerrícola
Nativa
Desconhecido
Cerrado, Mata Goiás,
Mato
Subarbusto
Floresta
Profice
gado
Atlântica
Grosso do Sul,
Ombrófila
(=
Mato
Grosso
Floresta Pluvial),
Nordeste
:
Restinga
Alagoas, Bahia,
Ceará,
Maranhão,
Paraíba,
Pernambuco,
Piauí,
Rio
Grande
do
Norte, Sergipe
¹ Sinônimos Relevantes: basiônimo Geissomeria longiflora Lindl; heterotípico Geissomeria ciliata Rizzini; heterotípico Geissomeria cincinnata Nees; heterotípico
Geissomeria cincinnata var. redacta Rizzini; heterotípico Geissomeria dawsonii Leonard; heterotípico Geissomeria dichroa Rizzini; heterotípico Geissomeria distans
Nees; heterotípico Geissomeria longiflora var. monostachya Nees; heterotípico Geissomeria longiflora var. obtusa Nees; heterotípico Geissomeria perbracteosa Rizzini;
heterotípico Geissomeria pubescens Nees; heterotípico Geissomeria pubescens var. monostachya Nees; heterotípico Geissomeria tetragona Lindau; heterotípico
Ruellia spicata Vell; heterotípico Stenandrium speciosum Nees
² Nomes Vernáculos.
³ Bibliografia de Referência: Profice, S.R.,Kameyama, C.,Côrtes, A.L.A.,Braz, D.M.,Indriunas, A.,Vilar, T.,Pessoa; C.,Ezcurra, C.,Wasshausen, D. 2015. Acanthaceae in
Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponivel em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB4097>.
BFG. Growing knowledge: an overview of Seed Plant diversity in Brazil. Rodriguésia, v.66, n.4, p.1085-1113. 2015. (DOI: 10.1590/2175-7860201566411)
Fonte: Flora Brasil 2020/ JBRJ.
Espécie¹

Nome Comum²

Forma de Vida

Substrato

Origem

Endemismo

Domínios
Fitogeográficos
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6.1.6 – Web Ambiente 2


Código do Protocolo de Dados

8/978b e 48/300c.


Demanda(s) por Informação(ões) Prioritária(s) para o SNIF Cerrado

Características das Espécies Nativas (ex: nome científico e comum, distribuição, categoria de
ameaça, etc)/ Usos da Espécie (Recomendação): Restauração, Recuperação e SAF


Link(s) de Acesso

https://www.webambiente.gov.br/publico/especies.xhtml


Informação(ões) Identificada(s)

O acesso às “Espécies Nativas do Cerrado”, no Web Ambiente, possibilita a seleção de espécies
nativas por bioma (incluindo o Cerrado).


Análise Crítica da(s) Informação(ções)

A aplicação do filtro para o bioma Cerrado resultou em uma tabela no site com 352 diferentes
espécies de árvores do Cerrado, incluindo informações sobre espécie, nome popular, uso
econômico e estratégia de ocupação.
Considerando o formato atrativo e bastante sintético que a informação é apresentada por espécie
do Cerrado, incluindo a variável “uso econômico”, a Consultora considera que as informações
podem ser disponibilizadas neste formato (através do link, ou apresentadas em uma tabela única
dentro do SNIF Cerrado).
Segundo alguns participantes, pode facilitar o processo, o SFB obter a base de dados completa do
site, através de Webservice ou similar. Por enquanto esta ferramenta não está disponível
abertamente no site.
6.1.7 – Inter American Biodiversity Information Network – IABIN


Código do Protocolo de Dados

6/974b.


Demanda(s) por Informação(ões) Prioritária(s) para o SNIF Cerrado

Características das Espécies Invasoras.


Link(s) de Acesso
http://i3n.institutohorus.org.br/www/
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Informação(ões) Identificada(s)

O site do Inter American Biodiversity Information Network – IABIN, mantido no Brasil pelo Instituto
Horus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental, é um sistema de informação /banco de dados
sobre espécies exóticas invasoras que permite pesquisa, sendo possível a seleção de “ocorrência”
nos Estados ou Municípios do Cerrado.


Análise Crítica da(s) Informação(ções)

Ao se aplicar o filtro de “ocorrência” para os Estados do Cerrado, o resultado foi a identificação de
457 espécies invasoras.
As informações são disponibilizadas em forma de fichas, por espécie invasora, com muitas
variáveis.
Deste modo, a Consultora efetuou o exercício de selecionar algumas variáveis de uma espécie
invasora (que considerou de mais amplo interesse, para diferentes perfis de clientes) e apresentar
os resultados das mesmas em uma planilha síntese. As variáveis selecionadas para compor a
planilha foram: espécie; nome comum; ocorrência/Estado; tipo de introdução; causa de introdução;
vetores/ vias de dispersão; ambientes preferenciais de invasão e risco/ persistência (tabela 6.07).
Devido ao grande número de informações, os participantes do treinamento concluíram que uma
forma mais rápida e eficiente de obtenção e disponibilização das informações no SNIF Cerrado é
através da base de dados completa do site através de Webservice ou similar. Por enquanto esta
ferramenta não está disponível abertamente no site.
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Tabela 6.07 – Exemplo/ Sugestão de Disponibilização no SNIF Cerrado do Site do IABIN
Espécie

Nome
Comum

Ocorrência/Estado

Tipo de
Introdução

Causa de
Introdução

Vetores/ Vias
de Dispersão

Ambientes
Preferenciais de
Invasão

Risco/
Persistência

Apresenta
capacidade
de
resistência
a
Em
associação
situações
Abramites
piau-pedra/
Reservatório
de
Paraná
Deliberada
com comércio de Aquarismo
adversas/
hypselonotus¹
piau-tambaqui
água doce/ rio
aquaricultura
Crescimento
rápido/
Utilizado
para alimentação
humana
1 Sinônimos: Abramites eques, Abramites hypselonotus hypselonotus, Abramites hypselotonus ternetzi, Abramites microcephalus, Abramites solarii, Abramites ternetzi,
Leporinus hypselotonus, Leponirus nigripinnis, Leporinus salarii, Leporinus solarii.
Fonte: IABIN (2018).
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6.1.8 – Portal Nacional de Licenciamento Ambiental (PNLA) 2


Código do Protocolo de Dados

20/285.


Demanda(s) por Informação(ões) Prioritária(s) para o SNIF Cerrado

Licenças e Outorgas Florestais Solicitadas e Autorizadas.


Link(s) de Acesso
http://pnla.mma.gov.br/pesquisa/licenciamentos/



Informação(ões) Identificada(s)

O “Portal Nacional do Licenciamento Ambiental” também atende à demanda por informação de
“Licenças e outorgas florestais solicitadas e autorizadas”. Para esta demanda, o Portal possibilita a
abertura de informação por tipologia/atividade, filtros por empreendedor, filtros por data do processo
de licenciamento e filtros avançados de pesquisa.


Análise Crítica da(s) Informação(ções)

O exercício efetuado previamente pela Consultora selecionou, no filtro de busca avançada, todos os
tipos de licenças; as licenças em situação de “análise técnica” e “licença vigente” e a seleção dos
Estados do Cerrado. Utilizando-se estes filtros foram obtidos 315.082 resultados, os quais em tese
possibilitam a verificação das informações de cada licença de forma detalhada (ao se clicar sobre
as mesmas). Para alguns casos, no entanto, a pesquisa retornou sem resultados. Considerando a
quantidade de informações disponíveis, o fato de estas informações do Portal serem alimentadas
pelos sites dos órgãos ambientais estaduais e a variação/atualização constante deste tipo de
informação, a melhor opção parece ser a de disponibilizar tais informações no site do SNIF Cerrado
através de link/ chamada para este site.
Adicionalmente, com base em exercício previamente elaborado, os participantes procuraram recriar
as informações geradas na base de dados deste site do PNLA durante o treinamento. Entretanto,
constatou-se que os resultados gerados pelo mecanismo de busca são deficientes, não
correspondendo aos parâmetros de pesquisa, em certos casos. Por exemplo foram buscadas
informações sobre atividades florestais, e o site retornava resultados sobre criação de gado.
6.1.9 – Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SIBBR)


Código do Protocolo de Dados

8/38b.


Demanda(s) por Informação(ões) Prioritária(s) para o SNIF Cerrado

Características das Espécies Nativas (ex: nome científico e comum, distribuição,
ameaça, etc).


categoria de

Link(s) de Acesso
https://ferramentas.sibbr.gov.br/ficha/bin/view/especie/
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Informação(ões) Identificada(s)

O site “Ficha de Espécies” é mantido pelo SiBBr. O site possibilita a pesquisa por espécie de
interesse (preenchendo-se o campo – o que você está buscando?), bem como possui uma
chamada para “Explorar Dados”, no canto superior da tela.


