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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 da etapa anterior – 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 informações consideradas como prioritárias para o sistema, e a
serem trabalhadas nas etapas subsequentes do projeto.
O presente relatório, portanto, apresenta o objetivo principal do documento e a metodologia utilizada
na consolidação das informações prioritárias para o SNIF Cerrado, bem como os resultados
compilados da matriz temática e as considerações finais.

2 – OBJETIVO DO PRODUTO
O objetivo deste relatório é o de consolidação das informações prioritárias para disponibilização no
SNIF, a partir das indicações dos atores chaves participantes das Oficinas Participativas e do
Workshop, a fim de viabilizar os próximos passos do projeto (Produto D1 - Relatório de Identificação
das Instituições e Levantamento dos Dados).

3 – METODOLOGIA
Este capítulo aborda primeiramente a metodologia adotada nas discussões e na consolidação das
informações indicadas pelos participantes das Oficinas Participativas e do Workshop como
prioritárias para o SNIF Cerrado. Posteriormente, é abordada a metodologia de consolidação final
das demandas por informações prioritárias do Cerrado para disponibilização no SNIF.
3.1 – CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS DAS OFICINAS
Entre os meses de março e abril de 2017 foram realizadas 05 (cinco) Oficinas Participativas, com o
objetivo de coletar, entre diferentes perfis de públicos e clientes potenciais do SNIF-Cerrado
(Sistema Nacional de Informações Florestais), contribuições voluntárias por grupo de temas, a
respeito de quais informações seriam relevantes para constar no sistema para a gestão sustentável
do Cerrado.
Adicionalmente, os participantes foram convidados a indicar as fontes para as informações
apontadas e que instituições poderiam fornecer tais informações, caso fosse de seus
conhecimentos.
Um panorama geral de público e do número de participantes das Oficinas Participativas está
apresentado na tabela 3.01.
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Tabela 3.01 – Perfil e Número de Participantes por Oficina Participativa (Março/Abril-2017)
#
1
2
3
4
5

Oficinas / Grupos
Organizações Não Governamentais,
Associações e Comitês
Produtores Rurais
Extensão Rural
Ensino, Pesquisa e Estatísticas
Governos e Agentes Financiadores
TOTAL

Data

Número de
Participantes

28/03/2017

16

30/03/2017
04/04/2017
05/04/2017
07/04/2017

11
9
21
32
89

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

As contribuições obtidas nas Oficinas foram compiladas pela equipe da Consultora, tendo resultado
em mais de 1.000 registros. De acordo com os critérios descritos a seguir, os dados originais foram
avaliados criticamente e classificados:
i.

ii.

iii.

iv.

“Fontes”: Fontes de informação indicadas pelos participantes das Oficinas, podendo estar
ou não vinculadas às informações citadas nos eventos. Ao todo foram registradas 259
citações de fontes pelos participantes das Oficinas;
“Não Informação” (Não): O registro não foi considerado informação ou a demanda por
informação não foi claramente definida pelos participantes. Foram assim classificados 292
registros;
“Registro Geral” (Informação Genérica): Informação discutida e registrada pelos
participantes das Oficinas de forma ampla, muito genérica e/ou imprecisa. Ao todo, 166
registros das Oficinas foram considerados como informações genéricas;
“Informação Principal” (Sim): Demanda por informação claramente estabelecida pelos
participantes das Oficinas. Estas informações foram consideradas para a próxima etapa do
trabalho – discussão e seleção das mais importantes ao Workshop. Foram assim
classificados 384 registros das Oficinas.

