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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 mesmo são: (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, uma série de atividades foi estabelecida.
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,
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.
No âmbito do mapeamento de fontes de dados, este relatório traz um levantamento e detalhamento
de sistemas de informações florestais utilizados em diversos países, com o intuito de se obter
sugestões para o desenvolvimento do sistema SNIF-Cerrado.
O presente relatório (“Relatório do Levantamento e Detalhamento de Sistemas de Informações”) é a
versão revisada do estudo e apresenta o objetivo e a metodologia utilizada na seleção e avaliação
de sistemas selecionados de informações, suas descrições e detalhamentos, bem como sugestões
para o desenvolvimento do sistema SNIF (atual e Cerrado), derivadas da análise efetuada dos
sistemas selecionados, contemplando as revisões sugeridas pelo SFB.

2 – OBJETIVO DO PRODUTO
Este produto específico, conforme disposto no TdR, tem por objetivos: (i) identificação e
detalhamento de sistemas de informações semelhantes ao SNIF, como referência quanto ao tipo de
dados disponibilizados, forma de apresentação das informações e outros aspectos de interesse, e
(ii) proposição de sugestões de melhorias para o SNIF a partir destas referências.

3 – METODOLOGIA
Este capítulo aborda a metodologia adotada no levantamento dos sistemas de informações tratados
neste relatório, para os critérios utilizados nas suas avaliações - dentre os quais estão os temas de
destaque identificados em cada um deles (com sinergia com o SNIF-Cerrado) - e na elaboração das
sugestões para o SNIF.
3.1 – ABRANGÊNCIA
3.1.1 – Geográfica
A abrangência geográfica do estudo é o bioma Cerrado no Brasil. Para este Produto, no entanto,
além do Brasil, foram considerados outros países/ regiões que possuem sistemas de informação
semelhantes ao SNIF: Europa, EUA, Finlândia, Canadá, Rússia, Suécia, Costa Rica, Bolívia e
México.
3.1.2 – Escopo
O escopo deste produto consiste no levantamento e detalhamento de sistemas de informações
florestais, os quais resultam em sugestões de aprimoramento do SNIF e para o desenvolvimento do
SNIF-Cerrado.
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3.2 – ABORDAGEM METODOLÓGICA
3.2.1 – Identificação e Seleção dos Sistemas de Informação
O ponto de partida para o levantamento e seleção dos sistemas de informações foi uma lista de
instituições com sistemas próprios indicados pelo SFB, adicionada de outras indicações
1
complementares da STCP . A lista sugerida pelo SFB incluía sistemas internacionais
predominantemente florestais, ambientais ou com estatísticas gerais.
Para fins comparativos, a Consultora também selecionou o Sistema Nacional de Informações
Florestais - SNIF visando proposições de sugestões para o sistema e novo módulo SNIF-Cerrado.
Posteriormente, a Consultora efetuou uma análise preliminar dos sistemas, apresentada na tabela
3.01. Tal análise considerou:


Os sistemas semelhantes ou relacionados à temática do SNIF: Seguindo a orientação do
TdR, de que o enfoque deste relatório deve ser “identificar e especificar sistemas de
informações semelhantes ao proposto pelo SNIF, com o objetivo de ter como referência os
dados disponibilizados, a forma de apresentação e outros itens de interesse”, a Consultora
considerou como sistemas semelhantes ao SNIF sites de outros países cujo enfoque
principal é florestal (incluindo ou não outros temas correlacionados).
Isto porque os mesmos, assim como o SNIF, possuem informações de utilidade pública e
predominantemente de natureza florestal, o que possibilita uma análise comparativa entre
os sistemas focada e mais completa.
Assim sendo, os sistemas florestais selecionados de outros países foram os principais
abordados e analisados neste relatório, de forma detalhada.



O status de funcionamento dos sistemas avaliados: A maioria dos sistemas considerados
está em pleno funcionamento. Em alguns casos, no entanto, os sites estão em
implementação, tendo-se identificado somente notícias de criação e implementação dos
mesmos; e em um caso o site possui link de acesso, porém o mesmo não funciona. Para os
sites em implementação ou sem acesso, portanto, a análise dos sistemas restou
prejudicada. Para os sites com informações gerais ou predominantemente ambientais foi
efetuada uma análise simplificada.



A existência de diversidade de informações florestais: Outra variável pré-avaliada, que
melhor orienta a análise dos sistemas é a existência de diversidade de informações
florestais (e correlatadas), que são o enfoque principal deste relatório. Na visão da
Consultora, sistemas com maior diversidade de informações possuem um maior potencial
de terem diferenciais positivos e de contribuírem para o aprimoramento do SNIF e criação
do módulo SNIF Cerrado. Apenas um site florestal foi avaliado de forma simplificada, por
possuir muito pouca informação disponível.

A síntese da análise preliminar dos sistemas de informação é apresentada na tabela 3.01.

1

Adicionalmente às indicações do SFB, foram incluídos outros dois sistemas de informações florestais, com
base na experiência da Consultora. Os sistemas selecionados foram os da Finlândia (METLA) e da Suécia
(SFA), países com desenvolvimento florestal avançado e com sistemas de informações que podem contribuir
para o aprimoramento do SNIF.
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Tabela 3.01 –Sistemas de Informação Considerados para Avaliação neste Estudo
Sistema de
Informação

#
0

6
7
8
9
10
11

SNIF Brasil
EUROFORES
T Europa
FIA EUA
INE Portugal
MENLHK
Indonésia
METLA
Finlândia
NFIMS Nepal
NFIS Canadá
NFIS Índia
RFF Rússia
SFA China
SFA Suécia

12

SINIA Chile

1
2
3
4
5

SIREFOR
Costa Rica
SNI Equador
SNIB Bolívia
SNIC Peru
SNIF Colômbia
SNIF México
SNMB
Argentina

13
14
15
16
17
18
19

Em funcionamento

Diversidade
de
Informações
Florestais
Sim

Forma de Análise
(Simplificada/
Detalhada/ Site Não
Acessível)
Detalhada

Florestal

Em funcionamento

Sim

Detalhada

Florestal
Geral¹

Em funcionamento
Em funcionamento

Sim
4
Não

Detalhada
Simplificada

Florestal

Em funcionamento

Sim

Simplificada

Florestal

Em funcionamento

Sim

Detalhada

Florestal
Florestal
Florestal
Florestal
Florestal
Florestal
Predominantemente
Ambiental

Em funcionamento
Em funcionamento
Em implementação²
Em funcionamento
Em funcionamento
Em funcionamento

Não
Sim
Sim
Sim
Sim

Em funcionamento

Florestal

Tipo
Principal de
Informação

Status

Florestal

s

7

4

Simplificada
Detalhada
Site não acessível
Detalhada
Detalhada
Detalhada

Não

4

Simplificada

Em funcionamento

Sim

Detalhada

Geral¹
Florestal
Florestal
Florestal
Florestal

Em funcionamento
Em funcionamento
Em implementação²
Sem acesso³
Em funcionamento

Não
Sim
Sim

Florestal

Em funcionamento

Não

4

Simplificada
Detalhada
Site não acessível
Site não acessível
Detalhada

4

Simplificada6

1

Indicadores sobre diversos temas para o país.
Há notícia sobre a implementação do site.
3
O site possui link de acesso, porém o mesmo não funciona.
4
Poucas informações disponíveis.
5
Data base de consulta em 28/Fev/2018.
6
Este site florestal foi avaliado de forma simplificada, por ter muito poucas informações.
7
Contém informações somente no idioma bahasa indonésia.
Fonte: Elaborado por STCP (2018).
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Os sites florestais foram analisados de forma detalhada no capítulo 4 deste relatório. Uma breve
análise sobre os demais sites em funcionamento é apresentada no Anexo I deste documento.
Os sistemas florestais avaliados de forma detalhada neste relatório, portanto, foram:


Sistema Nacional de Informações Florestais - SNIF Brasil;



European Forest Information Portal - EUROFOREST;



Forest Inventory and Analysis National Program - FIA EUA;



Finnish Forest Research Institute - METLA Finlândia;



National Forest Information System - NFIS Canadá;



State Forestry Administration – SFA China;
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Swedish Forest Agency - SFA Suécia;



Sistema de Información de los Recursos Forestales - SIREFOR Costa Rica;



Sistema Nacional de Información y Monitoreo de Bosques - SNIB Bolívia;



Sistema Nacional de Información Forestal - SNIF México;



Russian Forests & Forestry Data & Analysis - RFFD Rússia.

3.2.2 – Critérios de Avaliação dos Sistemas de Informações
Para avaliar os sistemas de informações selecionados e os principais dados disponibilizados pelos
mesmos foram definidos critérios qualitativos de avaliação. O objetivo da definição destes critérios
foi criar um padrão de análise dos sistemas.
A Consultora definiu os critérios passíveis de uma avaliação através de parâmetros objetivos.
Após navegação prévia nos sites dos sistemas de informação selecionados foi efetuada a validação
dos critérios de avaliação dos mesmos.
Na tabela 3.02 estão apresentados estes critérios definidos e seus respectivos parâmetros.
Tabela 3.02 – Critérios de Avaliação dos Sistemas de Informação Florestais
#

Critérios

1

Temas/
Subtemas
de destaque

2

Grau (Forma) de
detalhamento
das
informações/Abrang
ência geográfica

3

Facilidade
navegação

de

4

Disponibilidade
ferramentas

de

5

Ocorrência de Erros

6

Eficiência
processamento
informações

7

Redirecionamento

Interno: Sem redirecionamento
para sites de outras instituições

8

Acesso

Público:
acesso

9
10
11

no
das

Existência
de
sistema de busca
Exibição em outros
idiomas
Existência de mapa
do site ²

Parâmetros de Avaliação
Muitos:
Apresenta
diversos
Poucos:
Apresenta
alguns
temas/ subtemas com grande
temas/ subtemas com grande
sinergia com o SNIF-Cerrado¹
sinergia com o SNIF-Cerrado¹
(referência: mais de 10)
Detalhada:
Existência
de
informações abertas por regiões,
estados e/ou biomas

Não detalhada: Existência de
informações
somente
agregadas no âmbito nacional

Alta: Facilidade de encontrar
informações, partindo da forma
de apresentação dos tópicos na
página inicial do site
Sim: Possui ferramentas (ex:
softwares, aplicativos, sistemas
de cálculo)
Sistema sem erros (ex: link
quebrado, página em branco)

Baixa: Dificuldade de encontrar
informações, partindo da forma
de apresentação dos tópicos na
página inicial do site

Rápido:
Rapidez
de
processamento das informações

Sem

restrições

de

Sim: Possui sistema de busca
Sim: Exibe
outro idioma

informações

Sim: Possui mapa do site

em

Não: Não possui ferramentas
Sistema com erros (ex: link
quebrado, página em branco)
Lento:
Lentidão
de
processamento
das
informações
Externo: Com redirecionamento
para sites de outras instituições
Restrito: Acesso através de
login, de uso exclusivo da
instituição e/ou pago
Não: Não possui sistema de
busca
Não: Não exibe informações
em outro idioma
Não: Não possui mapa do
site

¹ Os temas com grande sinergia com o SNIF são abordados no item 3.2.3.
² Lista com todas as URLs do site. Ele funciona como uma espécie de guia que orienta o usuário a navegar e
encontrar a informação desejada.
Fonte: Elaborado por STCP (2018).
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Além de tais critérios, a Consultora efetuou uma análise da atualização em cada sistema das
informações. Esta análise foi efetuada através de uma amostragem das informações florestais
disponíveis em cada site e não focada no conteúdo total do site, até porque existem atualizações
em diferentes datas para cada tipo de informação disponível em um mesmo sistema.
Especialmente para a avaliação de alguns critérios (ocorrência de erros e eficiência no
processamento das informações), a Consultora acessou diversas vezes os sites dos sistemas, em
diferentes datas.
Adicionalmente, foram descritos os principais tipos de informações contidos nos sistemas, conforme
os critérios.
3.2.3 – Temas com Sinergia com o SNIF-Cerrado
Com base nos temas e subtemas para o SNIF-Cerrado (Oficinas Técnicas e Workshop) e produtos
anteriormente desenvolvidos que compõem o estudo, foram identificados nos sistemas de
informação selecionados os temas e subtemas com sinergia ao SNIF, especialmente para o SNIFCerrado. Temas similares encontrados nos sistemas foram correlacionados.
A tabela 3.03 apresenta os 38 temas identificados nos sistemas avaliados, com sinergia com o SNIF.
Estes temas e subtemas identificados serviram para a criação do parâmetro de avaliação do critério
1 - temas de destaque, apresentado anteriormente na tabela 3.03.
Tabela 3.03 – Temas e Subtemas Identificados nos Sistemas Selecionados com Grande
Sinergia ao Desenvolvimento do SNIF-Cerrado
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Temas/ Subtemas
Água
Área Florestal
Biodiversidade
Biomas
Cadeia Produtiva
Certificação
Conservação
Desmatamento
Economia
Ecossistemas Florestais
Emprego Florestal
Espécies
Estatísticas Florestais
Estoque Florestal
Financiamento
Gases Efeito Estufa (GEE)/ Sequestro de Carbono
Incêndios
Indústria/ Comércio
Instituições de Ensino
Inventário
Legislação
Manejo de Pragas
Manejo Sustentável
Monitoramento Florestal
Mudança Climática
Organizações/ Entidades
Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM)
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#
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Temas/ Subtemas
Políticas
Produção
Profissionais Florestais
Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)
Sementes
Serviços Florestais
Silvicultura/ Florestas Plantadas
Solos
Pesquisa/ Desenvolvimento Tecnológico
Viveiros
Zoneamento

Fonte: Elaborado por STCP (2018).