Análise Crítica da(s) Informação(ções)

O mecanismo de busca desse site é bastante deficiente, permitindo buscas sobre espécies somente
se houver conhecimento prévio sobre seu nome comum ou científico ou para as espécies que já
possuem chamada na página inicial (a exemplo da Ameivula littoralis). As informações são
apresentadas em fichas por espécie (com destaque para as variáveis: nome científico, autoria,
nome comum, forma de vida, alimentação, endemismo, população, fatores de ameaça, presença
em Unidades de Conservação e referências).
Desta forma, não é possível, a princípio, gerar dados para o Cerrado.
Segundo os participantes, o SFB deveria tentar obter a base de dados completa do site, através de
Webservice ou similar, pois isso permitiria seleção de espécies arbóreas específicas para o
Cerrado.
6.2 – DIA 2: USO DE FONTES EM CONJUNTO PARA O SNIF CERRADO
No 2º dia do treinamento foi abordado o Uso de Fontes em Conjunto para o SNIF Cerrado. Tal
abordagem derivou de um exercício tentativo da Consultora, nos casos em que isto foi considerado
possível, para os quais foi elaborado um exemplo de compilação conjunta das informações de
diversas fontes, que atendem às mesmas demandas. O exercício é uma alternativa de
apresentação das informações selecionadas para o treinamento no futuro módulo do SNIF Cerrado.
Assim como para o dia 1, para cada informação foram indicados: o código de identificação dos
protocolos de dados oriundos do Produto D3; a(s) demanda(s) por informação(ções) prioritária(s)
para o SNIF Cerrado atendida(s); os links de acesso aos sites; e uma breve síntese da informação
existente em cada fonte.
Adicionalmente, em cada abordagem a Consultora efetuou uma análise crítica conjunta das
informações e registrou os comentários mais relevantes dos participantes (quando aplicável).
Maiores detalhes sobre o conteúdo do segundo dia de treinamento podem ser consultados no
Anexo II.
6.2.1 – Levantamento de Oferta e Demanda/Consumo de PFM/PFNM


Códigos dos Protocolos de Dados

19/41b, 19/41a, 19/434a, 19/427, 19/ 434b, 19/472 e 19/539.


Demanda(s) por Informação(ões) Prioritária(s) para o SNIF Cerrado

Levantamento de Oferta e Demanda/Consumo de PFM/PFNM.


Links de Acesso

As fontes/links de acesso para as fontes de informação de levantamento de oferta e
demanda/consumo de PFM/PFNM estão disponíveis na tabela 6.08.
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Tabela 6.08 – Links de Acesso para as Fontes de Informação de Levantamento de Oferta e
Demanda/Consumo de PFM/PFNM
Instituição Produtora

Código do Protocolo de Dados

141a

IBGE

41b

19

ABIMCI

427

434a
CONAB

434b

Central do Cerrado

472

Cerratinga / ISPN

539

Documento/ Título da
Informação Produzida
PEVS / Quantidade
produzida e valor da
produção na extração
vegetal
PEVS / Quantidade
produzida e valor da
produção na silvicultura
PAM / Área destinada à
colheita, área colhida,
quantidade produzida,
rendimento médio e
valor da produção das
lavouras permanentes
PIA-Empresa / Dados
gerais das unidades
locais industriais de
empresas
industriais
com 5 ou mais pessoas
ocupadas, por Unidade
da Federação, segundo
as
divisões
de
atividades
PIA-Produto / Produção
e vendas dos produtos
e/ou serviços industriais,
segundo as classes de
atividades e os produtos
- Prodlist Indústria 2016

Fonte (endereço URL
ou fonte física)
https://sidra.ibge.gov.br
/tabela/289
https://sidra.ibge.gov.br
/tabela/291

https://sidra.ibge.gov.br
/tabela/1613

https://sidra.ibge.gov.br
/tabela/1849

https://sidra.ibge.gov.br
/Tabela/6705

O estudo não está
disponível na internet
https://www.conab.gov.
br/index.php/infoBoletim
da agro/analises-doSociobiodiversidade
mercado-agropecuarioe-extrativista/boletimda-sociobiodiversidade
http://consultaweb.cona
Preços Praticados no b.gov.br/consultas/cons
PAA
ultaprecopaa.do?metho
d=abrirConsulta
Informações
sobre
http://www.centraldocer
produtos, comunidades
rado.org.br/
e frutos
http://www.cerratinga.or
g.br/?gclid=EAIaIQobC
Informações
sobre
hMIr_CNsOWY2QIVU
populações, espécies,
wprodutos, produtores
RCh2ghwB0EAAYASA
AEgKjjPD_BwE
Estudo setorial 2016

Fontes: Diversas.



Informações Identificadas

As instituições e informações identificadas para atender ao “Levantamento de Oferta e
Demanda/Consumo de PFM/PFNM” são listadas a seguir:
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IBGE/SIDRA:
 PEVS / Quantidade produzida e valor da produção na extração vegetal: Permite a
geração de dados sobre a extração vegetal para diversos produtos extrativos
alimentícios, aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes, borrachas, ceras, fibras,
gomas não elásticas, produtos madeireiros, oleaginosos, pinheiro brasileiro, e
tanantes.
 PEVS / Quantidade produzida e valor da produção na silvicultura: Permite a
obtenção de dados relativos à produção da silvicultura, de produtos madeireiros e
não madeireiros.
 PAM / Área destinada à colheita, área colhida, quantidade produzida, rendimento
médio e valor da produção das lavouras permanentes: Permite a geração de dados
sobre a quantidade produzida de plantios de espécies nativas e exóticas para fins
não-madeireiros / agricultura permanente, por região, Estado e Município.
 PIA-Empresa / Dados gerais das unidades locais industriais de empresas industriais
com 5 ou mais pessoas ocupadas, por Unidade da Federação, segundo as divisões
de atividades: Permite a geração de dados sobre número de unidades locais,
pessoal ocupado, salários, valor bruto da produção industrial, valor da
transformação industrial, da fabricação de produtos de madeira, celulose, papel e
produtos de papel e de móveis, dentre outros, para o período 2007-2016.
 PIA-Produto / Produção e vendas dos produtos e/ou serviços industriais, segundo
as classes de atividades e os produtos - Prodlist Indústria 2016: permite a geração
de dados sobre quantidade produzida, valor da produção, quantidade vendida, valor
das vendas, classes das atividades industriais para mais de 50 produtos
madeireiros para o período 2014-2016.
ABIMCI/ Estudo Setorial 2016: Esta instituição divulga seu Estudo Setorial com datas
variáveis (2003, 2007, 2008, 2013, 2016). Sua edição mais recente é de 2016. O estudo
não está disponível pela Internet, mas somente através de cópia física. Cabe ainda destacar
que a informação não está disponível de forma detalhada (ou seja, que seja possível
montar uma base de dados específica para o Cerrado). Entretanto, sua edição 2016 possui
informações relevantes relacionadas à oferta e demanda/consumo de PFM (quantidade
produzida, consumida, exportada e importada de PFM, por produto compensados pinus e
folhosas, madeira serrada pinus e folhosas, portas de madeira, molduras, pisos de
madeira, algumas delas abertas por Estado).
CONAB
 Boletim da Sociobiodiversidade: O Boletim apoia a comercialização de produtos
florestais não madeireiros, com o pagamento de uma subvenção direta, por meio da
PGPM-Bio (Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da
Sociobiodiversidade), garantindo um preço mínimo para 15 produtos, dentre os
quais: babaçu, baru, carnaúba e macaúba. Contem preço pago ao produtor (R$/kg).
 Preços Praticados no PAA: A CONAB também gera e divulga os preços praticados
no PAA (Programa de Aquisição de Alimentos).
Central do Cerrado/ Informações sobre Produtos, Comunidades e Frutos: Trata-se de uma
central de cooperativas sem fins lucrativos estabelecida por 35 organizações comunitárias
de sete Estados brasileiros, que desenvolvem atividades produtivas a partir do uso
sustentável da biodiversidade do Cerrado. O site traz informações sobre produtos,
comunidades e frutos. Entretanto, não possui informações sobre valor, preços, produção.
Cerratinga/ISPN/ Informações sobre População, Espécies, Produtos e Produtores:
Apresenta informações sobre população, espécies, produtos e produtores do Cerrado. No
entanto, não apresenta informações sobre valor, preços, produção.

Análise Crítica Conjunta das Informações

Dada a amplitude de informações existentes e a incompatibilidade entre várias delas para fins de
compilação (por terem perspectivas de abordagem diferentes), a Consultora optou por fazer um
exercício de compilação com base nas informações do IBGE/SIDRA (uma variação do exercício
38

efetuado no dia 1 do treinamento para esta fonte de informação, mencionado no item 6.1.3 deste
relatório).
Esse exercício consistiu primeiramente na soma do valor bruto da produção de 4 pesquisas
diferentes: PIA/Empresa, lavoura permanente, silvicultura e extrativismo vegetal dos
produtos/indústrias madeireiras (PFM e PFNM) dos Estados do Cerrado, para 2016 (ver tabela
6.09).
Tabela 6.09 – Exemplo de Uso de Informações do IBGE em Conjunto: Valor Total da
Produção de PFM e PFNM nos Estados do Cerrado, por Pesquisa
Pesquisa
PIA/Empresa
Lavoura Permanente
Silvicultura
Extrativismo
Total

Valor (R$)
93.726.486
56.254.417
12.917.943
2.282.948
165.181.794

%
57%
34%
8%
1%
100%

Fonte: IBGE (2016).