As “Informações Principais” (Sim) foram correlacionadas a temas (cujo enquadramento foi
reavaliado após a realização das Oficinas), subtemas e a registros padronizados. Ao todo foram
1
criados e correlacionados com as “Informações Principais” 30 subtemas . A vinculação das

1

Nas Oficinas, as informações foram sugeridas pelos participantes por grupo de Temas: Recursos Florestais;
Produção Florestal; Comercialização de Produtos Florestais; Mitigação das Mudanças Climáticas; Ensino,
Pesquisa e Extensão Florestal; Socioambiental; Gestão Florestal; Legislação Pertinente e Políticas e
Programas. A vinculação das informações consolidadas a Subtemas para o Workshop foi metodologia alinhada
entre a STCP e o SFB, para melhor sistematização das informações nesta etapa do trabalho. Os subtemas
selecionados foram: Estatísticas produção e comercialização; Mercado; Produtos florestais; Certificação;
Produtividade florestal; Tecnologias florestais; Rede sementes e mudas; Espécies florestais; UCs;
Biodiversidade/ Ecossistemas; Estoque e emissão de GEE; Recursos hídricos; Florestas plantadas; Manejo
florestal; SAF; Monitoramento florestal; Manejo e monitoramento fogo; Mapeamento florestal; Licenciamento
ambiental; ZEE; APP e RL; Áreas degradadas; CAR; Instituições; Serviços Ambientais; Legislação; Fomento e
financiamento florestal; Capacitação; Socioambiental e Programas de produção social.
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informações a subtemas teve por objetivo facilitar a leitura e melhor agrupar informações sobre um
mesmo assunto.
A reescrita das informações originais através de registros padronizados, por sua vez, teve por
objetivo tornar possível a compilação de informações similares e a diminuição do número de
registros.
Estas correlações com as “Informações Principais” resultaram em uma melhor organização dos
resultados e uma síntese dos mesmos para apresentação e trabalho em grupo no Workshop.
A figura 3.01 ilustra o enquadramento das informações e exemplos de ‘registros originais das
Oficinas’ e de ‘registro padronizado’.
Figura 3.01 – Enquadramento e Classificação das Informações das Oficinas Participativas

Fonte: STCP (2017).

Como resultado final, foram obtidas 222 (duzentos e vinte e duas) informações consolidadas para
discussão no Workshop (Matriz Temática).
3.2 – CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS DO WORKSHOP
O Workshop de Consolidação das Informações Prioritárias para a Gestão Florestal Sustentável do
Cerrado foi realizado em 29 de agosto de 2017, em Brasília/ DF e teve por objetivos: (i) apresentar o
levantamento consolidado das informações das Oficinas; (ii) discutir e validar demandas por
informações ao SNIF Cerrado com público diversificado; (iii) elencar as informações mais
importantes para o SNIF Cerrado, e (iv) efetuar alinhamento com os participantes para continuar a
busca por informações no âmbito do estudo - identificação de fontes e detalhamento das
informações mais importantes.
A tabela 3.02 apresenta o perfil e número de participantes do Workshop.
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Tabela 3.02 – Perfil e Número de Participantes do Workshop (Agosto-2017)
#
1
2
3
4
5

Perfil dos Grupos
Participantes
Organizações Não Governamentais,
Associações e Comitês
Produtores Rurais
Extensão Rural
Ensino, Pesquisa e Estatísticas
Governos e Agentes Financiadores
TOTAL

Número de
Participantes
13
2
4
8
15
42

Fonte: Workshop SNIF-Cerrado (realizado em 29 de Agosto de 2017). Elaborado por STCP (2017)

A forma de trabalho no Workshop foi previamente alinhada entre a STCP e o SFB. A proposta foi de
formação de Grupos de Trabalho entre os participantes do Workshop (para o qual foram convidados
perfis de clientes diversificados/ heterogêneos), na maioria convidados que participaram das
Oficinas. Ao todo foram organizados 06 (seis) Grupos de Trabalho.
A programação foi dividida em 3 (três) eixos:
i.

Dinâmica de trabalho 1 - Pontuação e Seleção das Informações Mais Importantes (ao SNIFCerrado);

ii.

Dinâmica de trabalho 2 - Ordenamento de Subtemas; e

iii.

Discussão Plenária.

As Dinâmicas foram assim designadas para as duas atividades que compuseram o Workshop e
foram realizadas sequencialmente com os grupos: A Dinâmica de trabalho 1 teve por objetivo
pontuar (em escala entre 1-5) as 222 (duzentos e vinte e duas) informações originais compiladas
das Oficinas por subtemas na ficha de trabalho (principais demandas por informações das Oficinas).
Os grupos pontuaram o grau de importância de cada informação para ser disponibilizada no SNIFCerrado, baseando-se na seguinte escala e significados:
i.