Deste modo, para o critério 1 de avaliação dos sistemas de informação selecionados (temas/
subtemas de destaque), foram considerados sistemas de informação com muitos temas de
destaque aqueles que apresentaram mais de 10 temas com grande sinergia ao desenvolvimento do
SNIF-Cerrado; e considerados sistemas de informação com poucos temas de destaque aqueles
que apresentaram 10 temas ou menos com grande sinergia ao desenvolvimento do SNIF-Cerrado.
Outros temas e informações que constam nos sistemas de informação avaliados e que eventualmente
podem ser de interesse para o desenvolvimento do SNIF-Cerrado constam no Anexo II.
3.3 – FONTES DE INFORMAÇÕES UTILIZADAS
Para a elaboração deste produto foram utilizadas informações secundárias, disponíveis nos
endereços dos sites de cada sistema de informação consultado (tabela 3.04).
Tabela 3.04 – Sistemas de Informação Consultados
#
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Sistema de Informação
SNIF Brasil
EUROFOREST Europa
FIA EUA
INE Portugal
MENLHK Indonésia
METLA Finlândia
NFIMS Nepal
NFIS Canadá
NFIS Índia
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RFF Rússia

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

SFA China
SFA Suécia
SINIA Chile
SIREFOR Costa Rica
SNI Equador
SNIB Bolívia
SNIC Peru
SNIF Colômbia
SNIF México
SNMB Argentina

Link de Acesso
http://www.florestal.gov.br/snif/
http://forestportal.efi.int/
https://www.fia.fs.fed.us/
https://www.ine.pt/
http://www.menlhk.go.id/
http://www.metla.fi/index-en.html
http://mfsc-nfims.gov.np/
https://ca.nfis.org e https://nfi.nfis.org/en/
Em implementação / Não identificado
http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/FOR/forest_cdrom/e
nglish/intro_en.html
http://english.forestry.gov.cn
https://www.skogsstyrelsen.se/en/
sinia.mma.gob.cl/
http://www.sirefor.go.cr/
http://sni.gob.ec/
http://www.esfor.umss.edu.bo/snib/index.php
Em implementação / Não identificado
Sem Acesso / Não identificado
http://187.218.230.5/sobre-el-snif
http://snmb.ambiente.gob.ar/portal/

Fonte: Diversas (2018).
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3.4 – SUGESTÕES PARA O SNIF
Partindo dos critérios e dos resultados da avaliação efetuada do SNIF Brasil atual e dos sistemas
florestais analisados, foram efetuadas sugestões ao sistema brasileiro, nas seguintes perspectivas:
(i) sugestões de inclusões (componentes relacionados com os critérios de avaliação utilizados neste
relatório, que o SNIF ainda não possui); e (ii) sugestões de melhoria (aspectos identificados no SNIF
atual que podem ser aprimorados).
De forma complementar, foram efetuadas sugestões de melhoria em linha com as características
desejáveis em sistemas de informação segundo a FAO.
As sugestões poderão ser aproveitadas para o SNIF como um todo e/ou adaptadas para o novo
módulo do SNIF-Cerrado.

4 – DETALHAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES FLORESTAIS
Este capítulo primeiramente descreve os sistemas de informações florestais selecionados
individualmente (Brasil, Canadá, Europa, EUA, Costa Rica, Bolívia, México e Rússia), conforme os
critérios definidos no capítulo 3, e posteriormente traz uma análise crítica conjunta (transversal) dos
mesmos.
4.1 – AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SELECIONADOS
4.1.1 – SNIF Brasil (Sistema Nacional de Informações Florestais)
A partir da Lei Federal nº 11.284/2006, o SFB adquiriu a competência para criar e manter o
chamado Sistema Nacional de Informações Florestais - SNIF.
O principal objetivo do SNIF é produzir, organizar, armazenar, processar e disseminar dados,
informações e conhecimento sobre as florestas e o setor florestal, de modo a subsidiar projetos e
políticas que conciliem o uso e a conservação das florestas do Brasil. O website é a primeira
iniciativa de disponibilização deste tipo de informações por meio da Internet e representa o
compromisso da instituição em disponibilizar informações e consolidar um Sistema Nacional de
Informações Florestais que atenda as necessidades da sociedade brasileira.
A seguir é apresentada a avaliação do SNIF Brasil, de acordo com os critérios selecionados:


Temas/ Subtemas de destaque: O SNIF Brasil já apresenta muitos temas/ subtemas com
grande sinergia com o SNIF-Cerrado, a saber:
- Área florestal (tema/ subtema 2) - Definição, funções, área de florestas plantadas no
Brasil), biomas (descrição dos biomas brasileiros;
- Cadeia produtiva (tema/ subtema 5) - Informações por produto;
- Certificação (tema/ subtema 6) - Sistemas de certificação e principais certificadoras
que atuam no Brasil;
2
- Conservação (tema/ subtema 7) - Aberta em SNUC, APP, RL e TI ;
- Emprego florestal (11) - número de empregos formais por segmento do setor florestal
- Espécies (tema/ subtema 12) - Riqueza de espécies, diversidade arbórea, ameaçadas
ou em perigo de extinção, madeireiras comerciais;
- Estatísticas florestais (tema/ subtema 13) - Boletins SNIF;
- Estoque florestal (tema/ subtema 14) - Volume, biomassa, carbono;

2

Além das definições e base legais para os subtemas mencionados relacionados ao tema conservação, para o
SNUC apresenta-se um mapa com a divisão das categorias de UC em Unidades de Proteção Integral e de Uso
Sustentável do Brasil; para as APPs e RLs tabelas síntese, extraídas do CAR, com o total de APP e RLs
cadastrada e com vegetação nativa por estado; para a RL também se apresenta uma tabela síntese da área
total de RL por bioma; e para as Terras Indígenas o status de regularização e área total por modalidade de
Terra Indígena, do Brasil e por estado.
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-

-

-

Financiamento (tema/ subtema 15) - Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal e
guia de financiamento florestal;
Incêndios e desmatamento (tema/ subtema 17/8) - Monitoramento de incêndios e
perda da cobertura florestal;
Inventário (tema/ subtema 20) - Definição de florestas, tipologias, bens e serviços;
florestais, pressão e impacto sobre florestas e inventário florestal nacional;
Indústria e comércio (tema/ subtema 18) - Importação e exportação de produtos
florestais madeireiros e não madeireiros;
Legislação (tema/ subtema 21) - Há um redirecionamento para um sistema de
pesquisa de legislação do governo federal;
Organizações e entidades (tema/ subtema 26) - Principais organizações e entidades
que atuam no setor florestal brasileiro;
Políticas (tema/ subtema 28) - Plano de Ação para Prevenção e Controle do
Desmatamento na Amazônia Legal, Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas e Plano
de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado;
Produção (tema/ subtema 29) - Produtos madeireiros, produtos não madeireiros,
evolução do valor de produção, contextualização dos polos madeireiros da Amazônia,
tipos de empresas processadoras de madeira, resultados do estudo realizado em 2009;
PSA (tema/ subtema 31) - Bolsa Verde, Bolsa Floresta;
Serviços florestais (tema/ subtema 33) - Valor dos serviços prestados no ano por
segmento madeireiro.



Grau (Forma) de detalhamento das informações/Abrangência geográfica: A maior parte das
informações disponíveis no site é detalhada. As informações do site de cobertura florestal
nativa são detalhadas por biomas e a área plantada é apresentada por Estado. As florestas
privadas são apresentadas através de informações do CAR por Estado e as florestas
públicas através das concessões florestais vigentes, por Estado e mesmo por UMF. O
sistema também contém estatísticas a nível nacional, como produção florestal, comércio,
emprego, serviços entre outras.



Facilidade de navegação: Alta. As informações são fáceis de serem encontradas. O sistema
é dividido em 5 (cinco) assuntos: entenda o SNIF, recursos florestais, gestão florestal,
produção florestal e ensino e pesquisa florestal, os quais são abertos em subtemas. Todos
esses tópicos estão agrupados em uma coluna ao lado esquerdo da página, com seus
respectivos subitens, o que facilita a visualização e acesso às informações. Há chamadas
também para publicações de interesse e links (figura 4.01).
Além disso, ao se navegar no site, algumas tabelas contem textos na cor branca, com fundo
claro, dificultando a leitura dos dados. Este é um erro do Joomla!, plataforma antiga que o
SFB utiliza no portal. Espera-se que tal erro seja corrigido com a migração do portal para
todos os navegadores.
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Figura 4.01 – Estrutura Indicativa da Facilidade de Navegação do Site SNIF Brasil

Fonte: Portal SNIF Brasil (2018).



Disponibilidade de ferramentas: Não foram identificadas ferramentas de apoio disponíveis
para o usuário do sistema.



Ocorrência de Erros: Foram identificados alguns erros no site - páginas que abrem
normalmente, mas no ato de expandir informações recolhidas, implica em erro de script. Um
exemplo disso são as informações de florestas plantadas no Brasil, que ao clicar em IBGE
ou
IBÁ
acusa
um
erro,
se
utilizado
o
navegador
Mozilla
Firefox
(http://www.florestal.gov.br/snif/recursos-florestais/as-florestas-plantadas).



Eficiência no processamento das informações: O sistema é considerado de rápido acesso,
sem identificação de travamentos.



Redirecionamento: A maior parte das informações está internalizada (contida) no próprio
sistema, mas há alguns links com direcionamento externo a outros portais, como o da
legislação (cuja chamada fica no canto superior direito da página inicial), que leva para um
website do Governo Federal, e de crédito florestal, que leva para outra página do SFB. O
sistema também divulga links de outros portais, mas mesmo documentos originários de
outras fontes estão disponíveis no próprio site do SNIF.



Acesso: Acesso público em todo o sistema. Não foram identificados restrições de
informação no site. Não há contato para suporte técnico ou solicitação de outras
informações. Adicionalmente são disponibilizados o telefone e fax para contato com o SNIF,
bem como um campo de envio de mensagem no próprio portal.



Existência de sistema de busca: Há um sistema de busca em funcionamento no site, que
também possibilita busca avançada. Os parâmetros da busca avançada incluem uma
pesquisa por todos os termos, qualquer termo e frase exata. O sistema também possibilita
escolher a ordem das informações (recentes, populares, alfabética e seção/categoria).



Exibição em outros idiomas: Não. Todas as informações do site são apresentadas somente
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em português.


Existência de mapa do site: Não há apresentação das informações do sistema em formato
de mapa do site.



Atualização das informações: O sistema apresenta informações oficiais e estatísticas atuais
disponíveis (muitas de 2016 e um boletim com os dados mais recentes sobre as florestas
brasileiras de 2017).