A mesma base de dados utilizada anteriormente (PIA/Empresa, lavoura permanente, silvicultura e
extrativismo vegetal) possibilitou também que se construísse uma segunda variação de tabela,
ranqueando os Estados do Cerrado (tabela 6.10).
Tabela 6.10 – Exemplo de Uso de Informações do IBGE em Conjunto: Valor Total da
Produção de PFM e PFNM nos Estados do Cerrado
Estado
São Paulo
Minas Gerais
Paraná
Bahia
Mato Grosso do Sul
Maranhão
Goiás
Mato Grosso
Rondônia
Piauí
Distrito Federal
Tocantins
Total

Valor (R$)
59.458.832
42.008.461
30.172.982
16.282.232
6.904.542
3.532.809
2.864.667
2.286.282
854.788
438.701
235.693
141.805
165.181.794

%
36,0%
25,4%
18,3%
9,9%
4,2%
2,1%
1,7%
1,4%
0,5%
0,3%
0,1%
0,1%
100,0%

Fonte: IBGE (2016) – elaborado por STCP (2018)

Cabe ainda observar que não foi possível fazer o mesmo exercício com quantidades, pois as
mesmas são apresentadas em diferentes unidades de medida (Ex.: m³, ton). Também existe
restrição quanto a se trabalhar com quantidades por conta da possibilidade de dupla contabilização
do mesmo produto em etapas diferentes da cadeia, o que ocasionaria sobreposição de quantidades.
Uma outra possibilidade de agrupamento de informações que poderia ser efetuada é uma tabela
síntese com as informações disponíveis sobre produtos, comunidades/ produtores e frutos (da
Central do Cerrado e Cerratinga/ISPN).
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6.2.2 – Estoque, Sequestro, Emissão e Absorção de GEE e Indicadores e Ferramentas para
Estimativa de Estoque, Emissão e Balanço de GEE


Códigos dos Protocolos de Dados

14/75, 14/473, 14/572, 14/663, 17/10a, 17/10b e 17/10c.


Demanda(s) por Informação(ões) Prioritária(s) para o SNIF Cerrado

Estoque, Sequestro, Emissão e Absorção de GEE (ex: inventário, balanço, fluxo, etc)/ Indicadores e
Ferramentas para Estimativa de Estoque, Emissão e Balanço de GEE.


Links de Acesso

Os links de acesso para as fontes de informação de estoque, sequestro, emissão e absorção de
GEE e indicadores e ferramentas para estimativa de estoque, emissão e balanço de GEE estão
disponíveis na tabela 6.11.
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Tabela 6.11 – Links de Acesso para as Fontes de Informação de Estoque, Sequestro, Emissão e Absorção de GEE e Indicadores e
Ferramentas para Estimativa de Estoque, Emissão e Balanço de GEE
Demanda por
Informação
Prioritária Final

Estoque, sequestro,
emissão e absorção
de GEE (ex:
inventário, balanço,
fluxo, etc)

Código do Protocolo de
Dados

14

Instituição
Produtora

75

Observatório do
Clima

473

SFB

572

MCTIC

663

Indicadores e
ferramentas para
estimativa de
estoque, emissão e
balanço de GEE

17

10a

Iniciativa Verde

10b

BNDES / FGV

10c

IBGE

Documento/ Título da Informação
Produzida

Link

Sistema de Estimativa de Emissões de
http://plataforma.seeg.eco.br/map
Gases de Efeito Estufa (SEEG)
http://www.florestal.gov.br/component/conte
Inventário Florestal Nacional: Principais
nt/article/106-inventario-florestal-nacionalResultados DF
ifn/492-resultados-do-inventario-florestal-df
http://sirene.mcti.gov.br/documents/1686653
/1706227/LIVRO_MCTIC_EstimativaDeGas
Estimativas anuais de emissões de gases es_Publicação_210x297mm_FINAL_WEB.p
de efeito estufa no Brasil
df/61e78a4d-5ebe-49cd-bd164ebca30ad6cd/%20ttp:/sirene.mcti.gov.br/pu
blicacoes
Emissões em Dióxido de Carbono
Equivalente por Setor/ Participação de
http://sirene.mcti.gov.br/
Gases por Setor e Subsetor/ Emissões por
UF
http://www.iniciativaverde.org.br/calculadora/
Calculo de emissão/ pegada de carbono
index.php
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/ho
Programa Fundo Clima - Ferramenta de
me/financiamento/produto/fundoCálculo de redução de GEE
clima/ferramenta-calculo-reducao
Indicadores
de
Desenvolvimento
Sustentável / Estimativas das emissões de
Gases Efeito Estufa (GEE) de origem https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5911
antrópica, por setores de emissão e tipo de
gás
Indicadores
de
Desenvolvimento
Sustentável / Estimativas das emissões
líquidas de gases de efeito estufa de origem https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6394
antrópica, segundo os tipos de gás e os
setores de emissão

Fontes: Diversas.
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Informações Identificadas

Para atender à demanda “Estoque, Sequestro, Emissão e Absorção de GEE” e “Indicadores e
Ferramentas para Estimativa de Estoque, Emissão e Balanço de GEE” as instituições e informações
identificadas são as seguintes:











SEEG/ Emissão de GEE: O site do Observatório do Clima divulga dados sobre emissões de
gases do efeito estufa (GEE) no Brasil. Para o Cerrado podem ser aproveitadas as
emissões por Estado.
SFB/ Inventário Florestal Nacional do Distrito Federal: É o único inventário consolidado que
contempla um Estado do bioma Cerrado. No arquivo em formato pdf. do relatório, a Tabela
9 apresenta os “Estoques de biomassa e carbono acima do solo em áreas de floresta no
DF”.
MCTI/Estimativas Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil: Traz
informações sobre emissões líquidas e brutas de gases de efeito estufa no Brasil, por setor,
de 1990 a 2014, entre outras.
MCTI/Emissões em Dióxido de Carbono Equivalente por Setor: Inclui participação de gases
por setor, gases por subsetor, e emissões por Unidade Federativa. Neste caso, pode-se,
portanto, selecionar as Unidades da Federação onde ocorre o Cerrado.
Iniciativa Verde/ Calculadora de Pegada de Carbono Pessoal: Trata-se de uma ONG que
calcula as emissões individuais de carbono e o número de árvores a serem plantadas
anualmente para compensar tais emissões.
BNDES / FGV/ Ferramenta de Cálculo de redução de GEE: O Programa Fundo Clima é
uma ferramenta para calcular a redução de emissões de GEE vinculada a projetos
financiados com recursos do programa.
IBGE/SIDRA: Divide-se em duas pesquisas:
 Estimativas das emissões de Gases Efeito Estufa (GEE) de origem antrópica, por
setores de emissão e tipo de gás: permite gerar dados para as emissões de gases
do efeito estufa, para alguns setores da economia.
 Estimativas das emissões líquidas de gases de efeito estufa de origem antrópica,
segundo os tipos de gás e os setores de emissão: permite a obtenção de dados de
geração de gases do efeito estufa, para alguns setores da economia. Mais completo
que a pesquisa anterior.

Análise Crítica Conjunta das Informações

A maior parte dos dados não foi utilizada para fins de agregação, por não apresentar dados abertos
por Estado ou bioma.
Com base nos dados do SEEG, foram compiladas informações que demonstram as emissões de
CO2 por setor, onde nota-se que a mudança de uso da terra e floresta responde por 53% das
emissões(tabela 6.12).
Tabela 6.12 – Uso das Informações em Conjunto: Emissões por Setor (Cerrado)
Setor
Mudança de Uso da Terra e Floresta
Agropecuária
Energia
Resíduos
Processos Industriais
Total

Emissão CO2e (t) GWP
755.712.217
351.709.877
218.827.918
60.634.283
36.799.928
1.423.684.223

%
53%
25%
15%
4%
3%
100%

Fonte: SEEG (2018).
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Também com base nos dados do SEEG, foram compiladas informações que demonstram as
emissões de CO2 dos estados do Cerrado, onde percebe-se que o estado de Mato Grosso é o
maior emissor de CO2 (tabela 6.13).
Tabela 6.13 – Uso das Informações em Conjunto: Emissões por Estado (Cerrado)
Estado
Mato Grosso
Minas Gerais
Bahia
São Paulo
Rondônia
Maranhão
Paraná
Goiás
Piauí
Mato Grosso do Sul
Tocantins
Distrito Federal
Total

Emissão CO2e (t) GWP-AR5
219.052.672
212.072.489
197.711.605
158.832.582
132.193.323
95.305.783
94.433.103
87.118.608
85.737.837
68.281.173
64.501.238
8.443.810
1.423.684.223

%
15,4%
14,9%
13,9%
11,2%
9,3%
6,7%
6,6%
6,1%
6,0%
4,8%
4,5%
0,6%
100,0%

Fonte: SEEG (2018).