Ponto 1: Sem nenhuma importância;

ii.

Ponto 2: Pouco importante;

iii.

Ponto 3: Mais ou menos importante;

iv.

Ponto 4: Importante; e

v.

Ponto 5: Extremamente importante.

Esta parte da Dinâmica 1 foi dividida em 04 (quatro) Discussões, assim chamadas para cada um
dos blocos de atividades (momentos) dos trabalhos.
Posteriormente, ainda na mesma dinâmica, os Grupos selecionaram as 03 (três) principais
informações por Discussão (Top 3), o que resultou na seleção de 12 (doze) informações elencadas
como mais importantes. Este registro foi anotado em fichas individuais, que foram expostas em
painéis individuais por Grupo.
Tais informações serviram de base para a consolidação das informações consideradas prioritárias
para compor inicialmente o SNIF-Cerrado e a elaboração do presente produto (Produto C).
A Dinâmica 2, por sua vez, foi incluída por solicitação do SFB, a fim de auxiliá-lo no ordenamento
temático para uso futuro no SNIF Cerrado. Tal dinâmica teve por enfoque ordenar por grau de
importância os 30 (trinta) subtemas, previamente escritos em fichas coloridas, de 1 a 30: 1 - mais
importante e 30 - menos importante.
Ao final das atividades desenvolvidas, cada grupo apresentou os seus resultados da seleção das
informações mais importantes ao SNIF-Cerrado (Dinâmica 1) e ranking/ordenamento dos subtemas
(Dinâmica 2), bem como impressões gerais sobre o desenvolvimento do Workshop.
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3.3 – CONSOLIDAÇÃO DAS DEMANDAS DAS INFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS
3.3.1 – Critérios para Priorização das Demandas do Workshop
Primeiramente, o resultado do Workshop foi consolidado em uma planilha única, elencando todas as
demandas trabalhadas e as notas atribuídas por cada um dos seis grupos a cada um dos 222
(duzentos e vinte e dois) registros.
Após, foi efetuada uma análise criteriosa das demandas de informações trabalhadas no evento.
Para tanto, primeiramente foram definidos critérios para priorização das demandas do Workshop, os
quais foram alinhados entre SFB e STCP.
A aplicação de tais critérios foi considerada necessária na medida em que o universo de demandas
de informações trabalhadas no Workshop, apesar de bem menor que o elencado nas Oficinas
iniciais, ainda pode ser considerado grande (222 demandas por informação). Além disso, houve
necessidade de definir como as informações trabalhadas pelos grupos do Workshop seria utilizada
nas próximas etapas do trabalho.
Os critérios para a priorização definidos para a consolidação das demandas do Workshop nesta
etapa estão descritos a seguir:
i.

Critério I - Eliminação da ‘Menor Pontuação’ dos Grupos para cada ‘Demanda por
Informação’ no Workshop/ Escalonamento de Importância de 1 a 5: A aplicação deste
critério justifica-se na medida em que os valores baixos podem ser relacionados a pouca
importância ou falta de conhecimento da demanda. Além disso, a eliminação das notas
mais baixas dadas pelos grupos de participantes do Workshop diminui a discrepância entre
as demandas. Deste modo, foram eliminadas as menores notas de todas as demandas, por
discussão, permanecendo sempre 5 (cinco) notas.

ii.

Critério II – Seleção das Informações Ranqueadas pelos Grupos do Workshop como ‘Mais
Importantes/ Top 3 de cada Discussão: Para contabilizar a pontuação das 3 (três)
demandas por informação consideradas mais importantes pelos grupos em cada discussão
(Top 3 dos grupos), foi atribuída uma nota de 0,5 por demanda. Esta nota foi multiplicada
pelo número de vezes que a informação foi considerada entre as top 3 da discussão pelos
grupos (ex: demanda por informação mencionada entre os top 3 da discussão por 3 grupos
X 0,5 = nota 1,5 neste critério).

iii.