4.1.2 – EUROFOREST (European Forest Information Portal)
O Portal Europeu de Informação Florestal (EUROFOREST) foi criado em 2007 e visa atender as O
Portal Europeu de Informação Florestal (EUROFOREST) foi criado em 2007 e visa atender as
demandas de melhor acesso a informações atuais sobre florestas e silvicultura na Europa.
O portal é o resultado de um projeto financiado pelo Conselho Regional da Carélia do Norte, a
Cidade de Joensuu (Finlândia) e o EFI (European Forest Institute), que também é responsável por
manter os serviços do portal.
A seguir é efetuada a avaliação do EUROFOREST, de acordo com os critérios selecionados:


Temas/ Subtemas de destaque: Neste sistema, muitos temas possuem alta sinergia com o
SNIF-Cerrado. O grande número de temas pode ser associado ao elevado número de
países que o sistema abrange, ou seja, os temas não são necessariamente abordados para
todos os países da União Europeia. Os temas com sinergia com o SNIF-Cerrado abordados
no EUROFOREST são:
-



Biodiversidade (tema/ subtema 3) - Espécies de ocorrência na Europa;
Certificação (tema/ subtema 6) - Sistemas de certificação utilizados na Europa – 32
tipos de sistemas;
Desmatamento (tema/ subtema 8) - Corte ilegal de árvores em toda a Europa;
Economia (tema/ subtema 9) - Instrumentos econômicos e financeiros utilizados na
Europa;
Ecossistemas florestais (tema/ subtema 10) - Centros de pesquisa e estudos de
ecossistemas florestais;
Espécies (tema/ subtema 12) - Espécies de árvores plantadas e nativas na Europa;
GEE e sequestro de carbono (tema/ subtema 16) - Estudos de dióxido de carbono,
modelagem de sequestro de carbono, comércios, mitigação, outros;
Incêndios (tema/ subtema 17) - Área queimadas, emissões, monitoramento, sistemas
de informações de incêndios, estudos, legislação, outros;
Indústria e comércio (tema/ subtema 18) - Associações, estatísticas de produtos
florestais, comércio internacional;
Instituições de ensino (tema/ subtema 19) - Superior e vocacional;
Inventário (tema/ subtema 20) - Inventário florestal nacional de cada país;
Mudanças climáticas (tema/ subtema 25) - Painéis sobre clima, impactos, projeções
de florestas na Europa sob o efeito das mudanças, outros;
Organizações e entidades (tema/ subtema 26) - Nacionais e internacionais, incluindo
ONGs florestais e ambientais da Europa;
PFNM (tema/ subtema 27) - Associações, mercados, dados;
Profissionais florestais (30) - Agrupados em sindicatos, associações e colegiados;
Silvicultura (tema/ subtema 34) - Centros de pesquisa, estudos de crescimento,
técnicas de manejo, outros;
Solos (tema/ subtema 35) - Institutos de ciência do solo por país, atlas, dados de solos
por país, glossários, outros;
Pesquisa e desenvolvimento tecnológico (tema/ subtema 36) - Anatomia da
madeira, química da madeira, propriedades físicas e mecânicas.

Grau (Forma) de detalhamento das informações/Abrangência geográfica: Por ser um
sistema que inclui informações de 44 países da Europa, a abrangência geográfica por país
não é detalhada (aberta em regiões / estados / províncias /biomas). Todavia, são
disponibilizados links de instituições locais em diferentes países, onde é possível encontrar
informações mais detalhadas, conforme a instituição de cada região.
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Facilidade de navegação: Baixa. Como são muitos tipos informações, encontrar dados
específicos neste sistema não parece ser uma tarefa simples. As informações
disponibilizadas no sistema constam nas seguintes formas de divulgação: (i) páginas da
web (páginas de origem de organizações / redes / revistas / outras); (ii) bases de dados
(bibliográficas, não bibliográficas, imagens) disponíveis via web; (iii) relatórios selecionados
disponíveis via web / outros relatórios disponíveis; e (iv) notícias. As informações são
apresentadas por país ou por temas de interesse em extensas listas de links, dificultando o
acesso ao tópico procurado. Por exemplo: foram encontrados 105 resultados para o tópico
biodiversidade: http://forestportal.efi.int/lists.php?pl=05.05, conforme figura 4.02.
Figura 4.02 – Estrutura Indicativa da Facilidade de Navegação do Site EUROFOREST

Fonte: Portal EUROFOREST (2018).

Entretanto, o portal cumpre seu papel de divulgação de informações, disponibilizando
sempre uma descrição sobre o tipo de informação, título, autor, link, país, idioma e tipo de
acesso (público ou restrito) que o usuário encontrará nos sites locais. Por exemplo:
METADATA para o website Metsäalan tulevaisuusfoorumi (ou Future Forum on Forests of
Finland em http://forestportal.efi.int/view.php?id=211&pl=02.50.10), que inclui título, 2º título,
criador, descrição, URL, Idioma, País, Palavras-Chave, Tipo e Acesso.


Disponibilidade de ferramentas: Foi identificada apenas a ferramenta de busca simples e
avançada na página inicial EUROFOREST.



Ocorrência de Erros: Foi encontrado apenas um link quebrado (página não encontrada)
citado pelo sistema (http://forestportal.efi.int/view.php?id=869), de uma instituição da Áustria
(Association
of
Austrian
Wood
Industries):
https://www.wko.at/service/system/404.html?error=404&errorRequest=/Content.Node/branc
hen/oe/Holzindustrie/Startseite_-_Holzindustrie__Fachverband.html.



Eficiência no processamento de informações: O sistema é de rápido processamento de
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informações.


Redirecionamento: Há direcionamento externo. Informações específicas por país são
encontradas em páginas da web de instituições locais, em idioma próprio.



Acesso: Acesso público e gratuito. No entanto, sites alheios ao sistema, específicos de cada
país, podem conter informações restritas ou mesmo pagas. Por exemplo, a CAB
International, disponibiliza mapas com a distribuição de doenças de plantas na Europa,
sendo este dado disponível mediante pagamento (https://www.cabi.org/dmpd/). No entanto,
antes de acessar a página desta instituição, o EUROFOREST avisa que esta informação é
restrita e precisa ser comprada (http://forestportal.efi.int/view.php?id=1680).



Existência de sistema de busca: Sim. O sistema de busca do EUROFOREST funciona bem
e possibilita uma busca avançada, através de palavras-chave, idioma, país ou tipo de
informação. Também é possível buscar informações de portais locais. O sistema de busca
melhora o acesso ao conteúdo do site, porém, permanece a dificuldade de encontrar
informações específicas, caso a busca indique extensas listas de links.



Exibição em outros idiomas: Sim. São cobertos os idiomas de todos os países que contém
informações no sistema. Alguns exemplos são: albanês, catalão, alemão, russo, francês,
croata, tcheco, estoniano, grego, húngaro, holandês, italiano, turco e norueguês.



Existência de mapa do site: Não há apresentação das informações do sistema em forma de
mapa do site.



Atualização das informações: As informações amostradas no site são de modo geral atuais
(com exceção das notícias, que foram atualizadas pela última vez em 2014).

4.1.3 – FIA EUA (Forest Inventory and Analysis National Program)
O Programa de Inventário e Análise Florestal (FIA) do Serviço Florestal dos EUA fornece a
informação necessária sobre florestas dos Estados Unidos.
O FIA informa o estado e as tendências na área e localização da floresta; espécie, tamanho e saúde
das árvores; crescimento total da árvore, mortalidade e remoção por colheita; produção de madeira
e taxas de utilização por vários produtos; e em propriedades florestais.
O programa também projeta o estado das florestas em 10-50 anos, o que permite avaliar se as
práticas atuais de manejo florestal são sustentáveis a longo prazo e se as políticas atuais permitirão
que a próxima geração tenha condições de melhor utilizar as florestas do país.
Com base nos critérios de avaliação do site, o FIA apresentou os seguintes resultados:


Temas/ Subtemas de destaque: No FIA, foram identificados poucos temas com grande
sinergia com o SNIF-Cerrado (somente 3 temas / subtemas). Por ser um sistema com foco
em inventário florestal, são temas mais técnicos, a saber:
-

Estatísticas florestais (tema/ subtema 13) – Derivadas do inventário florestal
Inventário (tema/ subtema 20) - Relatórios, dados e informações sobre o programa;
Monitoramento florestal (tema/ subtema 24) - Sanidade florestal por estado,
indicador e ano.



Grau (Forma) de detalhamento das informações/Abrangência geográfica: A abrangência
geográfica é detalhada, havendo informações abertas por região e Estado (o inventário é
realizado em todos os 50 Estados, bem como ilhas do país). O programa é coordenado a
partir de quatro macro unidades regionais (noroeste pacífico, interior oeste, norte e sul) e
cada região mantém seu próprio conjunto de clientes e parceiros que colaboram na
implementação do programa. A área amostrada pelo inventário já contempla 90% de todas
as florestas do país.



Facilidade de navegação: Alta. As informações são bem divididas e fáceis de serem
encontradas. Por sua vez, na página inicial estão disponíveis as publicações mais
importantes do site para download. Há nove grandes grupos de informação localizados em
uma coluna à esquerda na página, conforme ilustrado na figura 4.03.
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Figura 4.03 – Estrutura Indicativa da Facilidade de Navegação no Site do FIA EUA

Fonte: Portal FIA (2018).



Disponibilidade de ferramentas: São disponibilizadas diversas ferramentas para o usuário
do sistema. Uma delas é o DATIM, um software de monitoramento, que auxilia na
determinação de objetivos, perguntas e métricas para planos de monitoramento de florestas
e pastagens nacionais, permitindo adicionar atributos espaciais e suplementares para a
simulação de vegetação florestal e analisar os dados da vegetação para obter estimativas
das atuais condições e tendências da floresta e paisagens circundantes. Outra ferramenta
disponível na busca de dados é o EVALIDator, um sistema de busca avançado, que
possibilita a geração de informações em tabelas da forma que o usuário escolher
(https://apps.fs.usda.gov/Evalidator/evalidator.jsp).
Além destas ferramentas, há manuais e seminários online de treinamento para o usuário
(https://www.fs.fed.us/emc/rig/DATIM/index.shtml).



Ocorrência de Erros: Foi identificada apenas uma página não encontrada no sistema (link
quebrado: https://apps.fs.usda.gov/fiadb-downloads/datamart.html).



Eficiência no processamento de informações: O sistema é de rápida navegação.



Redirecionamento: A maior parte das informações está internalizada no próprio sistema,
sendo poucos links direcionados para outros sites. Os links externos identificados, no
entanto, são de páginas do próprio Serviço Florestal dos EUA.



Acesso: Público e gratuito. Ainda, há a possibilidade de solicitar dados, assistência e tirar
dúvidas acerca das informações do sistema. Há diversos contatos de telefone e e-mail
publicados no site de colaboradores das unidades regionais, bem como de responsáveis
pelos softwares.



Existência de sistema de busca: Existente. O sistema de busca do FIA é funcional e
possibilita busca avançada, através de palavras-chave, frases exatas e até formato do
arquivo desejado.



Exibição em outros idiomas: Não disponível. Todas as informações do site são
apresentadas em inglês, porém, uma publicação chamada “Forest Facts”, que apresenta
síntese dos dados do inventário de florestas do EUA e sobre o país em um contexto global
está disponível em espanhol, francês, português, russo e chinês. Ainda, o arquivo em inglês
é apresentado em unidades de medida inglesa e métrica.



Existência de mapa do site: Há a apresentação de todas as informações do sistema em
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forma de mapa do site. O mapa é dividido em: início, escritório regionais, características do
programa, dados e ferramentas, biblioteca, reunião de stakeholders, links e contato.


Atualização das informações: Parte das informações amostradas no site é atual (20162017) e algumas não apresentam indicação de ano. Foram identificados, no entanto,
materiais disponíveis para download de 2005.