No caso dos dados do IBGE / MCTI não desagregados, há oportunidade de parceria com as
instituições geradoras das informações desagregada por Estado ou bioma. No caso do inventário
florestal, há necessidade de aguardar a finalização dos inventários dos demais Estados do Cerrado.
6.2.3 – Características das Espécies Nativas e Usos das Espécies


Códigos dos Protocolos de Dados

8/38a, 8/38b, 8/38c, 8/929a, 8/929b, 8/929c, 8/929d, 8/929e, 8/978a, 8/978b, 46/98a, 47/689,
48/74a, 48/74b, 48/300a, 48/300b, 48/300c e 49/157.


Demanda(s) por Informação(ões) Prioritária(s) para o SNIF Cerrado

Características das Espécies Nativas (ex: nome científico e comum, distribuição, categoria de
ameaça, etc)/ Usos da Espécie (recomendação): monocultura/consórcio/ Usos da Espécie
(recomendação): Produção PFM/PFNM/ Usos da Espécie (recomendação): Restauração/
Recuperação, SAF/ Usos das Espécies: Medicinal.


Links de Acesso

Os links de acesso para as fontes de informação sobre características das espécies nativas e usos
das espécies estão disponíveis na tabela 6.14.
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Tabela 6.14 – Links de Acesso para as Fontes de Informação sobre Características das Espécies Nativas e Usos das Espécies
Demanda por
Informação
Prioritária Final

Características das
espécies nativas
(ex: nome científico
e comum,
distribuição,
categoria de
ameaça, etc)

Usos da espécie
(recomendação):
monocultura/consór
cio
Usos da espécie
(recomendação):
produção
PFM/PFNM

Código do Protocolo
de Dados

Instituição
Produtora

Documento/ Título da Informação
Produzida

Link

38a

EMBRAPA
Cerrados

Cultivo de Espécies Nativas do Bioma
Cerrado

http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CP
AC-2009/26608/1/comtec_110.pdf

38b

SiBBr

Ficha de Espécies

https://ferramentas.sibbr.gov.br/ficha/bin/view/esp
ecie/

38c

ESALQ/
LASTROP/ USP

Guia para germinação de 100 espécies
nativas

http://esalqlastrop.com.br/img/publicacoes/C2.pdf

929a

SFB

Inventário Florestal Nacional: Principais
Resultados DF

http://www.florestal.gov.br/component/content/arti
cle/106-inventario-florestal-nacional-ifn/492resultados-do-inventario-florestal-df

929b

JBRJ

Flora do Brasil 2020

929c

Cerratinga / ISPN

Espécies nativas do Cerrado e Caatinga

929d

Articulação Pacari

Farmacopéia Popular do Cerrado

929e

Agroicone/ Climate
Guia de árvores com valor econômico
Policy Iniciative

978a

JBRJ

978b

EMBRAPA / MAPA
Web Ambiente / Espécies Nativas
/ MMA
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98a

Agroicone/ Climate
Guia de árvores com valor econômico
Policy Iniciative

http://www.inputbrasil.org/wpcontent/uploads/2015/11/Guia_de_arvores_com_
valor_economico_Agroicone.pdf
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689

Agroicone/ Climate
Guia de árvores com valor econômico
Policy Iniciative

http://www.inputbrasil.org/wpcontent/uploads/2015/11/Guia_de_arvores_com_
valor_economico_Agroicone.pdf

8

Livro Vermelho da Flora do Brasil: Plantas
Raras do Cerrado

http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/PrincipalUC/Princip
alUC.do
http://www.cerratinga.org.br/especies-nativas-docerrado-e-caatinga/
http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_agrobio/_p
ublicacao/89_publicacao01082011054912.pdf
http://www.inputbrasil.org/wpcontent/uploads/2015/11/Guia_de_arvores_com_
valor_economico_Agroicone.pdf
http://dspace.jbrj.gov.br/jspui/handle/doc/27
https://www.webambiente.gov.br/publico/especies
.xhtml
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Demanda por
Informação
Prioritária Final

Usos da espécie
(recomendação):
restauração/
recuperação, SAF

Usos das espécies:
medicinal

Código do Protocolo
de Dados

48

49

Instituição
Produtora

Documento/ Título da Informação
Produzida

Link
http://www.inputbrasil.org/wpcontent/uploads/2015/11/Guia_de_arvores_com_
valor_economico_Agroicone.pdf
https://www.embrapa.br/codigo-florestal/especiesnativas-para-recuperacao
http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Rep
ositorio/222/Documentos/MAnual_recuperacao_c
errado.pdf
http://www.ispn.org.br/categoria/editais-edocumentos/publicacoes/

74a

Agroicone/ Climate
Guia de árvores com valor econômico
Policy Iniciative

74b

EMBRAPA

Espécies vegetais para recuperação

300a

SMA / CETESBSP

Manual para Recuperação da Vegetação do
Cerrado

300b

ISPN

Série Boas Práticas de Manejo para o Uso
Sustentável de Espécies Nativas do Cerrado

300c

EMBRAPA /
MAPA/ MMA

Web Ambiente / Espécies Nativas

https://www.webambiente.gov.br/publico/especies
.xhtml

157

Articulação Pacari

Farmacopéia Popular do Cerrado

http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_agrobio/_p
ublicacao/89_publicacao01082011054912.pdf

Fontes: Diversas.
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Informações Identificadas

As instituições e informações identificadas, que atendem às demandas de “Características das
Espécies Nativas” e “Usos das Espécies”, são listadas abaixo:





















SiBBr / Ficha de Espécies: Site mantido pelo SiBBr, que possibilita a pesquisa de espécies.
EMBRAPA Cerrados / Cultivo de Espécies Nativas do Bioma Cerrado: Trata-se de uma
publicação da EMBRAPA que traz características de algumas espécies nativas do bioma
Cerrado em sua Tabela 1.
ESALQ/ LASTROP/USP/ Guia para a Germinação de 100 Espécies Nativas: Apresenta
instruções sobre a germinação de 100 espécies de árvores nativas, apontando se há
ocorrência no Cerrado. Dentre as várias informações disponíveis para cada espécie estão o
tipo de dormência e taxa de germinação.
SFB / Inventário Florestal Nacional do Distrito Federal: É o único inventário consolidado que
contempla um Estado do bioma Cerrado. Sobre as características de espécies nativas
podem ser encontradas informações nas tabela 3, 4, 5 e 12, figura 13 e Anexo 3.
JBRJ / Flora do Brasil 2020: O Flora do Brasil 2020 é parte do Programa REFLORA/CNPq,
e uma iniciativa do governo brasileiro que tem como objetivo principal o resgate de imagens
dos espécimes da flora brasileira e das informações a eles associadas, depositados em
diversos herbários nacionais e estrangeiros. Trata-se de banco de dados geral que permite
pesquisa, inclusive com seleção das espécies localizadas no “domínio fitogeográfico” do
Cerrado.
Cerratinga / ISPN / Espécies Nativas do Cerrado e Caatinga: Permite pesquisa de algumas
espécies nativas do Cerrado, apresentando fichas técnicas, que contém espécie, nome
científico e região de ocorrência, entre outras informações.
Agroicone/ Climate Policy Iniciative (Projeto INPUT) / Guia de Árvores com Valor
Econômico: Apresenta informações técnicas sobre dezenas de árvores nativas, com
informações como: biomas onde ocorre, porte, valor da madeira, tolerância a secas e
geadas, velocidade de crescimento, tempo para a colheita, indicações de plantio e uso
econômico.
JBRJ / Livro Vermelho da Flora do Brasil: Plantas Raras do Cerrado: O livro é resultado de
um trabalho empreendido pelo Centro Nacional de Conservação da Flora, durante o ano de
2014, contando com dezenas de cientistas trabalhando colaborativamente. Foi publicado
pelo JBRJ. As informações são específicas para o bioma Cerrado.
EMBRAPA / MAPA / MMA/ Web Ambiente/ Espécies: Trata-se de sistema de informação
interativo para auxiliar tomadas de decisão no processo de adequação ambiental da
paisagem rural. Contempla grande banco de dados sobre espécies vegetais nativas e
estratégias para recomposição ambiental, que possibilita a seleção de pesquisa por bioma.
EMBRAPA / Espécies Vegetais para Recuperação: Nesta página estão disponíveis
informações que permitem a seleção de espécies do Cerrado e outros biomas,
recomendadas para a recomposição de Áreas de Preservação Permanente (APP), de
Reserva Legal (RL) e de Uso Restrito (AUR).
SMA/CETESB-SP / Manual de Recuperação da Vegetação do Cerrado: Apresenta técnicas
detalhadas de recuperação do Cerrado, incluindo regeneração natural, enriquecimento,
plantio convencional, escolha de espécies, manutenção das mudas plantadas, etc.
ISPN/ Série Boas Práticas de Manejo para o Uso Sustentável de Espécies Nativas do
Cerrado/ Manuais Tecnológicos de Aproveitamento Integral / Agricultores que Cultivam
Árvores no Cerrado: Documentos que trazem boas práticas para diversas espécies do
Cerrado (Cagaita, Jatobá, Licuri, Gueroba, Fava d’Anta, Buriti, Capim Dourado, Coquinho
Azedo, Mangaba, Umbu, Pequi), bem como técnicas e práticas de cultivo de árvores no
Cerrado desenvolvidas ou aprimoradas por agricultores.
Articulação Pacari / Farmacopéia Popular do Cerrado: Apresenta pesquisa sobre
conhecimento tradicional de diversas espécies e locais do Cerrado.
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Análise Crítica Conjunta das Informações