Critério III - Notas para o Ranqueamento dos Subtemas (Dinâmica 2): Para levar em
consideração o ranqueamento dos subtemas, considerado importante pelo SFB, cada
subtema recebeu uma nota de 0 a 1. Essa nota foi atribuída a todas as demandas de
determinado subtema e calculada da seguinte maneira: o ranking de todos os grupos para
determinado subtema foi somado e os subtemas ordenados daquele de menor pontuação
(mais importante) proporcionalmente para o de maior pontuação (menos importante). O
mais importante recebeu a nota 1 e de forma proporcional o menos importante a nota 1/30 =
0,03.

Como resultado da aplicação de tais critérios, as 222 (duzentos e vinte e duas) ‘demandas por
informações’ trabalhadas no Workshop nas diferentes dinâmicas e atividades foram ordenadas
baseando-se no seguinte somatório: (i) das 5 (cinco) maiores notas dos grupos resultantes da
atividade de escalonamento de 1 a 5 das informações (desconsiderando a mais baixa); (ii) nota das
informações Top 3 de cada discussão elencadas pelos grupos; e (iii) notas atribuídas aos subtemas.
As maiores notas totais são as demandas do Workshop com maior prioridade.
As 100 (cem) demandas por informações com maior pontuação total foram selecionadas. Após a
aplicação de tais critérios, foi efetuada nova análise crítica sobre as informações, descrita a seguir,
no item 3.3.2.
Adicionalmente, por ser de interesse do SFB, as 100 (cem) informações foram classificadas
conforme a taxonomia de agrupamento do SNIF atual, o que pode ser útil futuramente para alocar a
disponibilização das informações no SNIF Cerrado. No caso em que o eixo atualmente não existe,
foi proposta uma sugestão da alocação da respectiva informação.
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3.3.2 – Seleção Final das Informações Prioritárias
A aplicação dos critérios de priorização das informações do Workshop (item 3.3.1 acima) gerou a
seleção prévia de 100 (cem) informações com maior pontuação. Na sequência foram definidos
novos critérios para a seleção final das informações prioritárias para o SNIF Cerrado.
Esses novos critérios visaram consolidar de forma objetiva e definitiva as informações prioritárias
que efetivamente serão utilizadas nas próximas etapas do trabalho com foco no SNIF Cerrado para
o curto e médio prazos.
Estes novos critérios foram os seguintes:
i.

Informação fora do escopo do SNIF (“Fora do Escopo do SNIF”): Em uma análise crítica
concluiu-se que algumas informações fogem do escopo florestal aplicado ao SNIF. No
entanto, a demanda poderá ser reavaliada futuramente pelo SFB, para disponibilização no
SNIF;

ii.

Caráter amplo (“Amplo”): É uma demanda difícil de ser estruturada e de conseguir fontes de
informações. Requer ação específica, fora do estudo;

iii.

Informação já atendida pelo SNIF (“Já atendida pelo SNIF”): Demanda por informação que
já vem sendo trabalhada pelo SNIF, total ou parcialmente, e portanto, vem sendo
disponibilizada no sistema de alguma forma;

iv.

Factível (parcialmente atendida pelo SNIF): Informação considerada factível sendo que o
SNIF já atende parcialmente, mas ainda pode ser aprimorada no âmbito do estudo, através
da busca de novas fontes e formas de apresentação;

v.

Factível: É uma informação factível e de interesse, que pode vir a ser apresentada pelo
SNIF (independente de já existir fonte de informação disponível para a obtenção da mesma
nesse momento ou não).

A partir destes critérios, foram selecionadas e melhor trabalhadas (reestruturadas) apenas as 63
(sessenta e três) demandas por informações classificadas como “factível” e “factível parcialmente
atendida pelo SNIF”.
A figura 3.02 ilustra o procedimento desta seleção, com a aplicação dos critérios sobre as 100 (cem)
demandas previamente selecionadas, conforme descrito acima.
Figura 3.02 – Seleção Final das Informações Prioritárias para o SNIF Cerrado

Fonte: STCP (2018).
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Posteriormente, foi efetuada uma revisão na estruturação (descrição/redação/agrupamento) das
informações factíveis e parcialmente factíveis, tendo como referência, novamente, os registros
originais das oficinas. Tal revisão, foi efetuada para dar maior clareza às mesmas e facilitar os
próximos passos do trabalho (busca de informações com suas respectivas fontes, além de
identificação de lacunas de informações prioritárias).
Ao final dessa revisão, o resultado consolidado foi a definição de 51 (cinquenta e uma) informações
prioritárias, ainda que apresentem um caráter amplo em alguns casos, permitindo desagregação e
identificação de informações específicas, para comporem o SNIF Cerrado nas próximas etapas do
estudo.