4.1.4 – METLA Finlândia (Finnish Forest Research Institute)
O METLA é um instituto vinculado ao Ministério da Agricultura e Florestas da Finlândia, que fornece
grande quantidade e variedade de informações sobre os recursos florestais do país.
O Instituto foi estabelecido em 1917, iniciando suas atividades em julho de 1918. Desde então,
cresceu consideravelmente e possui uma rede de unidades de pesquisa na Finlândia, tendo se
tornado a principal instituição de pesquisa do país.
Os deveres do METLA são definidos pela lei e pelo seu estatuto para promover, através da
pesquisa, o manejo sustentavelmente econômico, ecológico e social e o uso das florestas.
Aplicando-se os critérios de avaliação propostos para este relatório, o METLA apresentou os
seguintes resultados:


Temas/ Subtemas de destaque: Para o METLA foram identificados muitos temas com
grande sinergia com o SNIF-Cerrado. Há no sistema uma grande amplitude de temas,
apresentados através de publicações científicas e relatórios do próprio instituto, a saber:
-

-

-

Área florestal (tema/ subtema 2) - Área florestal e territorial;
Biodiversidade (tema/ subtema 3) - Programas de biodiversidade em ecossistemas
florestais, impactos socioeconômicos e instrumentos políticos em programas de
biodiversidade,
Emprego florestal (tema/ subtema 11) - Empregos do setor florestal;
Espécies (tema/ subtema 12) - Principais: pinus, aberto e bétula;
Estatísticas florestais (tema/ subtema 13) - Derivadas do inventário florestal,
produtividade florestal, múltiplo uso das florestas e dados de monitoramento das
florestas da Finlândia
GEE e sequestro de carbono (tema/ subtema 16) - Relatórios e inventário de GEE;
Indústria e comércio (tema/ subtema 18) - Valor das exportações e consumo de
madeira em tora por setor;
Inventário (tema/ subtema 20) - Dados do Inventário florestal nacional;
Manejo sustentável (tema/ subtema 23) - Programas de manejo florestal;
Organizações e entidades (tema/ subtema 26) relacionadas;
Políticas florestais (tema/ subtema 28) - Impacto de instrumentos de política na
biodiversidade;
Produção (tema/ subtema 29) – Produção florestal em turfas secas, volume
madeireiro por sortimento e espécie para municípios;
Profissionais florestais (tema/ subtema 30) - Professores e pesquisadores;
Serviços (tema/ subtema 33) - Dados, fotos, pesquisas, laboratórios, biblioteca;
Silvicultura (tema/ subtema 34) - Melhoria das atividades silviculturais, investimentos
para alcançar estas melhorias, área florestal com atividades silviculturais aplicadas



Grau (Forma) de detalhamento das informações/Abrangência geográfica: A abrangência
geográfica é detalhada, havendo algumas publicações e projetos disponibilizados por
cidade (unidades da METLA). Os dados de inventário também são apresentados por
cidade. O primeiro inventário florestal da Finlândia ocorreu em 1920 (entre os primeiros do
mundo) e desde então ocorre a cada 5-10 anos. O último foi realizado em 2009-2013 e
contempla todo o país. Os inventários a partir de 1996 estão disponíveis no site.



Facilidade de navegação: Alta. As informações são divididas em nove grandes tópicos e
são fáceis de serem encontrados. Este tópicos estão localizados em uma linha no topo da
página, conforme ilustrado na figura 4.04.
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Figura 4.04 – Estrutura Indicativa da Facilidade de Navegação no Site do METLA
Finlândia

Fonte: Portal METLA (2018).



Disponibilidade de ferramentas: São disponibilizadas diversas ferramentas para o usuário
do sistema. Uma delas é o MELA, que é uma ferramenta de sistema de apoio à tomada de
decisão florestal gerada para condições específicas da Finlândia e para resolver problemas
como o potencial de produção de florestas e como manejá-las para atingir os objetivos
gerais da sociedade e / ou um proprietário particular (http://mela2.metla.fi/mela/indexen.html). Outra ferramenta é o LIGNUM Model, que é utilizado para dinâmicas estruturais de
árvores, apresentando dados tanto do metabolismo (ou seja, a fotossíntese, a respiração,
etc.),
como
da
arquitetura
da
copa,
que
são
contabilizados.
(http://www.metla.fi/metinfo/kasvu/lignum/index-en.htm).
Ainda há dois softwares disponíveis para download: MOTTI (que facilita a avaliação dos
efeitos das práticas alternativas de manejo florestal no desenvolvimento da árvore e na
rentabilidade do manejo florestal) e o Prehas (que prevê o tempo de colheita, recuperações
de sortimento, distribuição de diâmetro e de comprimento de troncos e recuperação de
valor).



Ocorrência de Erros: Foi identificada apenas uma mensagem de erro (página não
encontrada) no link: http://www.metla.fi/metinfo/kasvu/paivittainen/index-en.htm e dois
direcionamentos equivocados (ver item Exibição em outros idiomas).



Eficiência no processamento de informações: O sistema é de rápida navegação.



Redirecionamento: A maior parte das informações está internalizada no próprio sistema. Os
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únicos links externos identificados são de instituições florestais relacionadas, parceiras ou
jornais científicos divulgados pelo sistema.


Acesso: Público e gratuito. Ainda, há a possibilidade de solicitar dados por tema, via
contatos específicos divulgados e ainda utilizar os laboratórios de pesquisa e bibliotecas da
instituição (com mais de 43 mil publicações).



Existência de sistema de busca: Sim. O sistema de busca do METLA pode ser considerado
funcional, porém não está internalizado no sistema, direcionando a busca para o site do
Google com o termo “in:”, que direciona a busca do Google para o site da METLA. O
sistema não possui busca avançada.



Exibição em outros idiomas: Sim. O site apresenta versões em cinco idiomas (finlandês,
sueco, inglês, alemão e russo), sendo as versões em finlandês e sueco aparentemente as
mais completas. As versões em alemão e russo apresentaram problemas quando
acessadas e estão sendo direcionadas para o site principal do Instituto de Recursos
Naturais da Finlândia.



Existência de mapa do site: Há a apresentação de todas as informações do sistema em
formato de mapa do site. O mapa é dividido em: início, pesquisa, serviços, publicações,
METINFO, pesquisas florestais, sobre o instituto, estratégia e contato.



Atualização das informações: As informações amostradas no site são em geral atualizadas,
com jornais científicos e dissertações de 2018. Foram ainda identificados materiais
estatísticos de 2012 a 2014.

4.1.5 – NFIS Canadá (National Forest Information System)
Em 2000, foi criado o Sistema Nacional de Informação Florestal do Canadá (NFIS), com o intuito de
esclarecer dúvidas e fornecer informações sobre assuntos relacionados ao manejo florestal
sustentável no país.
O sistema tem por objetivo: (i) garantir acesso a informação atual, consistente e confiável no tema
recursos florestais, (ii) integrar informações entre fronteiras jurisdicionais; (iii) fornecer dados
consistidos; (iv) reduzir custos através da partilha de tecnologia da informação, e, (v) proporcionar
maior eficiência, eliminando informações duplicadas.
Foram analisados dois portais no NFIS Canadá: o institucional (que apresenta os principais
sites/aplicativos florestais) e o de inventário (NFI – site específico que é um dos apresentados no
site institucional).
A seguir é efetuada a abordagem do NFIS para os critérios selecionados:


Temas/ Subtemas de destaque: Ambos os sites apresentam poucos temas/ subtemas com
alta sinergia com o SNIF e potencialmente com o SNIF-Cerrado. No site institucional do
sistema, merece destaque a apresentação do inventário. No NFI foram identificados 2
temas / subtemas, a saber:
-

Espécies florestais (tema/ subtema 12) - Identificadas pelo inventário;
Estatísticas florestais (tema/ subtema 13) - Resumos estatísticos para o Canadá.



Grau (Forma) de detalhamento das informações/Abrangência geográfica: No site
institucional, alguns mapas são disponibilizados por província. No NFI, além de estatísticas
para o Canadá como um todo, as informações do inventário (área terrestre, área florestal,
volume e uso do solo) são detalhadas por ecozonas e zona boreal. As informações por
ecozonas são principalmente de áreas de terra, áreas florestais, volumes de madeira /
biomassa / carbono e uso do solo.



Facilidade de navegação: Alta. As informações são fáceis de serem encontradas em ambos
os sites do sistema. Na página do site institucional, há informações institucionais, mapas,
aplicativos e suporte, localizados em uma coluna à esquerda na página (figura 4.05).
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Figura 4.05 – Estrutura Indicativa da Facilidade de Navegação do Site Institucional –
NFIS Canadá

Fonte: Portal NFIS Canadá (2018).

Por sua vez, o site do inventário é dividido em cinco grandes tópicos que contém todas as
informações inerentes ao inventário florestal (sobre, dados e ferramentas, documentação,
fontes, fatos rápidos), localizados em uma linha no topo da página (figura 4.06).
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Figura 4.06 – Estrutura Indicativa da Facilidade de Navegação do Site do Inventário
(NFI) – NFIS Canadá

Fonte: Portal NFI Canadá (2018).

 Disponibilidade de ferramentas: São disponibilizadas diversas ferramentas para o usuário
do sistema no site institucional do Canadá. O National Forestry Database, por exemplo, é
um site a parte do portal institucional, um tipo de banco de dados central utilizado para
compilar as estatísticas florestais nacionais das organizações provinciais ou territoriais de
gerenciamento de recursos (http://nfdp.ccfm.org/index_e.php). Outra ferramenta disponível
no NFIS é o CAFGRIS, que tem o propósito de fornecer informações relativas a ameaças à
diversidade genética (por exemplo, espécies exóticas invasoras), biologia e ecologia de
espécies do Canadá, através da síntese de várias fontes de informação, possibilitando filtrar
informações
de
conservação
genética
por
província
e
ano
(https://pfc.cfsnet.nfis.org/CAFGRIS/index.jsp).


Ocorrência de Erros: Não foram identificados links quebrados ou outros erros em nenhum
dos sites (apenas na busca do site institucional – ver abordagem, a seguir sobre a
“existência de sistema de busca”).



Eficiência no processamento das informações: O sistema em ambos os sites é de rápida
navegação.



Redirecionamento: O site institucional apresenta listas de diversos sites florestais. Deste
modo, há redirecionamento das informações para outros sites. No site de inventário, as
informações estão internalizadas no próprio sistema, não tendo sido identificados links
externos.



Acesso: Público e gratuito na maior parte do sistema, em ambos os sites. Somente alguns
tipos de dados e metadados são restritos apenas para colaboradores, no site de inventário
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(através de login). Entretanto, é possível solicitar informações através de formulário enviado
no próprio sistema ou e-mail e contato para suporte técnico.


Existência de sistema de busca: Sim. Há um sistema de busca personalizado no site
institucional chamado “Foogle”. O sistema de busca simples funciona porém, apesar de
haver um sistema avançado, este funciona da mesma forma que o simples. Alguns arquivos
também
não
abriram
(Ex:
https://cfsnet.nfis.org/solrmap/MapServlet?server=https%3A%2F%2Fca.nfis.org%2Fcubewerx%2Fcubeserv.cgi&layer
=CFS01.BC_BGC_AT_A).



Exibição em outros idiomas: Sim. Todas as informações de ambos os sites são
apresentadas em inglês e francês, idiomas oficiais do país.



Existência de mapa do site: Há a apresentação de todas as informações do sistema (no
portal institucional) em forma de mapa do site (https://ca.nfis.org/sitemap_eng.html). O
mapa é dividido em início, mapas, aplicativos, suporte, sobre NFIS, colaborações, contato e
busca. O site de inventário não contém mapa.



Atualização das informações: Na amostragem sobre as informações disponíveis nos site de
inventário, foram identificados dados estatísticos de 2013 e informações um pouco mais
atuais, como mapas das florestas do Canadá e lista de espécies de árvores de 2014. No
site institucional, não foi identificada a data de geração dos mapas.

4.1.6 – SFA China (State Forestry Administration)
O SFA possui 11 departamentos relacionados a assuntos gerais, leis e políticas, reflorestamento e
ecologia, gestão de recursos florestais, conservação da vida selvagem e gestão e reservas naturais,
reforma e desenvolvimento florestal rural, prevenção de incêndios, planejamento e gestão de ativos,
ciência e tecnologia, cooperação internacional (assuntos de Hong Kong, Macau e Taiwan) e
recursos humanos.
As principais funções da SFA são: supervisão, coordenação e administração de construções
florestais e ecológicas, reflorestamentos e trabalhos ecológicos, recursos florestais (e sua proteção),
zonas úmidas (e sua proteção), prevenção e tratamento da desertificação, proteção e uso racional
da vida selvagem e florestas, gestão de reservas naturais, reformas florestais e proteção dos
direitos e interesses dos produtores florestais, fiscalização do uso de florestas, zonas úmidas,
desertos e recursos hídricos e vegetais, prevenção de incêndios, doenças e pragas florestais,
políticas fiscais, financeiras, de preços e comerciais de florestas e construções ecológicas, ciência,
tecnologia, educação florestal e assuntos internacionais referentes a florestas e construções
ecológicas.
Levando em conta os critérios selecionados, segue a avaliação do SFA China:


Temas/ Subtemas de destaque: Neste sistema, muitos temas/subtemas possuem grande
sinergia com o SNIF-Cerrado. São eles:
-



Área florestal (tema/ subtema 2) - Área com floresta por tipo florestal;
Biodiversidade (tema/ subtema 3) - Boas práticas da China de biodiversidade;
Biomas (tema/ subtema 4) - Tipos de vegetação florestal;
Desmatamento (tema/ subtema 8) - Combate à desertificação na China;
Ecossistemas florestais (tema/ subtema 10) - Boas práticas em ecossistemas
florestais, desertos e zonas úmidas, dados de florestais naturais, bambuzais e
arbustivos;
Estoque florestas (tema/ subtema 14) - Estoque de madeira por tipo florestal;
Financiamento (tema/ subtema 15) - Projetos World Bank e outros;
Indústria e comércio (tema/ subtema 18) - Artigos sobre a indústria de base florestal
Inventário (tema/ subtema 20) - Inventário florestal nacional;
Legislação (tema/ subtema 21) - Lei de pastagem, código florestal, lei da proteção da
vida selvagem, outras;
Mudanças climáticas (tema/ subtema 25) - Pesquisas, acordos, mercado de carbono;
Políticas florestais (tema/ subtema 28) - fiscal, de investimento em florestas e
infraestrutura, financeiras e tributárias, de manejo florestal, reforma florestal da China

Grau (Forma) de detalhamento das informações/Abrangência geográfica: A abrangência
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geográfica não é detalhada na versão acessada, em inglês. As informações são
disponibilizadas para a China como um todo. Por outro lado, o banco de dados florestais
(mandarim)
abre
estatísticas
por
região
administrativa
(link:
http://data.forestry.gov.cn/lysjk/indexJump.do?url=view/moudle/searchData/searchData&xin
3
gzhengType=%E4%B8%96%E7%95%8C%E6%9E%97%E4%B8%9A) .