Com base na compilação das fontes de informação listadas anteriormente, foi possível elaborar um
exercício de forma agregada de apresentação das informações, em uma planilha com 48 colunas
diferentes, de espécies de árvores do Cerrado, contendo as informações demonstradas na tabela
6.15.
Tabela 6.15 – Exemplo de Utilização de Informações em Conjunto: Características das
Espécies Nativas e Usos das Espécies
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nome Vulgar/ Comum
Nome Científico
Sinônimo
Família
Hábito / Forma de Vida
Origem
Abundância
Distribuição Geográfica (Estados)
Vegetação / Domínio Fitogeográfico/ Bioma
Formação Vegetal
Fitofisionomia
Sucessão Ecológica / Classe Sucessional (Exigência
Luminosa)
Altura¹
Copa
Tronco (cm)
Exigência Quanto à Umidade
Tolerância a seca
Tolerância a geada
Espaçamento Sugerido Pomar (m)
Solos
Velocidade de Crescimento
Raízes
Cerne
Madeira

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Tempo para Colheita da Madeira
Casca
Folhas
Floração
Flores
Frutificação
Fruto
Produção de Frutos
Tempo para Colheita de Frutos
Semente
Coleta de Sementes
Beneficiamento de Sementes
Porcentagem de Germinação
Síndrome de Dispersão
Tipo de Dormência
Natureza da Semente
Sementes/kg
Germinação de Sementes
Tratamento de Sementes
Ambiente
Ameaça no Brasil / Risco de Extinção
Indicações / Grupo de Plantio
Produtores
Informações Gerais / Usos

Fontes: Diversas.

Cabe ressaltar que esse exercício foi teórico neste caso, pois é necessário efetuar o exercício para
cada espécie de interesse, a fim de se verificar quais são as informações existentes e lacunas para
cada qual. Esta base de dados compilada pode auxiliar na busca de informação sobre as espécies
nativas do Cerrado, e pode ser construída ao longo do tempo, de forma a consolidar em um só local
um grande número de variáveis de informação vindas de diversas fontes.
6.2.4 – Manuais e Modelos de Manejo Florestal Sustentável (PFM e PFNM)


Códigos dos Protocolos de Dados

28/39 e 28/40.


Demanda(s) por Informação(ões) Prioritária(s) para o SNIF Cerrado

Manuais e Modelos de Manejo Florestal Sustentável (PFM e PFNM).


Links de Acesso

Os links de acesso para as fontes de informação de manuais e modelos de manejo florestal
sustentável (PFM e PFNM) são demonstrados na tabela 6.16.
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Tabela 6.16 – Links de Acesso para as Fontes de Informação de Manuais e Modelos de
Manejo Florestal Sustentável (PFM e PFNM)
Código do
Protocolo de Dados

39

Instituição
Produtora

ISPN

28

40

MAPA

Documento/ Título da
Informação Produzida

Formato de
Disponibilização
pela Instituição

Fonte (endereço URL
ou fonte física)

Serie Boas Práticas de
Manejo para o Uso
Sustentável de Espécies
Nativas do
Cerrado/
pdf
Manuais Tecnológicos de
Aproveitamento Integral/
Agricultores que Cultivam
Árvores do Cerrado

http://www.ispn.org.br/p
ublicacoes/

Publicações Orgânicas

http://www.agricultura.g
ov.br/assuntos/sustenta
bilidade/organicos/arqui
vos-publicacoesorganicos/

pdf

Fontes: Diversas.



Informações Identificadas

As instituições e informações identificadas para atender à demanda “Manuais e Modelos de Manejo
Florestal Sustentável (PFM e PFNM)” são:






ISPN/ Série Boas Práticas de Manejo para o Uso Sustentável de Espécies Nativas do
Cerrado/ Manuais Tecnológicos de Aproveitamento Integral / Agricultores que Cultivam
Árvores no Cerrado: Conforme já mencionado anteriormente, tratam-se de documentos que
trazem boas práticas para diversas espécies do Cerrado (Cagaita, Jatobá, Licuri, Gueroba,
Fava d’Anta, Buriti, Capim Dourado, Coquinho Azedo, Mangaba, Umbu, Pequi), bem como
técnicas e práticas de cultivo de árvores no Cerrado desenvolvidas ou aprimoradas por
agricultores.
MAPA / Publicações Orgânicas: Tratam-se de diversas publicações sobre boas práticas do
extrativismo sustentável orgânico de espécies do Cerrado, entre outros biomas, e boas
práticas de manejo para o extrativismo sustentável destas mesmas espécies, além de
outras cartilhas com assuntos relacionados.

Análise Crítica Conjunta das Informações

Com base nas informações listadas acima, a Consultora efetuou três exercícios. O primeiro, uma
tabela, com as informações que considerou mais relevantes para um público diverso das
publicações do ISPN: importância social, econômica e/ou ecológica; calendário; utilidades;
recomendações de boas práticas de manejo; principais desafios e ficha técnica (tabela 6.17).
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Tabela 6.17 – Exemplo de Uso de Informações em Conjunto: Informações sobre Boas Práticas de Manejo para o Extrativismo Sustentável
Espécie

Importância Social,
Econômica e/ou
Ecológica

Calendário

Pequi

Tradição
na
alimentação
de
comunidades
rurais
- Coleta em UCs
- Produtos chegam
até as cidades por
meio dos extrativistas,
atravessadores,
feirantes
e
das
cooperativas
- As agroindústrias
têm
crescido
e
impulsionado
as
economias regionais
- A comercialização
do pequi na CEASA é
maior nos estados de
GO, MT, MG, BA e
CE

Floração: Jul a Out no
DF e norte de MG e
Maio/ Julho no sul de
MG
Frutificação: Jan/ Fev
no DF e norte de MG
e Jul/Ago no sul de
MG
Coleta de Frutos:
Dezembro no DF e
norte de MG e Agosto
no sul de MG

Utilidades

- Polpa
- Amêndoas
- Madeira
- Outros Usos

Recomendações de
Boas Práticas de
Manejo
- Coletar os frutos do
chão
- Não quebrar galhos
- Selecionar os frutos
- Não coletar todos os
frutos
- Cuidado para não
pisotear as mudas
- Coleta de frutos
rende mais quando o
extrativista
possui
auxílio
de
tração
animais
- Lavar o pequi assim
que
colhido
- Processamento de
frutos
na
própria
comunidade
Processamento
mínimo
do
fruto
- Cuidado com o uso
do Cerrado

Principais Desafios

Ficha Técnica

- Manejo adequado/
Corte da árvore adulta
proibido
por
lei
- Processamento de
frutos feito de forma
precária
Uso
do
fogo
- Maior disseminação
sobre produção e
plantio de mudas

Distribuição: DF, GO,
TO, MA, MG, MT, MS,
SP, BA, PA, PI, PR,
RO
Planta: Em média 110
frutos,
mas
pode
chegar
a
420
Caroços por Fruto: 1
a6

Fonte: ISPN.
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A segunda tabela (tabela 6.18) apresenta os produtos e os aspectos do processamento integral
para algumas espécies do Cerrado. Para as espécies que possuem todas as informações, as
tabelas podem inclusive serem integradas.
Tabela 6.18 – Exemplo de Uso de Informações em Conjunto: Informações sobre Manuais
Tecnológicos de Aproveitamento Integral de Frutos do Cerrado
Espécie

Produtos

Caroço in natura

Caroço Congelado
Caroço em Conserva
Pequi
Polpa desidratada
Amêndoa

Óleo da Polpa

Óleo da Amêndoa

Aspectos Relevantes do Processamento Integral
Coleta/ Transporte/ Recepção/ Armazenamento/ Limpeza
do fruto/ Seleção e classificação
Sanitização ou desinfecção/ Enxague/ Roletagem
(abertura p/ retirada do caroço)/ Seleção dos caroços (e
obtenção da casca)/ Despolpamento - obtenção da polpa
em pedaços
Branqueamento/ Resfriamento/ Secagem/
Empacotamento/ Congelamento
Pesagem e acondicionamento do pequi/Adição da
salmoura ácida/Exaustão e fechamento/
Tratamento térmico/ Resfriamento/ Armazenamento
Desidratação/ Pesagem e Empacotamento/
Armazenamento
Secagem do caroço/ Abertura do caroço e extração da
amêndoa/ Secagem da Amêndoa/ Torrefação/
Empacotamento e Armazenamento/ Salga
Obtenção do caroço/ Cozimento do caroço/
Despolpamento/ Desintegração/ Diluição/ Separação do
óleo/ Apuração p/ evaporação da água/Filtragem/ Envase
e armazenamento
Trituração/ Aquecimento/ Prensagem/ Decantação/
Filtragem/ Envase e armazenamento

Fonte: ISPN.