4 – RESULTADO CONSOLIDADO DAS DEMANDAS DE INFORMAÇÕES
PRIORITÁRIAS
O resultado consolidado das informações prioritárias é apresentado na tabela 4.01. A tabela
completa relativa a este Produto, contendo informações complementares, consta no Anexo I deste
documento.
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Tabela 4.01 – Resultado Consolidado das Demandas de Informações Prioritárias para o SNIF Cerrado
#
1

REGISTRO FINAL CONSOLIDADO
(Pós OFICINAS E WORKSHOP)
Área com cobertura de SAFs

REGISTRO ORIGINAL DAS OFICINAS
Quais são as áreas com cobertura agroflorestais no Brasil?
1-B Informativo das florestas plantadas

2

Área, localização, espécies de florestas plantadas (nativas e exóticas)

Cadastro nacional dos plantios de espécies nativas(para atender a previsão legal, no
CFtal, de informar o plantio de nativas)
Quais as áreas de florestas plantadas de espécies nativas do Cerrado?

3

Áreas para educação ambiental (ex: UCs)

4

Áreas prioritárias para conservação e uso sustentável da biodiversidade
(ex: localização, extensão, caracterização da área)

Mapeamento e divulgação de áreas para educação ambiental sobre o Cerrado (p.ex.
parques locais) (8)
Áreas prioritárias para conservação da Biodiversidade (5)
Áreas prioritárias para conservação e uso sustentável da biodiversidade
Biodiversidade: Áreas Prioritárias para Conservação e Uso Sustentável

5

Benefícios da certificação participativa

Informação sobre benefícios da certificação participativa

6

Características das espécies invasoras

Avaliação do impacto de espécies invasoras (fauna/flora)

7

Características das espécies atrativas para polinizadores

Plantas atrativas de polinizadores

8

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

Características de espécies de Cerrado com uso madeireiro
Distribuição de espécies ameaçadas
Falta de catálogo nacional sobre a disponibilidade e características das nativas
Como é feito o processo de licenciamento? Por que as empresas conseguem com tanta
facilidade
Critérios para licenciamento ambiental/ Demandas para licenciamento (7)
9

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

Informações sobre o passo a passa (quem precisa, quando...) sobre licenciamento amb.
(1)
Manual de licenciamento
Resolução SEMADE 09 de 2015
CAR – Resolução 13.977 e alterações
Procedimentos de licenciamento

10

Cursos presenciais e online (manejo florestal e restauração)

Cursos presenciais e online sobre manejo (11)

11

#

REGISTRO FINAL CONSOLIDADO
(Pós OFICINAS E WORKSHOP)

REGISTRO ORIGINAL DAS OFICINAS
Cursos de restauração pela EMBRAPA Cerrados (2) (7)

11

Ecossistemas de referência e dinâmica vegetal para restauração

Levantamento de ecossistema de referência para restauração (áreas savana, campo,
floresta)
Pesquisa em dinâmica vegetal do Cerrado para aplicação na restauração (8)

12

Equipamentos para o manejo florestal sustentável

Divulgar informações sobre técnicas de manejo/ equipamentos/ comércio que dão certo
para grupos produtivos

13

Estoque (volume) disponível das espécies de potencial econômico

Identificação dos estoques de spp de potencial econômico (1)
Sequestro de carbono (inventário) (9)

14

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

1 Inventario emissões GEE para o estado
Impactos/ consequências mudanças climáticas
Mapa vulnerabilidade climática
Balanço de gases de efeito estufa
Estatísticas climáticas (emissão, estoque)
Estoque e fluxos (dinâmica) de gases de efeito estufa (2)
Quanto de estoque de carbono tem no solos do Cerrado?
Cadeias produtivas de PFNMs (20)
Estudo da cadeira produtiva dos frutos do Cerrado (1)