Facilidade de navegação: Alta. As informações são disponibilizadas no sistema em oito
grandes tópicos: (i) início; (ii) destaques e (iii) sobre o SFA, (iv) políticas e regulamentos, (v)
melhor prática, (vi) tópicos, (vii) cooperação internacional e (viii) serviços de informação,
localizados em uma linha na parte superior da página, conforme evidenciado na figura 4.07.
A figura 4.08 ilustra a forma de apresentação das informações do banco de dados florestais.
Figura 4.07 – Estrutura Indicativa da Facilidade de Navegação no site do SFA China

Fonte: Portal SFA China (2018).

3

O site foi avaliado em sua versão em inglês. A versão em mandarim deste portal, bem como um banco de
dados florestais que possui link de acesso neste site, também foram analisados de forma simplificada, devido
ao idioma.
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Figura 4.08 – Estrutura Indicativa da Facilidade de Navegação no Banco de Dados do
SFA China – Versão em Mandarim

Fonte: Portal SFA China (2018).



Disponibilidade de ferramentas: Não foram identificadas ferramentas na URL em inglês
deste portal. Entretanto, no banco de dados florestais em mandarim, existem diversas
estatísticas (passadas e estimativas futuras) exibidas em forma de gráficos, tabelas e
mapas (http://data.forestry.gov.cn).



Ocorrência de Erros: Não foi encontrado nenhum erro de acesso e utilização na versão em
inglês. O banco de dados, por sua vez, apresentou um erro na apresentação de mapas
quando acessado (http://data.forestry.gov.cn/lysjk/indexJump.do?url=view/moudle/ztt/lysjfb).



Eficiência no processamento de informações: O sistema em inglês é de rápido
processamento de informações, mas o banco de dados florestais em mandarim é lento.



Redirecionamento: A versão em inglês e o banco de dados não apresentam
redirecionamentos externos. Entretanto, na versão em mandarim do portal, há
redirecionamentos ao próprio banco de dados florestal, e a redirecionamentos a outros sites
(ex: museu, biblioteca, projetos e exposições).



Acesso: Acesso público e gratuito em todo o sistema (versão em inglês e banco de dados
em mandarim).



Existência de sistema de busca: Sim. O sistema de busca do SFA China em inglês funciona
corretamente e possui sistema de busca avançada (por palavra, frases exatas, categorias).
O banco de dados florestais também possui um sistema de busca, porém este não foi
testado, devido à complexidade do idioma mandarim.



Exibição em outros idiomas: Sim. O sistema apresenta uma versão em inglês (URL
separada e mais simples) e em mandarim (mais completo).



Existência de mapa do site: Há mapa de site (apenas na versão em mandarim). Os
principais tópicos apresentados são: silvicultura, liberação de informação, serviços online,
comunicação interativa, cultura temática, estações florestais.



Atualização das informações: As informações amostradas no site em inglês em geral são
atuais, contendo vários artigos de 2018. O banco de dados, por outro lado, traz informações
do último inventário florestal nacional da China realizado entre 2009 a 2013.
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4.1.7 – SFA Suécia (Swedish Forest Agency)
A Agência Florestal da Suécia é a autoridade nacional responsável pelas questões relacionadas a
floresta. Sua principal função é promover o manejo das florestas suecas visando atingir os objetivos
da política florestal.
A política florestal da Suécia dá igual ênfase em dois objetivos principais: metas de produção e
metas ambientais. Como órgão administrativo encarregado de implementar a política florestal, a
instituição coopera com representantes das indústrias florestais e do setor ambiental em direção aos
objetivos da silvicultura econômica e ecologicamente sustentável.
A SFA Suécia está sob alçada do Ministério da Empresa e Inovação e todos os anos recebe
orientação do governo sobre metas e quadro financeiro para a organização. Seu principal foco são
estatísticas florestais.
A seguir é efetuada a avaliação do SFA, levando em conta os critérios definidos pela Consultora:


Temas/ Subtemas de destaque: Neste sistema, muitos temas/ subtemas possuem grande
sinergia com o SNIF-Cerrado são eles:
-

-

-

Área florestal (tema/ subtema 2) - Área por uso da terra;
Biodiversidade (tema/ subtema 3) - Medidas para a biodiversidade;
Certificação (tema/ subtema 6) - Áreas certificadas pelo FSC e PEFC;
Conservação (tema/ subtema 7) - Da biodiversidade florestal;
Economia (tema/ subtema 9) - Preços de tora e custos silviculturais;
Emprego florestal (tema/ subtema 11) - Mão de obra florestal;
Estatísticas florestais (tema/ subtema 13) - De colheita, derrubada de árvores para
fins de conservação, áreas de corte raso, qualidade da rebrota e estatísticas oficiais e
sua qualidade;
Estoque florestal (tema/ subtema 14) - Estoque de toras grossas, de processo e
cavaco – coníferas;
Indústria e comércio (tema/ subtema 18) - Estatísticas históricas - 1942 a 2014 sobre floresta, produção madeireira, indústria, empregos, empresas, produtos da
indústria e outros;
Legislação (tema/ subtema 21) - Com destaque para código florestal e leis
relacionadas a sementes/mudas;
Manejo de pragas (tema/ subtema 22) - Perigos e ameaças as florestas;
Manejo sustentável (tema/ subtema 23) - Relatórios em sueco e planos de manejo;
Mudanças climáticas (tema/ subtema 25) - Manejo e mitigação das mudanças
climáticas;
Organizações e entidades (tema/ subtema 26) - De cooperação internacional;
Políticas florestais (tema/ subtema 28) - Papel da agência florestal da Suécia no
cumprimento da legislação ambiental
Produção (tema/ subtema 29) - Toras, cavacos e produtos industriais;
Silvicultura (tema/ subtema 34) - Estatísticas detalhadas de atividades silviculturais;
Viveiros (tema/ subtema 37) - Produção de mudas e sementes.



Grau (Forma) de detalhamento das informações/Abrangência geográfica: A abrangência
geográfica é detalhada. As informações são detalhadas por região (28) e zonas de
vegetação natural (8). Existe um banco de dados estatísticos com um grande variedade de
temas, sendo muitos deles abertos por região (custos, áreas florestais, volume de madeira,
mão de obra e outros).



Facilidade de navegação: Alta. As informações são disponibilizadas no sistema em três
grandes tópicos: (i) sobre; (ii) estatísticas e (iii) leis e regulamentos, situados em uma coluna
a direita da página, conforme evidenciado na figura 4.09.
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Figura 4.09 – Estrutura Indicativa da Facilidade de Navegação no site do SFA Suécia

Fonte: Portal SFA Suécia (2018).



Disponibilidade de ferramentas: A ferramenta pública encontrada é o Banco de Dados, que
é o destaque do sistema. Quase todo o conteúdo do portal pode ser encontrado nesta
database, que contém estatísticas oficiais da Agência Florestal Sueca, que cobrem muitas
áreas temáticas e muitas vezes longas séries temporais. Ainda há um software de
mapeamento para proprietários florestais que possuem cadastro no site.



Ocorrência de Erros: Não foi encontrado nenhum erro de acesso e utilização neste sistema.



Eficiência no processamento de informações: O sistema é de rápido processamento de
informações.



Redirecionamento: Foram identificados somente alguns direcionamentos externos. Porém
são informações adicionais relacionadas à temática florestal e a estatísticas oficiais da
Suécia para outros temas não florestais.



Acesso: Acesso público e gratuito na maior parte do sistema. Há uma área específica
(através de cadastro / login) para proprietários de florestas, com o objetivo de reportar
colheita de árvores e adquirir software de mapeamento para suas propriedades
(https://www.skogsstyrelsen.se/mina-sidor/loggain/).



Existência de sistema de busca: Sim. O sistema de busca do SFA funciona bem e é muito
fácil de ser utilizado, apresentando as informações encontradas sem necessidade de teclar
em “enter”. No entanto, não possui sistema de busca avançada.



Exibição em outros idiomas: Sim. São apresentadas informações em inglês e sueco, sendo
a maioria dos relatórios disponibilizados em sueco, porém contemplando resumos e
algumas informações em inglês. O site pode ser navegado em ambos os idiomas, mas a
versão mais completa é em sueco.



Existência de mapa do site: Há mapa de site (apenas na versão em sueco). Os principais
tópicos apresentados são: proprietários florestais, uso das florestas, auto serviços, direito e
supervisão, meio ambiente e clima, mais sobre florestas, estatísticas, sobre nós, minhas
páginas, produtos e serviços, contato, projeto King 2 e projeto LifeELMIAS.



Atualização das informações: As informações amostradas no site são atuais, contendo
vários relatórios de 2014 a 2017 e banco de dados com informações de 1995 a 2016. As
estatísticas históricas (anuário estatístico florestal) são apresentadas somente em sueco e
cobrem o período de 1942 até 2014.
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4.1.8 – SIREFOR Costa Rica (Sistema de Información de los Recursos Forestales)
O Sistema de Informação de Recursos Florestais da Costa Rica (SIREFOR) foi criado em 2007 e é
administrado pelo Sistema Nacional de Áreas de Conservação (SINAC). O SIREFOR tem por
objetivo ser um sistema integrado de gestão da informação florestal no país, que disponibiliza
documentos, gráficos e estatísticas de diferentes tópicos relacionados a florestas, reflorestamento,
colheita florestal, indústria e comércio, espécies florestais, manejo do fogo, entre outros.
O SIREFOR apresentou os seguintes resultados, conforme os critérios avaliados:


Temas/ Subtemas de destaque: O SIREFOR apresenta muitos temas de maior sinergia com
o SNIF-Cerrado:
-

-

-

Desmatamento (tema/ subtema 8) - Corte ilegal, cobertura florestal, Desmatamento,
Aproveitamento, Floresta secundária, SIREFOR;
Espécies (tema/ subtema 12) - Lista de espécies da Costa Rica e mais utilizadas para
reflorestamento;
Estatísticas florestais (tema/ subtema 13) - Volume de permissões outorgadas
mediante certificados de origem florestal;
Incêndios (tema/ subtema 17) - Programa Nacional, área afetada por incêndios
florestais, cobertura vegetal afetada, numero de incêndios, mão de obra relacionada,
emissões de CO2;
Indústria e comércio (tema/ subtema 18) - Censo nacional da indústria florestal
primária da Costa Rica, publicações da FAO, SINAC e outras, estatísticas de comércio
internacional de produtos florestais madeireiros e produtos secundários;
Inventário (tema/ subtema 20) - Documentos do Inventario Nacional Florestal;
Legislação (tema/ subtema 21) - Regulamentos internacionais, leis nacionais,
decretos e diretrizes
Manejo sustentável (tema/ subtema 23) - Normativas e estatísticas;
Políticas (tema/ subtema 28) – Implementadas pelo MINAE (plano nacional de
desenvolvimento florestal, comissão nacional para a sustentabilidade florestal, outras);
Sementes (tema/ subtema 32) - Lista de vendedores de sementes e preços;
Viveiros (tema/ subtema 37) - Endereço de viveiros e espécies de mudas do país.



Grau (Forma) de detalhamento das informações/Abrangência geográfica: Estão disponíveis
estatísticas a nível nacional (como por exemplo comércio internacional e área afetada por
incêndios florestais) e informações detalhadas por áreas de conservação ou sub-regiões,
como: número de permissões de corte, volumes de madeira, número de árvores cortadas,
área plantada, entre outras.