Com base nas informações constantes nas publicações do MAPA, foi efetuado o terceiro exercício
de integração de dados: uma tabela com espécie, reconhecimento geral da área, planejamento da
coleta, pós-coleta, cuidados com a produção e monitoramento (tabela 6.19).
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Tabela 6.19 – Exemplo de Uso de Informações em Conjunto: Boas Práticas de Manejo e Extrativismo Orgânico
Espécie

Pequi

Reconhecimento Geral da Área

Mapa
da
área
- Caracterização geral da área
- Estimativa da quantidade a ser
produzida
- Outros aspectos: escolher as
árvores p/ coletar e arrumar os
caminhos e trilhas

Planejamento da coleta

Pós-coleta

- Fazer um Plano de
coleta ("onde", "quando" e
"quantas vezes" coletar),
com
descrição
das
etapas, avaliação das - Seleção dos frutos
áreas e planilha de Beneficiamento
controle
da
coleta - Pré-Armazenamento
- Definição do ciclo e
periodicidade da coleta
- Utilização de técnicas e
segurança operacional

Cuidados com a
produção

- Manutenção e proteção
das áreas de ocorrência
do
pequi
- Acompanhamento da
produção

Monitoramento

Monitoramento
produção
Monitoramento
regeneração

da
da

Fonte: MAPA.
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Cabe salientar que as informações foram agrupadas desta forma em razão da compatibilidade das
informações nas publicações similares, da mesma instituição geradora da informação.
Devido aos detalhes dos processos de aproveitamento, das práticas de manejo e de extrativismo,
além das tabelas, podem ser disponibilizados os links de acesso aos documentos completos, ou
ainda, diretamente no site do SNIF, os documentos completos para download.
6.2.5 – Estudos/Descrição das Cadeias Produtivas de PFNM
Preços da Cadeia Produtiva Extrativista


e Mapeamento de Custos e

Códigos dos Protocolos de Dados

15/156, 15/379, 15/497, 30/603 e 30/731a.


Demanda(s) por Informação(ões) Prioritária(s) para o SNIF Cerrado

Estudos/Descrição das Cadeias Produtivas de PFNM (ex: manuais e livros que mostrem as
etapas/fluxos de produção, tipos de usos dos frutos, atores envolvidos)/ Mapeamento de Custos e
Preços da Cadeia Produtiva Extrativista (ex: extração/coleta, produção, transporte, beneficiamento,
armazenamento, comercialização).


Links de Acesso

Os links de acesso às fontes de informação dos estudos/descrição das cadeias produtivas de PFNM
e mapeamento de custos e preços da cadeia produtiva extrativista podem ser visualizados na tabela
6.20.
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Tabela 6.20 – Links de Acesso às Fontes de Informação dos Estudos/Descrição das Cadeias Produtivas de PFNM e Mapeamento de Custos
e Preços da Cadeia Produtiva Extrativista
Demanda por
Informação
Prioritária Final

Código do Protocolo
de Dados

Estudos/Descrição
das
cadeias
produtivas de PFNM
(ex: manuais e livros
que
mostrem
as 15
etapas/fluxos
de
produção, tipos de
usos
dos
frutos,
atores envolvidos)

Mapeamento
de
custos e preços da
cadeia
produtiva
extrativista
(ex:
extração/coleta,
30
produção, transporte,
beneficiamento,
armazenamento,
comercialização)

Instituição
Produtora

Formato de
Disponibilização
pela Instituição

Documento/ Título da
Informação Produzida

Serie Boas Práticas de
Manejo
para
o
Uso
Sustentável de
Espécies
Nativas do
Cerrado /
pdf
Manuais Tecnológicos de
Aproveitamento Integral /
Agricultores que Cultivam
Árvores no Cerrado
Informações sobre produtos,
html / pdf
comunidades e frutos
Informações
sobre
populações,
espécies, html
produtos, produtores

156

ISPN

379

Central do Cerrado

497

Cerratinga / ISPN

603

CONAB

Boletim
Sociobiodiversidade

731a

CONAB

Preços Praticados no PAA

da

pdf

html

Fonte (endereço URL ou fonte física)

http://www.ispn.org.br/publicacoes/

http://www.centraldocerrado.org.br/
http://www.cerratinga.org.br/?gclid=EAI
aIQobChMIr_CNsOWY2QIVUwRCh2ghwB0EAAYASAAEgKjjPD_BwE
https://www.conab.gov.br/infoagro/analises-do-mercadoagropecuario-e-extrativista/boletim-dasociobiodiversidade
http://consultaweb.conab.gov.br/consul
tas/consultaprecopaa.do?method=abrir
Consulta

Fontes: Diversas.
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Informações Identificadas

As instituições e informações identificadas para atender às demandas “Estudos/Descrição das
Cadeias Produtivas de PFNM” e “Mapeamento de Custos e Preços da Cadeia Produtiva
Extrativista” são listadas abaixo:











ISPN/ Série Boas Práticas de Manejo para o Uso Sustentável de Espécies Nativas do
Cerrado/ Manuais Tecnológicos de Aproveitamento Integral / Agricultores que Cultivam
Árvores no Cerrado: Tratam-se de documentos que trazem informações para diversas
espécies do Cerrado, incluindo etapas do processo de produção dos produtos oriundos de
cada qual (com destaque para o pequi, baru, buriti e babaçu).
Central do Cerrado / Informações sobre Produtos, Comunidades e Frutos: Trata-se do site
da central de cooperativas sem fins lucrativos estabelecida por 35 organizações
comunitárias de sete Estados brasileiros, que desenvolvem atividades produtivas a partir do
uso sustentável da biodiversidade do Cerrado. O site traz informações sobre produtos,
comunidades e frutos. Entretanto, não possui informações sobre valor, preços, produção.
Cerratinga/ISPN/ Informações sobre População, Espécies, Produtos e Produtores:
Apresenta informações sobre população, espécies, produtos e produtores do Cerrado. No
entanto, não apresenta informações sobre valor, preços, produção.
CONAB / Boletim da Sociobiodiversidade: O Boletim apoia a comercialização de produtos
florestais não madeireiros, com o pagamento de uma subvenção direta, por meio da PGPMBio (Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade),
garantindo um preço mínimo para 15 produtos, dentre os quais: babaçu, baru, carnaúba e
macaúba. Contem preço pago ao produtor (R$/kg).
CONAB / Preços Praticados no PAA: A CONAB também gera e divulga os preços
praticados no PAA (Programa de Aquisição de Alimentos).

Análise Crítica Conjunta das Informações

Há possibilidade de agrupamento de informações em uma tabela síntese com as informações
disponíveis sobre produtos e serviços, produtores e frutos (da Central do Cerrado e
Cerratinga/ISPN) e das informações dos relatórios da ISPN (tabela 6.21).
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Tabela 6.21 – Exemplo de Agrupamento das Informações Estudos/Descrição das Cadeias Produtivas de PFNM e Mapeamento de Custos e
Preços da Cadeia Produtiva Extrativista
Fonte

Central
Cerrado

Produtor

do

CIMQCB

Localização / Endereço

Maranhão,
Tocantins e Piauí

Produtos e Serviços

Azeite de Babaçu, Carvão de
Babaçu,
Sabonete
de
Pará,
Babaçu, Sabão de Coco
Babaçu, Farinha de Babaçu e
Artesanato.