15

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)

Quais estudos existem sobre a cadeia produtiva dos frutos nativos do Cerrado
Mapeamento simplificado de como funciona e quanto custa a logística do processo da
atividade extrativista/ cadeiras produtivas.
Produção, Extrativismo do cerrado (4)

16

17
18

Incentivos econômicos para manter o Cerrado (ex: PSA, ICMS Ecológico,
Bolsa Verde etc.)
Indicadores e ferramentas para estimativa de estoque, emissão e balanço
de GEE
Levantamento de oferta e demanda de sementes e mudas (ex: quantidades
e preços, contato de fornecedores e compradores)

Onde estão os incentivos para manter o Cerrado em pé? (ICMS Ecológico, e PEC do
Cerrado)
PSA Cerrado/ Programas/ Incentivos econ.
Programa Bolsa Verde MG
Faltam indicadores e ferramentas para levantamento de carbono
“Link” entre demanda e oferta de sementes e mudas

12

#

REGISTRO FINAL CONSOLIDADO
(Pós OFICINAS E WORKSHOP)

REGISTRO ORIGINAL DAS OFICINAS
Demanda/ consumo, insumo produtos florestais (5)
Dados de produção e demanda segundo a escala (pequeno/grande)
Demanda de produtos florestais

19

Levantamento de oferta e demanda/consumo de PFM/PFNM (ex:
quantidades e preços, contato de fornecedores e compradores, insumos)

Diagnóstico de oferta e demanda de produtos
Estudo de mercado (apicultura, buriti, ILPF) (2)
Estudo de mercado (produtos madeireiros e não madeireiros)
Estudo de mercado para produtos do Cerrado
Pesquisa de mercado madeireiro e não madeireiro
Disponibilizar informações sobre licenças ambientais e outorgas. (4)

20

Licenças e outorgas florestais solicitadas e autorizadas

Informações sobre licenciamentos (solicitações, aprovação, prazos) (1)
Relação das licenças e outorgas solicitadas/autorizadas
Quais assentamentos e comunidades que trabalham no processamento e
beneficiamento dos frutos do Cerrado?

21

Lista de comunidades e povos tradicionais extrativistas (ex: nome, contato,
localização e atividades de atuação)

Dados extrativistas: quem são? Onde estão? Quanto produzem? Quanto vendem? (1)
Divulgar os diagnósticos e mapeamentos dos povos e comunidades tradicionais
agroextrativistas
Mapeamento de comunidades e povos tradicionais.

22

Lista de fornecedores de sementes e mudas florestais (ex: nome, contato,
localização, espécies, produção, preço)

Buscar onde estão as redes de sementes e mudas, bem como as informações de
produtores e coletores de sementes e mudas
Lista de fontes de sementes florestais (1)
ONGs e cooperativas que trabalham c/ SAF:
Quem são? Onde estão?

23

Lista de instituições / produtores relacionados a SAFs (ex: nome, contato,
localização e atividades de atuação)

ONGs, cooperativas e associações que trabalham c/ SAF
Quais as instituições que vem trabalhando com SAF?
Identificação das organizações que trabalham em rede para promoção do extrativismo e
SAFs

24

Lista de instituições / produtores relacionados ao extrativismo (ex: nome,

Informações localização de produtos e produtores do extrativismo

13

#

25

26
27

REGISTRO FINAL CONSOLIDADO
(Pós OFICINAS E WORKSHOP)
contato, localização e atividades de atuação)

Lista de instituições relacionados à assistência técnica (ex: nome, contato,
localização e atividades de atuação)
Lista de instituições relacionados a assistência técnica para manejo
sustentável (ex: nome, contato, localização e atividades de atuação)
Lista de ONGs relacionados ao manejo sustentável / silvicultura/
extrativismo (ex: nome, contato, localização e atividades de atuação)