Facilidade de navegação: Alta. As informações são fáceis de serem encontradas. O sistema
é dividido em nove assuntos: início, florestas, reflorestamentos, indústria e comércio,
manejo do fogo, ferramentas, publicações, inventário florestal e “sobre”. Estes itens estão
exibidos em uma linha no topo da página (figura 4.10).
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Figura 4.10 – Estrutura Indicativa da Facilidade de Navegação no Site do SIREFOR
Costa Rica

Fonte: Portal SIREFOR Costa Rica (2018).



Disponibilidade de ferramentas: O site é bem completo em disponibilidade de ferramentas,
como bancos de dados on-line: Sistema de Informação para as Unidades de Manejo
Florestal (SIGUMF) e Sistema de Informação para o Controle de Exploração Florestal
(SICAF). Há ainda softwares para GIS (software para baixar dados de GPS – GPS Utility),
seleção de PSAs (escolhe-se de forma aleatória projetos de PSA a serem avaliados em
campo) e para acessar a base de dados do inventário nacional florestal (mapa interativo).
O SIGUMF, por exemplo, fornece informações e indicadores da sustentabilidade de
florestas derivados da implementação de planos de manejo florestal aprovados pelo SINAC
(Sistema Nacional de Áreas de Conservação) no link http://www.sirefor.go.cr/?page_id=874.
Por sua vez, o SICAF (Sistema de Informação para o Controle de Aproveitamento
Florestal), apresenta as informações derivadas das autorizações de uso florestal aprovadas
que são concedidas em terras para uso agrícola e não-florestal e licenças especiais
(http://www.sirefor.go.cr/?page_id=876).



Ocorrência de erros: Neste sistema, foram identificados muitos erros, como páginas em
branco / em elaboração (Ex: http://www.sirefor.go.cr/?page_id=855).



Eficiência no processamento das informações: O sistema pode ser considerado como de
rápida navegação.



Redirecionamento: Foi identificado apenas um link externo, a ferramentas de base de dados
do inventário nacional florestal da Costa Rica (http://inf-sinac.addax.cc/premapa.htm). Todas
as demais informações estão internalizadas no próprio sistema.



Acesso: As informações são públicas e gratuitas em todo o sistema. Não há contato para
suporte técnico ou solicitação de outras informações (há um link para isso, porém quebrado
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- 162.243.86.74/?page_id=235), mas é disponibilizado um e-mail e telefone para contato do
SINAC.


Existência de sistema de busca: Há um sistema de busca em funcionamento. Ele permite
apenas busca simples por palavra-chave, sem opções avançadas de filtro.



Exibição em outros idiomas: Não. Todas as informações do site são apresentadas em
espanhol.



Existência de mapa do site: Não há apresentação das informações do sistema em formato
de mapa do site. Todavia, na página inicial, há uma coluna chamada “Enlaces rápidos”, com
os principais conteúdos do sistema.



Atualização das informações: As informações amostradas estavam desatualizadas
recentemente
(estatísticas
apenas
de
2002
a
2007,
por
exemplo
http://www.sirefor.go.cr/?page_id=941
e
mapas
de
1997
a
2013
http://www.sirefor.go.cr/?page_id=1053).

4.1.9 – SNIB Bolívia (Sistema Nacional de Información y Monitoreo de Bosques)
O Sistema Nacional de Informação e Monitoramento de Florestas da Bolívia (SNIB) é especializado
na temática florestal do país. O SNIB disponibiliza às partes interessadas envolvidas no setor
florestal e público geral informações sobre silvicultura e os resultados do monitoramento
geoespacial das florestas bolivianas.
O principal objetivo do SNIB (criado em 2009) é de contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico e florestal do país, gerando informações confiáveis, oportunas e facilmente
acessíveis.
Segue abaixo a avaliação efetuada para o SNIB, com base nos critérios selecionados:


Temas/ Subtemas de destaque: O SNIB apresenta poucos temas de maior sinergia com o
SNIF-Cerrado (6 temas / subtemas), são eles:
-

-

Desmatamento (tema/ subtema 8) - Conceito de desmatamento e publicações sobre
os índices de desmatamento na Bolívia;
Espécies (tema/ subtema 12) - Ecologia de espécies;
Financiamento (tema/ subtema 15) - Financiadores, parceiros;
Incêndios (tema/ subtema 17) - Cartilhas de prevenção, controle e planos de queima,
bem como informações de focos de calor
Indústria e comércio (tema/ subtema 18) - publicações diversas sobre manejo,
floresta comunitária, transformação primária e secundária da madeira, economia
florestal, mudanças climáticas, PFNM e normativas;
Monitoramento (tema/ subtema 24) - Boletins com informações de ocorrência de
incêndios e desmatamento.



Grau (Forma) de detalhamento das informações/Abrangência geográfica: As informações
do site não são detalhadas por regiões, sendo as mesmas disponibilizadas a nível nacional.
Algumas publicações pontuais, no entanto, abordam informações florestais sobre cidades
ou regiões específicas do país.



Facilidade de navegação: Alta. As informações são fáceis de serem encontradas. O sistema
é dividido em tópicos: início, informações de florestas, monitoramento de florestas,
pesquisa, minha conta, eventos e sair, apresentados em uma linha no topo da página. Se o
usuário não tiver cadastro, são seis tópicos: início, informações de florestas, monitoramento
de florestas, pesquisa, entrar e eventos. Há ainda atalhos de navegação em uma coluna
localizada a esquerda da página (figura 4.11).
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Figura 4.11 – Estrutura Indicativa da Facilidade de Navegação no Site do SNIB Bolívia

Fonte: Portal SNIB Bolívia (2018).



Disponibilidade de ferramentas: Não foram identificadas ferramentas disponíveis para o
usuário do sistema, apenas vídeos e áudios sobre florestas, desmatamento e incêndios.



Ocorrência de Erros: O site apresentou alguns erros - links citados que não existem mais
(Ex: http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/).



Eficiência no processamento das informações: O sistema é rápido.



Redirecionamento: Todas as informações estão internalizadas no próprio sistema, incluindo
documentos de outras fontes para downloads.



Acesso: Acesso público na maior parte sistema. Alguns dados são restritos a usuários que
possuem cadastro no site (principalmente arquivos para downloads). Todavia, o cadastro é
simples e rápido. Não há contato para suporte técnico ou solicitação de outras informações,
mas é disponibilizado um e-mail e telefone para contato do SNIB.



Existência de sistema de busca: Não foi identificado um sistema de busca no site.



Exibição em outros idiomas: Não. Todas as informações do site são apresentadas em
espanhol.



Existência de mapa do site: Não há apresentação das informações do sistema em formato
de mapa do site.



Atualização das informações: Os dados amostrados, disponíveis nos site, estão
desatualizados. As notícias são de 2012 e os relatórios anuais pararam de ser publicados
em 2010. Os dados mais recentes de desmatamento são de 2011 e de incêndios de 2012.
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4.1.10 – SNIF México (Sistema Nacional de Información Forestal)
O Sistema Nacional de Informação Florestal (SNIF México) visa: registrar, integrar, organizar,
atualizar e difundir informações relacionadas a temática florestal do país.
O Sistema Nacional de Informação Florestal visa integrar toda a informação que consta no artigo 40
da Lei Geral de Desenvolvimento Florestal Sustentável dos Estados Unidos Mexicanos, tratando de
assuntos florestais de forma homogênea: (i) inventário florestal nacional e solos e inventários
florestais dos estados; (ii) zoneamento florestal; (iii) registro florestal nacional; (iv) avaliações de
plantios florestais comerciais e reflorestamento para fins de restauração e conservação; (v) uso e
conhecimento dos recursos florestais; (vi) acordos e convênios da temática florestal e mecanismos
e tratados de coordenação ou cooperação nacional e internacional; (vii) informação econômica da
atividade florestal; (viii) pesquisa e desenvolvimento tecnológico; (ix) organizações e instituições dos
setores público e privado, bem como organizações internacionais; (x) projetos de exploração
florestal que não se baseiem exclusivamente na exploração de recursos madeireiros e (xi) outros
considerados estratégicos para o desenvolvimento florestal sustentável.
Abaixo, é apresentada a avaliação para o SNIF México, seguindo-se os critérios selecionados:


Temas/ Subtemas de destaque: O SNIF México apresenta muitos tópicos de maior sinergia
com o SNIF-Cerrado (13 temas / subtemas), são eles:
-

-

-

-

-

Água (tema/ subtema 1) - Indicadores de PSAs hidrológicos, superfícies florestais com
tratamento fitossanitário, áreas com obras de conservação e restauração de solos,
outros;
Biodiversidade (tema/ subtema 3) - Indicadores de área de projetos de manejo
madeireiro e de vida silvestre, área de ações de reflorestamento, PSAs de
biodiversidade, entre outros;
Indústria e comércio (tema/ subtema 18) - Diagnóstico de comercio internacional
florestal, anuários estatísticos, produção florestal nacional, sistema de preços de
produtos florestais madeireiros - SIPRE, sistema de informação regional do México SIREM, índice de competitividade florestal estatal;
Desmatamento (tema/ subtema 8) - Estudos anuais do índice de cobertura florestal
via satélite;
Espécies (tema/ subtema 12) - Lista de espécies florestais;
Estatísticas florestais (tema/ subtema 13) - Estatísticas dos programas da comissão
nacional florestal;
Incêndios (tema/ subtema 17) - Incêndios nas últimas 24 horas e relatórios semanais
de incêndios florestais;
Inventário (tema/ subtema 20) - Descrição e importância/ inventário florestal nacional
e solos e inventários florestais dos estados;
Legislação (tema/ subtema 21) - Acordos e parcerias, normateca, meios de controle,
vigilância e sanção florestal, documentos normativos do INFyS e marco legal de
avaliações
Manejo de pragas (tema/ subtema 22) - Manejo integrado de pragas, porcentagem de
superfície tratada com métodos de controle químico frente a outros métodos, manuais
Organizações e entidades (tema/ subtema 26) - Lista de organizações;
Solos (tema/ subtema 35) - Indicadores de desempenho;
Zoneamento florestal (tema/ subtema 38) - Mapas.



Grau (Forma) de detalhamento das informações/Abrangência geográfica: Grande parte das
informações é a nível nacional, porém são encontradas informações detalhadas por estado,
como por exemplo, produção florestal madeireira e não madeireira, sanidade florestal e
autorizações de corte. São ainda disponibilizados sistemas estaduais de indicadores
florestais por unidade federativa, porém os mesmos não estão em funcionamento.



Facilidade de navegação: Alta. As informações são fáceis de serem encontradas. O sistema
é dividido em quatro principais tópicos: informação acadêmica, inventário e registro, mapas,
relatórios e estatísticas e salvaguardas. Esses tópicos estão agrupados em uma linha no
topo da página, com seus respectivos subitens exibidos em uma coluna a direita (figura
4.12).
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Figura 4.12 – Estrutura Indicativa da Facilidade de Navegação no Site do SNIF México

Fonte: Portal SNIF México (2018).



Disponibilidade de ferramentas: Não foram identificadas ferramentas disponíveis para o
usuário do sistema.



Ocorrência de Erros: O sistema apresentou muitos erros, como páginas em branco ou links
quebrados, como por exemplo a lista de espécie florestais do país
(http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/especies_forestales/index.php) e os sistemas estaduais
que não funcionam (como de Chihuahua: http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/seif_chihuahua/).
Há também páginas em branco, como o link de mapa do site.



Eficiência no processamento das informações: O sistema é lento para carregar.



Redirecionamento: A maior parte das informações está internalizada no próprio sistema
(documentos e publicações para downloads), mas existem alguns links direcionados a
outros portais, como a lista de espécies florestais do México (link quebrado fora do sistema)
e alguns sistemas estaduais (como o de Oaxaca: http://187.218.230.5/sistemasestatales/oaxaca – o qual não funcionou nas tentativas de acesso pela Consultora).



Acesso: Acesso público em todo o sistema. Não foram identificadas restrições de
informação no site. Ainda, durante a navegação no sistema, aparecem pesquisas que
podem ser respondidas. Adicionalmente, há um mecanismo de atenção ao cidadão, onde é
possível realizar queixas, denúncias, reclamações, sugestões e solicitação de informações.



Existência de sistema de busca: Não foi identificado um sistema de busca em
funcionamento no site.



Exibição em outros idiomas: Não. Todas as informações do site são apresentadas em
espanhol.



Existência de mapa do site: Não há apresentação das informações do sistema em formato
de mapa do site. Há um link para este mapa, porém, a página está em branco
(http://187.218.230.5/mapa-del-sitio).