Central
do
Cerrado
/ COPPALJ
Cerratinga

Rua Nova Brasília, 200,
Bairro Nova Brasília, Lago
do
Junco/MA.
CEP:
65.710-000
Tel.: (99) 3634 1463 / (99) Óleo do Babaçu orgânico,
3642
2152 certificado pelo IBD
E-mail:
coppalj@gmail.com
/
assemacomercio@assem
a.org.br

Central
Cerrado

Esperantinópolis/MA

do

COPPAESP

Mesocarpo
BioNutri

de

Babaçu

Resumo
Cooperativa de organizações
lideradas por trabalhadoras rurais
extrativistas do babaçu dos
estados do Pará, Tocantins,
Piauí e Maranhão. Atuando em
rede há 18 anos, essas mulheres
vêm transformando seu dia-a-dia
em movimentos pela distribuição
de renda, inclusão, diversidade
de ideias e modos de vida, e pela
preservação da natureza.
Fundada em 1991, nasceu do
movimento de mulheres pela luta
de manter o babaçu livre.
Tiveram o apoio da igreja para
industrializar o processo de
extração e concentração do óleo
de babaçu. Atualmente contam
com 147 sócios, distribuídos em
oito cantinas comunitárias. Todos
os trabalhadores são associados
e passam por capacitações em
todos os setores da cooperativa.
A produção de coco é recolhida
nas cantinas pelo caminhão da
cooperativa de 8 em 8 dias
durante a safra, e de 15 em 15
dias na entre safra.
Tem por objetivo comercializar os
produtos dos trabalhadores rurais
e das quebradeiras de coco
babaçu. Hoje conta com 65
associados e trabalha com a
produção do mesocarpo Bio
Nutri. Em sua base de apoio, a

Link

http://www.centraldocerrado.org
.br/comunidades/cimqcb/

http://www.centraldocerrado.org
.br/comunidades/coppalj/

http://www.centraldocerrado.org
.br/comunidades/coppaesp/
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Fonte

Cerratinga

Cerratinga

Produtor

AGROTEC Goiás

Localização / Endereço

Produtos e Serviços

Av. Deputado José de
Assis, s/n°, Centro Diorama - GO, CEP:
76260-000
Tel.: (64) 3689.1165 / (64)
3689.1101
E-mail:
phytobrasil@hotmail.com,
agrotec@persogo.com.br

Chás, condimentos, óleos
essenciais, frutas secas e
cristalizadas, castanha de
baru,
jatobá,
plantas
medicinais e medicamentos
fitoterápicos.
Realiza
cursos
de
capacitação de agricultores
familiares, assentados de
reforma agrária, técnicos,
gestores e profissionais da
saúde, visitas técnicas e
turismo orientado.

Rua Brasília, 257 Centro, Japonvar - MG
CEP:39335-000
Tel.:
(38)
3231.9310
COOPERJAP Minas
Fax:
(38)
3231.9122
Gerais
E-mail:
cooperjap@ig.com.br
Site:
www.cooperjap.com.br

Extensa linha de derivados
de pequi, incluindo polpa e
caroço em conserva, óleo,
creme, farinha, paçoca de
pequi com carne-de-sol e
castanha desidratada de
pequi. Também beneficia
derivados de fava-d'anta, e
polpas congeladas e licores
de diversas frutas, como
cagaita, murici e siriguela

Resumo
Link
organização conta com quatro
núcleos de produção de flocos de
mesocarpo nos povoados de
Giquiri, São José, Palmeiral e
Centro do Coroatá, todos no
município de Esperantinópolis.
Realiza desde o início dos anos
1990, em 125 hectares no
município de Diorama, GO, o
enriquecimento, conservação e
manejo sustentável dos recursos
da biodiversidade do Cerrado. As
atividades
envolvem
20
agricultores
familiares,
que
http://www.cerratinga.org.br/agr
desenvolvem
produtos,
otec/
consorciando cultivos de plantas
adaptadas com espécies nativas
do Cerrado, de forma a viabilizar
a conservação do Cerrado em pé
e a integração do trabalhador no
meio
rural
com
produção
sustentável, emprego, renda e
profissionalização.
Gera renda para mais de 300
pessoas envolvidas na coleta,
beneficiamento
e
comercialização de Pequi. Conta
com o apoio de uma extensa
rede de parceiros e teve papel
destacado na aprovação da "Lei
http://www.cerratinga.org.br/coo
Pró-Pequi" (Lei Estadual MG
perjap/
13.965),
que
disciplina
o
extrativismo
e
protege
o
pequizeiro, além de encorajar
diversas
iniciativas
de
recuperação da biodiversidade
pelo plantio de espécies nativas
do Cerrado.
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Fonte

ISPN

ISPN

ISPN

Produtor

COOPSERTAO

Localização / Endereço

Rua Idearte Alves de
Souza, 500 - Centro, CEP
39 314-000, Chapada
Gaúcha,
MG.
Telefone: (38) 3634-1462
E-mail:
coopsertaoveredas@hotm
ail.com

Povoado da Mumbuca,
Mateiros - TO, CEP
Associação Capim77593-000
Email:
dourado do Povoado
capimdouradomumbuca@
da Mumbuca
hotmail.com
Telefone:
(63) 3579-1092
Associação
Av. Tocantins, Qd 08, lote
Comunitária
dos
14, Mateiros - TO, CEP
Artesãos
e
77593-000
Email:
Pequenos
acappm@yahoo.com.br
Produtores
de
Telefone: (63) 3534-1054
Mateiros

Produtos e Serviços
Comercializa polpa, óleo e
farinha de pequi, raspa e óleo
de buriti, polpas de frutas
congeladas (cajuzinho do
Cerrado, coquinho azedo,
mangaba, araticum, araçá,
tamarindo, goiaba, acerola e
manga), doces e geléias
(cajuzinho,
cagaita
e
araticum), açúcar mascavo,
mel, baru e outros produtos
da agricultura familiar.

Resumo

Link

Criada em 2006 com o intuito de
organizar
a
produção
agroextrativista sustentável de
produtos do Cerrado, para gerar
incremento de renda para os
http://www.ispn.org.br/arquivos/
cooperados e valorizar o Cerrado
Cartilha-Buriti-Web.pdf
e seus produtos. Os cooperados
são comunidades tradicionais,
assentados da reforma agrária e
quilombolas
da
região
de
Chapada Gaúcha e entorno.

Confecção e comercialização
do artesanato de capimND
dourado costurado com a
seda de buriti

http://www.ispn.org.br/arquivos/
Cartilha-Buriti-Web.pdf

Confecção e comercialização
do artesanato de capimND
dourado costurado com a
seda de buriti

http://www.ispn.org.br/arquivos/
Cartilha-Buriti-Web.pdf

ND: Não disponível.
Fontes: Diversas.
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Os preços da CONAB também podem ser divulgados pelo SNIF Cerrado, de forma sintética ou
através de texto com chamada para os links de acesso ao site. Vale lembrar no entanto que tratamse de valores vinculados a políticas específicas e que necessitam de atualização constante.
Destaque-se ainda que foi bastante discutida entre os participantes do treinamento a questão de
informações sobre cadeias produtivas específicas para cada espécie/produto.
Foi sugerido que no futuro o SFB possa trabalhar com a produção de informações sobre cadeias
produtivas, compilando as informações já existentes, e complementando as lacunas de informação
que forem identificadas (ex.: pequi - regulamentação da comercialização) através de parcerias com
potenciais instituições produtoras.
6.2.6 – Técnicas de Restauração/ Recuperação


Códigos dos Protocolos de Dados

40/ 202a, 40/202b, 40/ 210, 40/469, 40/751 e 40/808.


Demanda(s) por Informação(ões) Prioritária(s) para o SNIF Cerrado

Técnicas de Restauração/ Recuperação (métodos efetivos e eficientes).
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Links de Acesso

Os links de acesso para as fontes de informação de técnicas de restauração/ recuperação são apresentados na tabela 6.22.
Tabela 6.22 – Links de Acesso para as Fontes de Informação de Técnicas de Restauração/ Recuperação
Código do Protocolo de Dados

202a
202b

210

40

Instituição Produtora

EMBRAPA Cerrados

Documento/ Título da
Informação Produzida

Formato de
Disponibilização pela
Instituição

Guia de restauração para o
pdf
Cerrado: semeadura direta

EMBRAPA / MAPA / Web Ambiente / Estratégias de
html
MMA
Reposição
Transposição
de
"Topsoil"
(camada superficial do solo) para
EMBRAPA Recursos
a restauração ecológica no
Genéticos
e
pdf
Cerrado/ Embrapa Cerrados:
Biotecnologia
conhecimento,
Tecnologia e
Compromisso Ambiental

469

SMA-SP/CETESB-SP

751

EMBRAPA Cerrados

808

ISPN

Manual para Recuperação da
pdf
Vegetação do Cerrado
Conhecimento, Tecnologia e
Compromisso
Ambiental:
pdf
Recuperação
de
Pastagens
Degradadas
Série Boas Práticas de Manejo
para o Uso Sustentável de
Espécies Nativas do Cerrado /
Manuais
Tecnológicos
de pdf
Aproveitamento
Integral
/
Agricultores
que
Cultivam
Árvores no Cerrado

Fonte (endereço URL ou fonte física)
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstr
eam/item/141879/1/Restauracaosemeadura-direta-cerrado-PDF-WEB.pdf
https://www.webambiente.gov.br/publico/te
cnicas.xhtml
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstr
eam/item/136978/1/comunicado-tecnico197.pdf
http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/siga
m3/Repositorio/222/Documentos/MAnual_r
ecuperacao_cerrado.pdf
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bits
tream/doc/562683/1/doc04.pdf

http://www.ispn.org.br/categoria/editais-edocumentos/publicacoes/
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Informações Identificadas

As seguintes instituições e informações atendem à demanda por informação “Técnicas de
Restauração/ Recuperação”:










EMBRAPA / Guia de Restauração para o Cerrado: Semeadura Direta: Documento que
apresenta informações sobre a técnica de semeadura direta na restauração do bioma
Cerrado.
EMBRAPA / MAPA / MMA / Web Ambiente / Estratégias de Recomposição: Trata-se de
sistema de informação interativo para auxiliar tomadas de decisão no processo de
adequação ambiental da paisagem rural. As estratégias de recomposição disponíveis são:
regeneração natural sem manejo, regeneração natural com manejo, plantio em área total e
sistemas agroflorestais (SAFs).
EMBRAPA Recursos Genéticos e Biotecnologia / Transposição de "Topsoil"
(Camada Superficial do Solo) para a Restauração Ecológica no Cerrado: A publicação
apresenta resultados e discussão voltada à restauração ecológica no Cerrado.
SMA/ CETESB-SP / Manual de Recuperação da Vegetação do Cerrado: Apresenta técnicas
detalhadas de recuperação do Cerrado, incluindo regeneração natural, enriquecimento,
plantio convencional, escolha de espécies, manutenção das mudas plantadas, etc.
EMBRAPA Cerrados/ Conhecimento, Tecnologia e Compromisso Ambiental: Recuperação
de Pastagens Degradadas: O documento apresenta informação geral sobre recuperação de
pastagens degradadas.
ISPN / Série Boas Práticas de Manejo para o Uso Sustentável de Espécies Nativas do
Cerrado/ Manuais Tecnológicos de Aproveitamento Integral / Agricultores que Cultivam
Árvores no Cerrado: Documentos que trazem boas práticas para diversas espécies do
Cerrado (Cagaita, Jatobá, Licuri, Gueroba, Fava d’Anta, Buriti, Capim Dourado, Coquinho
Azedo, Mangaba, Umbu, Pequi), bem como técnicas e práticas de cultivo de árvores no
Cerrado desenvolvidas ou aprimoradas por agricultores.

Análise Crítica Conjunta das Informações

A Consultora considera que tais informações não devem ser compiladas neste caso, por se tratarem
de técnicas de restauração/ recuperação e abordagens distintas entre si.
Além disso, considera-se recomendável que os guias e manuais sejam disponibilizados na íntegra
aos potenciais clientes do SNIF Cerrado, apresentando-se as fontes e a diversidade de informação
existente sobre à demanda por informação.
Em alguns casos, recomenda-se ainda uma melhor avaliação da adequação da disponibilização da
publicação (em razão do ano de publicação e conteúdo que atende à demanda , em alguns casos
muito específico e técnico ou superficial – caso da publicação “Transposição de "Topsoil"
(Camada Superficial do Solo) para a Restauração Ecológica no Cerrado” e da publicação
“Conhecimento, Tecnologia e Compromisso Ambiental: Recuperação de Pastagens Degradadas”.
Uma sugestão apresentada durante os treinamentos foi a possibilidade de disponibilizar as
publicações existentes apresentando uma sumarização/ itenização do que a publicação possui,
facilitando para o público saber qual publicação quer acessar.
6.2.7 – Ecossistemas de Referência e Dinâmica Vegetal para Restauração


Códigos dos Protocolos de Dados

11/ 206a, 11/ 206b e 11/222.


Demanda(s) por Informação(ões) Prioritária(s) para o SNIF Cerrado

Ecossistemas

de

Referência

e

Dinâmica

Vegetal

para

Restauração.
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Links de Acesso

Os links de acesso às fontes de informação de ecossistemas de referência e dinâmica vegetal para restauração estão disponíveis na tabela 6.23.
Tabela 6.23 – Links de Acesso às Fontes de Informação de Ecossistemas de Referência e Dinâmica Vegetal para Restauração
Código do Protocolo de Dados

206a
11
206b
222

Instituição
Produtora

Documento/ Título da
Informação Produzida

Formato de
Disponibilização pela
Instituição

Restauração
Ecológica
como Estratégia de Resgate
ESALQ/ LASTROP/ e
Conservação
da
pdf
USP
Biodiversidade
em
Paisagens
Antrópicas
Tropicais
EMBRAPA / MAPA / Web Ambiente / Estratégias
html
MMA
de Reposição
Projeto
Temático
em
LERF/ESALQ/ USP
html
Restauração Florestal

Fonte (endereço URL ou fonte física)

http://esalqlastrop.com.br/img/publicacoes/C1.
pdf

https://www.webambiente.gov.br/publico/tecni
cas.xhtml
http://www.lerf.eco.br/capa.asp?j=30

Fontes: Diversas.
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Informações Identificadas

As instituições e informações identificadas para a demanda “Ecossistemas de Referência e
Dinâmica Vegetal para Restauração” são as seguintes:








ESALQ / LASTROP / USP / Restauração Ecológica como Estratégia de Resgate e
Conservação da Biodiversidade em Paisagens Antrópicas Tropicais: O artigo é um capítulo
de livro publicado pelo LASTROP da ESALQ. O mesmo apresenta técnicas e exemplos de
restauração ecológica.
EMBRAPA / MAPA / MMA / Web Ambiente / Estratégias de Recomposição: Trata-se de
sistema de informação interativo para auxiliar tomadas de decisão no processo de
adequação ambiental da paisagem rural. As estratégias de recomposição disponíveis são:
regeneração natural sem manejo, regeneração natural com manejo, plantio em área total e
sistemas agroflorestais (SAFs). As estratégias apresentam os resultados esperados nos
primeiros anos (dinâmica vegetal).
LERF/ESALQ/ USP / Projeto Temático em Restauração Florestal: O Projeto apresenta
alguns resultados de programa de restauração ecológica de florestas ciliares, de florestas
de produção e de fragmentos florestais degradados (em APP e RL), com elevada
diversidade, com base na ecologia de restauração de ecossistemas de referência.

Análise Crítica Conjunta das Informações

Assim como no caso anterior, a Consultora considera que tais informações não devem ser
compiladas, por se tratarem abordagens distintas entre si.
Sugere-se que as mesmas sejam inseridas no site do SNIF Cerrado demonstrando seus conteúdos/
índices juntamente com o link, ou que os conteúdos sejam disponibilizados diretamente no site do
SNIF Cerrado.

7 – AVALIAÇÃO DO TREINAMENTO
Dos 5 participantes do treinamento, 4 avaliaram o evento. Todos os que responderam consideraram
que o treinamento atendeu ao seu propósito. Ao avaliarem o conteúdo/ metodologia utilizada, o
desempenho do palestrante e o nível de conhecimento adquirido com o treinamento, consideraram
tais aspectos como bons ou ótimos.

8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este relatório versou sobre o treinamento dos envolvidos do SFB para executar os protocolos de
obtenção dos dados (Produto D3) para o SNIF Cerrado. A seguir são destacadas as principais
conclusões e encaminhamentos derivados de sua elaboração:
i.

Este Produto é sequência lógica de prosseguimento do estudo e dos Produtos de
Consolidação das Informações Prioritárias para o SNIF Cerrado (Produto C), Identificação
das Instituições e Levantamento dos Dados (Produto D1) e Protocolos de Obtenção dos
Dados (Produto D3);

ii.

O treinamento teve por objetivo a obtenção das informações para o SNIF Cerrado nas
fontes de informação disponíveis na Internet, através de um passo a passo (protocolos);

iii.

Adicionalmente o evento propiciou um exercício inicial das possibilidades de apresentação
das informações de forma customizada e de agregação das mesmas para o SNIF Cerrado;

iv.

Ao final do treinamento conversou-se sobre ideias para criação do site SNIF Cerrado. Uma
sugestão foi a de ter como base a lista de 51 demandas. Ao clicar-se em uma delas, se
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abriria página com as fontes, links e itenização do conteúdo da fonte. Esta forma de
organização seria também útil para atender as demandas por informação pelo SNIF;
v.

Algumas fontes de informação já disponibilizam as informações de forma atrativa e/ou
especificamente para o bioma Cerrado; outras só possibilitam a seleção de Estados ou
Municípios localizados no Cerrado para compor a informação. Neste último caso, tais
informações devem ser utilizadas com cautela, já que a área de abrangência dos Estados
não equivalem aos biomas;

vi.

Considera-se que a customização das informações obtidas de forma bruta nas fontes é uma
alternativa que pode tornar as informações disponibilizadas mais atrativas e sintéticas;

vii.

Podem ser disponibilizadas informações customizadas em conjunto com os dados brutos (o
que é recomendável especialmente nos casos de informações mais complexas e/ou que
constam em documentos mais longos);

viii.

Para as informações mais longas, incluindo relatórios, as mesmas podem ser
disponibilizadas através de chamada de link ou serem inseridas no site do próprio SNIF
Cerrado. A última hipótese procura garantir a disponibilização das informações ao clientes
(e evitar erros de redirecionamentos e informações que sejam tiradas do ar), porém em
alguns casos requer atualização constante;

ix.

Para diversas demandas, a informações podem ser abertas no piloto do site do SNIF
Cerrado por espécie nativa;

x.

Caso o SFB opte pela alternativa de customização ou agregação das informações que
atendem às mesmas demandas, para apresentação no site do SNIF Cerrado, recomendase que avalie melhor tal possibilidade (pessoal próprio x contratação de terceiros
especializados).
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