REGISTRO ORIGINAL DAS OFICINAS
Quais as unidades de beneficiamento (cooperativas dos frutos do Cerrado - as que estão
em funcionamento e as que não estão)
Lista de instituições de ATER
Quais editais de ATER existem e para qual região está disponível? Quais instituições
estão aptas a prestar ATER
Quais os órgãos de assistência técnica envolvidos no manejo florestal de base
comunitária?
C) Catálogo de ONGs que atuam nas áreas florestais
Divulgar informações sobre técnicas de manejo/ equipamentos/ comércio que dão certo
para grupos produtivos
Manejo florestal modelos

28

Manuais e modelos de manejo florestal sustentável (PFM e PFNM)

Manual para manejo madeireiro e não madeireiro
Como se faz manejo sustentável? Divisão de frutos que se pode coletar sem prejuízo
para a fauna e novas matrizes
Passo a passo para manejo: inventário; coleta, corte; certificação; órgãos, etc (1)

29

Manuais e modelos para uso/ beneficiamento de PFNM

30

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

Manuais de boas práticas de uso de PFNM (2) (8)
Manuais de restauração para conservação (2) (8)
Levantamento de preços por produtos florestal nas diferentes etapas de comercialização
(em pé, no carreador, no cliente)
Custos de produção: coleta, transporte, beneficiamento (1)
Contribuição dos SAFs para a biodiversidade do Cerrado

31

Pesquisas específicas sobre SAF (ex: lista de revistas, teses, dissertações)

32

Políticas e programas de extensão florestal (ex: silvicultura, manejo
sustentável)

Políticas extensionistas para o manejo

33

Produtos do Cerrado com relevância socioeconômica

Produtos do Cerrado com maior relevância socioeconômica (3)

34

Programas de conservação do solo e da água

Mapeamento dos programas de cons. do solo e água.

35

Programas e políticas públicas de comercialização de PFNM (ex. PNAE,
PAA, PGPMbio, Pronaf)

Quais as pesquisas sobre agroflorestal e a sua importância socioambiental?

Políticas públicas para comércio dos produtos extrativistas (4)
Quais os programas de comercialização dos frutos do cerrado? (Quanto do QNAE e
PAA são da sociobiodiversidade)

14

#

36

REGISTRO FINAL CONSOLIDADO
(Pós OFICINAS E WORKSHOP)
PSA (ex: iniciativas e resultados, modalidades, estratégias, atores e
financiadores)

REGISTRO ORIGINAL DAS OFICINAS
Sistemas Estaduais de PSA (publicação c/ diagnóstico): Publicação 2014 – ISBN
978.85.635 22-115 (2)
Iniciativas de PSA no Cerrado, bem como os resultados
Programas, modalidades, atores e financiadores de PSA (6)

37

Quantidade de empregados e valor de renda associada ao extrativismo

38

Técnicas de domesticação de nativas (ex: quebra de dormência, combate a
doenças e pragas, etc)

39

Técnicas de domesticação e melhoramento de nativas para SAFs

Informações sobre geração de emprego e renda do extrativismo
Quanto de renda e trabalho o extrativismo gera para as comunidades?
Onde estão as informações domesticação de espécies nativas do Cerrado, incluindo a
quebra de dormência das espécies?
Informações sobre domesticação e melhoramento de espécies nativas para SAFs e
Florestas plantadas
Tecnologias para recuperação de áreas degradadas (7)
Manuais de boas práticas de uso de PFNM (2) (8)
Manuais de restauração para conservação (2) (8)
Mapeamento áreas degradadas: Inventário de opções de restauração (5)

40

Técnicas de restauração/ recuperação (métodos efetivos e eficientes)

Métodos de restauração eficientes para Cerrado típico
Modelos de Recuperação
Quais são as modalidades de restauração com maior efetividade! Pertencimento do
agricultor e geração de renda
Técnicas de restauração

41

Técnicas de SAF (ILPF, ILP e IPF) com nativas

ILPF, ILP, IPF – NATIVAS (10)

42

Técnicas de SAF para restauração de APP e RL

Quais são as diferentes opções de sistemas agroflorestais para restauração de APP e
RL no Cerrado?