Atualização das informações: Na amostragem de informações efetuadas, constatou-se que
há estatísticas atualizadas no site, como investimentos em fábricas de painéis no México
(dados de 2016) e focos de calor (atualização diária). As informações de comércio
internacional, no entanto, estão desatualizadas, pois são apresentados dados de 2004,
mesmo já havendo dados de 2017.
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4.1.11 – RFFD Rússia (Russian Forests and Forestry Data and Analysis)
Na década de 1990, grandes bases de dados foram reunidas na Rússia baseadas em informações
de crescimento coletadas de experimentos, estudos e pesquisas.
Nos últimos 10 anos, foram desenvolvidos novos modelos para espécies individuais e foram
coletados dados adicionais com o objetivo de obter uma base confiável de análise de crescimento e
produtividade das principais espécies florestais russas.
O Serviço Florestal da Rússia realizou uma análise destes materiais e recomendou seu uso prático
no manejo florestal e na formulação de políticas para florestas russas.
Conforme os critérios selecionados, o RFFD apresentou os seguintes resultados de avaliação:


Temas/ Subtemas de destaque: No RFFD, foram identificados poucos temas de grande
sinergia com o SNIF-Cerrado (10 temas / subtemas), a saber:
-

-

-

-

Economia (tema/ subtema 9) - Receitas florestais, receitas florestais transferidas para
o orçamento e financiamento da gestão florestal;
Emprego (tema/ subtema 11) - Número de empregados do Serviço Florestal da Rússia
Estatísticas florestais (tema/ subtema 13) - Áreas e zonas federais, Fundo Floresta,
distribuição do fundo florestal por cobertura do solo, distribuição de florestas por
estoque, idade e espécie;
Incêndios (tema/ subtema 17) - Estatísticas de marcas de área queimada, conjuntos
de dados GIS de focos de calor e áreas queimadas, mapas;
Inventário/dinâmica da floresta (tema/ subtema 20) - Métodos de inventário florestal
e dinâmica das florestas russas;
Legislação (tema/ subtema 21) - Código Florestal russo;
Manejo de pragas (tema/ subtema 2) - Base de dados e área das florestas afetadas
por insetos e doenças, proteção das florestas contra pragas e doenças, áreas de
florestas mortas devido a distúrbios;
Manejo sustentável (tema/ subtema 23) - Estrutura regional do manejo florestal,
principais indicadores de manejo florestal, reflorestamento, florestamento, colheita,
corte anual permitido e PFNM;
Mudanças climáticas (tema/ subtema 25) - Descrição, mapas e dados;
Solos (tema/ subtema 35) - Descrição, mapas e dados.



Grau (Forma) de detalhamento das informações/Abrangência geográfica: Existem
informações federais e detalhadas no site. Os dados abertos por região federal incluem
produção e área florestal, áreas para manejo florestal e proteção contra incêndios,
queimadas, áreas afetadas por pragas e doenças. Já a informações por eco regiões são
principalmente de crescimento e produtividade e aspectos físicos, como tipos de solos. As
informações a nível de região administrativa são principalmente econômicas, como receitas
do país (impostos florestais, venda de madeira), financiamentos e empregos.



Facilidade de navegação: Alta. As informações são fáceis de serem acessadas. A página
inicial possui 15 principais tópicos (sem subitens) localizados em uma coluna a esquerda da
página. Os tópicos são: prefácio, introdução, condições de crescimento, Código Florestal,
Fundo Florestal, produtividade e crescimento, biomassa e produção, dinâmica da floresta,
manejo florestal, distúrbios, indicadores econômicos, glossário, descrição técnica,
publicações e contato (figura 4.13).
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Figura 4.13 – Estrutura Indicativa da Facilidade de Navegação no Site do RFFD Rússia

Fonte: Portal RFFD Rússia (2018).



Disponibilidade de ferramentas: Foi identificada apenas uma ferramenta para o usuário do
sistema, chamada “Site index calculator” que calcula o índice de sítio de uma floresta, de
acordo com parâmetros a serem preenchidos (idade, altura, tipo de plantio). Entretanto o
sistema possui limites de seus parâmetros, tornando o uso da ferramenta limitado
(http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/FOR/forest_cdrom/downloads/growth/BonitetCalc_e
n.html).



Ocorrência de Erros: Não foram identificados links quebrados ou outros erros, porém o
sistema fica fora do ar ocasionalmente.



Eficiência no processamento das informações: O sistema é de rápida navegação.



Redirecionamento: Não foram identificados links externos, sendo as informações estão
internalizadas no próprio sistema. Entretanto, para informações detalhadas de solo, clima e
hidrologia é sugerido um outro site, dentro do domínio da IIASA (Ex:
http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/FOR/russia_cd/soil.htm).



Acesso: Público e gratuito em todo o sistema. Adicionalmente, para dúvidas ou comentários
acerca das informações são disponibilizados e-mails e telefones para contato na Rússia e
na Áustria.



Existência de sistema de busca: Não foi identificado um sistema de busca no site.



Exibição em outros idiomas: Sim. As informações são apresentadas em russo e inglês.



Existência de mapa do site: Não há apresentação das informações do sistema em formato
de mapa do site.



Atualização das informações: As informações amostradas no site estão desatualizadas. As
estatísticas de incêndios florestais vão até o ano de 2006 e dados econômicos até 2005
(receitas, empregos, financiamentos).
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5 – SUGESTÕES PARA O SNIF
A seguir são realizadas sugestões ao sistema brasileiro, nas seguintes perspectivas: (i) sugestões
de inclusões; e (ii) sugestões de melhoria.
As sugestões da Consultora poderão ser aproveitadas para o sistema como um todo e/ou para o
desenvolvimento do módulo do SNIF-Cerrado.
Sempre que considerado oportuno, foram efetuadas correlações entre as sugestões dadas e os
aspectos positivos identificados nos outros sistemas de informações florestais diagnosticados no
capítulo 4.
5.1 – SUGESTÕES DE INCLUSÕES
Com base no levantamento e detalhamento dos sistemas florestais (capítulo 4), elementos que
compuseram os critérios de avaliação dos sistemas e que não foram identificados no SNIF Brasil
foram indicados como sugestões de conteúdos a serem incluídos no sistema brasileiro.
Assim sendo, as sugestões da Consultora são de inclusão no SNIF de: mapa do site,
disponibilização de ferramentas; e exibição do conteúdo do site em outros idiomas.
5.1.1 – Criação de Mapa de Site
O mapa do site é uma lista organizada das páginas contidas em um site e funciona como um índice.
O mapa facilita ao usuário o acesso às informações desejadas, bem como aumenta as chances do
conteúdo do sistema aparecer em mecanismos de busca (Google, Yahoo Search, Bing, etc.),
promovendo a visibilidade da instituição e do site na web.
Sua criação, portanto, é de grande utilidade, além de ser de fácil implementação e baixo custo,
razão pela qual recomenda-se sua inclusão no site do SNIF.
5.1.2 – Disponibilização de Ferramentas
A disponibilização de ferramentas no SNIF merece uma avaliação mais estratégica, de médio ou
longo prazo, já que implica em novos custos e possivelmente na compatibilização com outros
sistemas de informação já existentes e/ou criação de softwares ou outros sistemas para geração de
dados refinados, a partir das informações existentes no sistema.
Podem ser criadas ferramentas de busca de dados avançadas para o SNIF, como o EVALIDator
dos EUA e o National Forestry Database do Canadá. Um sistema de busca refinado que capture
dados do CAR e/ou de licenciamento ambiental / autorizações florestais / planos de manejo pode vir
a ser utilizado para gerar novas e customizadas estatísticas (conforme interesse do usuário),
inspirado em sistemas como os identificados no FIA EUA e SFA Suécia (DATIM e Statistical
4
Database, respectivamente ). Também pode ser criado um programa gratuito de elaboração de
mapas, a exemplo do SIREFOR Costa Rica (programa - ArcGIS Explorer) e outras ferramentas
diversificadas como no METLA Finlândia.
Outra sugestão a ser considerada é a criação de uma versão “mobile” do SNIF. Isto porque muitos
5
sites tornam-se mais usuais através de plataformas móveis (smartphone ou tablet ). A versão

4

Sistema brasileiro refinado que pode igualmente ser considerado uma referência (apesar de não ter sido
objeto do presente estudo, até por não ser exclusivamente florestal) é o IBGE Sidra, que possibilita que o
usuário monte uma tabela de dados da forma que preferir.
5
Um site mobile, também chamado de web app é utilizado para apresentar informações em formato
diferenciado (de lista), para facilitar a navegação. Quando o servidor reconhece que o dispositivo que está
acessando é um smartphone, ele envia então para a versão mobile. O site mobile roda em um browser,
diretamente no navegador e não exige a instalação. Diferentemente de um aplicativo para celular que é um
software específico, que precisa ser criado e instalado no smartphone ou tablet e roda diretamente no sistema
operacional. Por se tratar de um software, um aplicativo precisa lidar com as diferenças entre sistemas
operacionais. É uma tecnologia mais recente e tem menos mão de obra disponível. Esse conjunto de fatores
torna um projeto de aplicativo cerca de 3 vezes mais caro, em relação a um site mobile.
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“mobile” é leve e com visual atrativo (e portanto com mais chances de atingir a um maior número de
usuários), acomodando, no entanto, menos funcionalidades. Caso tal sugestão acolhida e
implementada, é importante adequar formatos de navegação de sites para dispositivos móveis, pois
um site comum é pesado e pouco visual para ser acessado por tal meio. Desta forma, é necessário
selecionar os conteúdos que serão mais relevantes para os usuários na versão mobile, caso o SFB
decida por colocar esta ideia em prática.
Adicionalmente, podem ser efetuadas parcerias institucionais para a disponibilização de seminários
e treinamento florestais online dentro do site do SNIF, a exemplo do que ocorre no sistema FIA
EUA.
5.1.3 – Disponibilização do Conteúdo do Site em Outros Idiomas
A inclusão de informações em inglês e/ou espanhol é um diferencial adicional, a ser considerado.
Para isso, no entanto, é preciso melhor avaliar o custo-benefício de tal aspecto, em razão do perfil
do público que utiliza atualmente o sistema e da possibilidade de se tornar uma demanda contínua
(atualização constante das informações em outro idioma), o que pode implicar em custos adicionais
ao sistema (tradução).
Uma forma de mitigar os custos da medida é definir as seções mais importantes a serem
disponibilizadas em mais de um idioma. Por exemplo, somente as seções de visão geral e
conceitos, bem como algumas estatísticas podem ser traduzidas para o espanhol, em razão do
bioma Cerrado também ocorre na Bolívia e no Paraguai.
Recomenda-se no entanto que o SFB verifique se há demanda por informação em outra língua, o
que pode ocorrer através de pesquisa junto a outros potenciais usuários internacionais, antes de
tomada de decisão sobre o assunto.
5.2 – SUGESTÕES DE MELHORIA
Foram identificadas ainda sugestões de melhoria para o SNIF, conforme os resultados da avaliação
do capítulo 4. As sugestões de melhoria efetuadas pela Consultora estão relacionadas à: mitigação
de erros; forma de apresentação, disponibilização e detalhamento de informações; e monitoramento
e atualização constante de informações.
Adicionalmente, foram efetuadas sugestões de melhoria em linha com as características desejáveis
em sistemas de informação indicadas pela FAO.
5.2.1 – Mitigação de Erros
A mitigação de erros do sistema é de suma importância, pois links quebrados, erros de conexão
com banco de dados entre outros podem comprometer a atratividade do site, bem como sua
reputação e a credibilidade de suas informações.
No SNIF foram identificados erros de script ao abrir o site com o navegador Mozilla Firefox, como na
figura 5.01 a seguir:
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Figura 5.01 – Erro de Script do SNIF Brasil

Fonte: SNIF Brasil (2018).