43

Técnicas de silvicultura de nativas

Silvicultura para nativas

44

Tipos de certificação (ex: procedimentos para obtenção, madeireira e não
madeireira)

Processos para certificação florestal
Programa de certific.de comercialização madeira
Tipos e trâmites para certificações (unificar) (5)
45

Uso e conhecimento tradicional sobre manejo florestal sustentável (ex:
manuais)

9) Usos tradicionais do Cerrado por populações locais
Produzir material informativo sobre o conhecimento tradicional para o manejo das

15

#

REGISTRO FINAL CONSOLIDADO
(Pós OFICINAS E WORKSHOP)

REGISTRO ORIGINAL DAS OFICINAS
espécies nativas e a proteção de nascentes

46

Usos da espécie (recomendação): monocultura/consórcio

47

Usos da espécie (recomendação): produção PFM/PFNM

48

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

49

Usos das espécies: medicinal

50

Valoração de serviços ambientais (ex: teses, dissertações, pesquisas
específicas)

51

Zoneamento e aptidão de espécies para silvicultura

Divulgar informações com foco na vocação das espécies nativas do Cerrado em
monoculturas ou sistemas consorciados (caxeta, araticum, tingui)
Madeiras nativas para lavoura comercial
Divulgação de pesquisas de zoneamento e espécies recomendadas para produção no
Cerrado
Necessidade de informações sobre espécies para SAFs, áreas de restauração /
recuperação (2)
Quais espécies nativas do Cerrado são mais apropriadas para um programa de
recuperação nos sistemas agroflorestais? (espécies engenheiras)
Onde está a farmacopeia do Cerrado? Uso comercial da medicina do Cerrado (ex. mana
cadela, barbatimão, arnica...)
Valoração serviços ambientais (água, solos, saúde humana) (6)
Zoneamento e aptidão de florestas plantadas
Divulgação de pesquisas de zoneamento e espécies recomendadas para produção no
Cerrado

Fonte: STCP e Oficina Participativa SFB (2017).
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse relatório apresentou as Informações Prioritárias consolidadas após a realização do Workshop,
as quais fazem parte do estudo “Identificação de Informações Prioritárias sobre Gestão Florestal
Sustentável do Cerrado e Fortalecimento de Parcerias para o Sistema Nacional de Informações
Florestais - SNIF”.
A seguir são destacadas as principais conclusões e encaminhamentos derivados da elaboração
deste documento:
i.

A base original de demandas por informações derivou das indicadas nas Oficinas
Participativas, que foram trabalhadas posteriormente no Workshop, ambos realizados em
Brasília-DF entre Março e Agosto/2017;

ii.

Na elaboração do presente documento, houve necessidade de uma melhor avaliação, pela
STCP e pelo SFB, dos resultados do Workshop, para consolidar as demandas de
informações que serão trabalhadas nas etapas subsequentes do projeto;

iii.

Para tanto, após a realização de tal evento, foi efetuada uma análise criteriosa das
informações destacadas no Workshop, e posteriormente aplicados critérios para priorização
das demandas destacadas no evento pelo participantes, bem como efetuada uma seleção
final das informações;

iv.

Tal análise e seleção das demandas de informações prioritárias foi necessária para
compatibilizar os resultados do Workshop com a proposição de um sistema adequado com
o SNIF para o bioma Cerrado, que atenda os objetivos propostos para o mesmo;

v.

Por esta razão, na avaliação e classificação final das demandas de informação para a
próxima etapa do projeto foram consideradas como classificadas para as próximas etapas
do projeto, em comum acordo entre o SFB e a STCP, apenas as informações consideradas
“factíveis” e “factíveis parcialmente atendidas pelo SNIF”;

vi.

As demandas por informações prioritárias consolidadas neste relatório servirão de subsídio
para os próximos passos do projeto;

vii.

O Produto D1 subsequente contemplará a identificação das instituições produtoras destas
informações prioritárias consolidadas definidas neste Produto, o levantamento detalhado
dos dados produzidos (metadados) em cada instituição, a indicação das lacunas de
informação, existência de bancos de dados e possibilidade de integração ao SNIF, entre
outras;

viii.

As informações prioritárias consolidadas, apresentadas neste Produto, poderão ainda ser
desagregadas em mais de uma fonte/instituição geradora de informação no Produto D1.
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ANEXO I