O site não apresenta este erro quando aberto pelo navegador Internet Explorer. Porém, é
fundamental que o sistema seja robusto para vários tipos de navegadores (aplicação
multiplataforma).
O SNIF foi desenvolvido utilizando uma linguagem de script PHP (com gerenciador de conteúdo
Joomla!), que avisa quando ocorrem erros no código de programação dentro do ambiente de
desenvolvimento. Cabe ao programador/desenvolvedor identificar estes erros e eliminá-los.
Desta forma, a fim de evitar esses e outros erros, recomenda-se um mapeamento dos erros
existentes e revisão da programação visando sanar os mesmos pelo especialista em informática
responsável.
Outras sugestões para mitigação de erros são abordadas nos próximos itens, por estarem
relacionadas igualmente a outras questões.
5.2.2 – Forma de Apresentação, Disponibilização e Detalhamento de Informações
A forma de apresentação, disponibilização e detalhamento das informações no site deve ocorrer de
6
forma clara e organizada, prática e atrativa (fácil localização e visualização), dando destaque aos
temas e subtemas de maior relevância para o SNIF.
Para o SNIF-Cerrado, sugere-se que as informações consideradas prioritárias, de acordo com este
estudo, sejam reagrupadas em temas e subtemas chaves e disponibilizadas em chamada
específica na página inicial.
Sugere-se que as informações prioritárias para o Cerrado sejam disponibilizadas em seu formato
original. A geração de novas informações consideradas prioritárias para o SNIF-Cerrado - sejam

6

Apesar de ter sido considerado que o SNIF apresenta fácil navegação, nada impede que o sistema possa ser
aprimorado nesse aspecto. Uma sugestão é um estudo de ergonomia de software, para estudar o conforto,
utilização, organização e documentação do sistema. Este estudo pode propor padrões de apresentação de
telas, diálogos, ferramentas de trabalho, menus, documentação, visando a redução do esforço na navegação e
maior atratividade do sistema aos usuários.
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elas detalhamentos de outras informações ou lacunas - pode ser efetuada pelas próprias
instituições geradoras de informação (ao serem firmados termos de parceria com as mesmas), pelo
próprio SFB ou por terceiros contratados. Recomenda-se, no entanto, que as informações geradas
por outras instituições sejam internalizadas no site do SNIF e haja uma moderação para a
aprovação das mesmas, antes de sua publicação, para garantir um controle e minimizar a
ocorrência de erros.
Sugere-se ainda que um maior detalhamento das informações sobre o Cerrado e padronização na
forma de apresentação (ex: abertura das informações por Estado e para a área total do Cerrado
brasileiro para cada informação disponibilizada) seja efetuado no médio e longo prazo.
Pode-se ter como exemplo de forma de detalhamento/ abertura de informações para o bioma
Cerrado no SNIF, algumas das informações do sistema NFIS Canadá, abertas por “ecozonas
7
terrestres ”: área vegetada, área não vegetada, área não florestal e florestal / área por uso da terra
e volume de carbono (vide figura 5.02).
Figura 5.02 – Abertura de Informações Estatísticas: Ecozonas Terrestres – NFI Canadá

Fonte: Portal NFI Canadá (2018).

O SNIF-Cerrado pode apresentar informações deste tipo partindo de dados do CAR, IBÁ, IBGE e do
próprio inventário florestal do Cerrado (iniciado em Junho de 2017 nos estados do Maranhão,
8
Tocantins, Piauí e Bahia) .
Adicionalmente, sugere-se que o SNIF-Cerrado considere a implementação de indicadores de
qualidade para a melhoria contínua das estatísticas e a medição de sua eficácia.

7

É uma divisão biogeográfica com biodiversidade de flora, fauna e outras características ecológicas distintas.
O inventário florestal e outras fontes podem alimentar alguma nova ferramenta de busca avançada com
informações de cada região/ estado do Cerrado - Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além de áreas disjuntas no
Amapá, Roraima e Amazonas
8
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5.2.3 – Monitoramento e Atualização Constante de Informações
A coleta contínua e apropriada de informações para alimentar o sistema requer tecnologia e
programação apropriada, bem como um centro de armazenamento de dados coletados adequado.
O monitoramento das informações constantes no SNIF e de sua frequência de atualização deve ser
avaliada na perspectiva interna (informações geradas pelo próprio SFB) e externa (informações
geradas por outras instituições).
Para tanto, deve ser definida uma estratégia de monitoramento de informações, a qual passa pela
constituição de uma equipe responsável e por: (i) verificar se a integração entre sistemas e o
repasse de informações entre os mesmos está ocorrendo adequadamente (sistemas internos ou
externos), ou seja, se as informações estão vinculadas e disponibilizadas corretamente; e (ii)
verificar se o conteúdo da informação não foi alterado ao longo do tempo e está correto.
Sugere-se que a equipe de monitoramento das informações disponibilizadas pelo SNIF seja
composta por um especialista em informática e por um analista ambiental do SFB, integrante da
Gerência Executiva de Informações Florestais.
A verificação da adequação do centro de armazenamento das informações e da integração dos
sistemas deve ser efetuada pelo especialista em informática. Recomenda-se que haja uma
programação no sistema para identificar os erros que estejam ocorrendo e que os erros sejam
programados para serem comunicados ao responsável por e-mail, o que deve automatizar o
monitoramento.
Além disso, recomenda-se que o analista ambiental designado para compor a equipe de
monitoramento possua um controle paralelo, que sintetize as informações estratégicas
disponibilizadas no SNIF e a frequência da atualização de cada qual (ex: planilha Excel), para que
seja possível avaliar frequentemente o conteúdo da informação disponibilizada no site - se o mesmo
9
está correto e atualizado adequadamente . A frequência deste monitoramento deve ser melhor
avaliada; recomenda-se que tal profissional crie lembretes automatizados de quando verificar e
atualizar determinada informação.
No que se refere à atualização das informações, o mapa do site pode conter a frequência de
atualização das informações disponíveis no site.
Uma alternativa para efetuar uma rápida atualização de dados junto às diversas fontes de
informação é implementar uma estrutura SOA (Arquitetura Orientada a Serviços). SOA é um tipo de
arquitetura de software que promove a integração do sistema (ou negócio) com a tecnologia da
informação com componentes de serviços. Entre muitas outras funcionalidades, uma estrutura SOA
possibilita identificar atualizações de dados em diversas fontes e trazer essa atualização para o
sistema de informações, o que evita uma busca manual de atualizações em diversos portais e
posterior upload no site.
O SOA permite que os dados sejam puxados de outros sites e atualizados automaticamente no
sistema para os usuários, como a opção de um moderador aprovar essa atualização ou não, a
depender do código de programação a ser utilizado.
O sistema também deve ser monitorado com frequência, a fim de evitar erros como links quebrados
e falhas de download.
Adicionalmente deve haver pela equipe de monitoramento sugerida checagem de textos quando
informações são atualizadas ou movidas de ambiente, bem como uma conferência periódica do
funcionamento de links, ferramentas e aplicativos disponibilizados no site. Em geral, essas
atualizações são feitas automaticamente, mas a fim de evitar erros no SNIF, recomenda-se que haja
uma moderação de aprovação.
Por fim, recomenda-se que o SNIF-Cerrado seja estabelecido no médio prazo, após serem
efetuados aprimoramentos no site do SNIF geral.

9

O formato de disponibilização, a forma de organização do dado e os componentes dos metadados podem
igualmente compor esta planilha de controle.
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5.2.4 – Disposição de Temas e Informações
Levando em conta as experiências dos sistemas de informação florestal levantados e uma proposta
para o SNIF-Cerrado, seguem alguns exemplos ilustrativos visando a melhoria da disposição dos
temas e informações, na figura 5.03.
Figura 5.03 – Exemplos de Melhoria de Disposição de Temas e Informações
Forma de Apresentação do Sistema – Dois Níveis de Caixas de Seleção

Forma de Apresentação das Estatísticas Disponíveis – Por Tema e Nível Geográfico
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Forma de Apresentação de Tabelas Estatísticas – Por Tema, Ano e Opção de Salvar

Fonte: SIREFOR, INE e SFA. Adaptado por STCP (2018).

Alguns dos exemplos ilustrados acima são de fácil implementação; outros necessitam um banco de
dados avançado para a geração de informações customizadas.
Conforme ilustrado acima, os temas e subtemas do SNIF podem ser apresentados em dois ou mais
níveis de caixa de seleção (partindo do geral para o específico), como no exemplo do SIREFOR da
Costa Rica, apresentado acima – Floresta Secundária → Clique → Estatística.
Por sua vez, as estatísticas florestais podem ser apresentadas de forma simplificada para o usuário,
onde o mesmo possa escolher o tema de interesse, subtema e o nível geográfico desejado desta
informação, como no sistema do Instituto Nacional de Estatística de Portugal. Para o SNIF, um
exemplo adaptado que pode ser mencionado é: Inventário Florestal → Seleciona → Área florestal
→ Seleciona → Por Estado.
Outra forma de disposição de informações é o exemplo de apresentação dos dados do SFA Suécia.
A seleção das estatísticas desejadas possibilita a geração das informações em tabelas simples e
objetivas, com opção de download da tabela resultante e escolha de seu formato (CSV, XLS, DOC,
outros). Seguindo o exemplo de figura acima, a tabela traria a seguinte disposição: 1ª coluna –
Volume por Sortimento, 2ª coluna – Ano.
5.2.5 – Outras Sugestões
A seguir são apresentadas as características desejáveis de um sistema de informações segundo a
FAO (2003), e efetuados os comentários e sugestões em relação ao SNIF considerados pertinentes:


Confiável: Considera-se o SNIF confiável na medida em que se trata de um site de uma
instituição oficial de Governo. Para manter sua confiabilidade, no entanto, é importante que
o SNIF continue disponibilizando informações de fontes idôneas;



Comparável (de acordo com definições, unidades e sistemas padronizados aplicados em
vários países): O SNIF pode ser considerado comparável, na medida em que fez parte da
análise e detalhamento constante no capítulo 4 deste documento, conforme critérios
selecionados e aplicados para todos os sistemas avaliados;



Prático e Acessível ao Usuários: O site do SNIF pode ser considerado prático e acessível
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aos usuários, na medida em que possui fácil navegação (facilidade de encontrar
informações, partindo da forma de apresentação dos tópicos na página inicial do site), em
linha com um dos critérios de avaliação dos sistemas de informação propostos neste
relatório.
A fim de aprimorar esta acessibilidade e um canal direito com os usuários, o SNIF pode
disponibilizar um espaço de destaque na página inicial do site, para a realização de
denúncias (a exemplo de queimadas), reclamações e sugestões, o que pode se dar através
do próprio site ou por telefone.


Informações Relevantes/ Úteis aos Usuários e Flexibilidade do Sistema: Para se avaliar se
as informações são relevantes e úteis aos usuários, é necessário conhecer suas demandas
e atualizá-las constantemente, seguindo a lógica do que está sendo efetuado neste estudo
(mapeamento das demandas de informação para o SNIF-Cerrado, partindo de diferentes
perfis de usuários). Isto deve resultar em um sistema de informações flexível (sistema em
busca de aprimoramento).
Recomenda-se que o perfil dos usuários e suas demandas sejam, portanto, constantemente
avaliados, o que pode ocorrer através da disponibilização de pesquisa na página inicial do
SNIF Brasil, em linha com o que ocorre no SNIF México. O acesso à pesquisa pelos
usuários pode ocorrer por iniciativa própria ou por solicitação automática do site durante a
navegação. Perguntas que a Consultora considera relevantes e que podem ser efetuadas
na pesquisa (através de questões objetivas e espaço para comentários) são: Qual é seu
perfil como usuário? Você encontrou as informações que buscava no site? Que outras
informações você tem interesse que o SNIF disponibilize futuramente?



Disponibilização de informações com série contínua de dados ao longo do tempo: Foram
identificadas informações atualizadas no SNIF atual, o que é indicativo que já há um
monitoramento contínuo de dados. Sugestões de melhoria sobre tal aspecto já foram
efetuadas no item 5.2.3.

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
As principais conclusões sobre os Sistemas de Informações selecionados na análise (SNIF Brasil e
outros) (Produto D2) são as seguintes:


Da análise detalhada dos sistemas de informação selecionados verifica-se que existem
sistemas com alta qualidade, que oferecem exemplos concretos de critérios e aspectos
relevantes que podem servir de referência para o aprimoramento do SNIF;



A análise comparativa dos sistemas apontou, no entanto, que existem aspectos que podem
ser incluídos no SNIF (e no SNIF Cerrado), tais como mapa do site, disponibilização de
ferramentas e exibição de conteúdos de navegação ou mesmo informações em outros
idiomas, bem como melhorias que podem ser efetuadas, em relação à mitigação de erros;
forma de apresentação, disponibilização e detalhamento de informações; monitoramento e
atualização constante de informações; e melhoria da disposição de temas e informações;



Outros aspectos que podem ser aprimorados são o monitoramento das informações
relevantes/ úteis e a acessibilidade aos usuários, em linha com as orientações aos sistemas
de informações da FAO (2003) e conforme sugestões efetuadas pela Consultora no item
5.2.4;



Algumas sugestões efetuadas pela Consultora podem ser implementadas de imediato e
possuem baixo custo; outras são mais estratégicas e de médio e longo prazo, implicando
em maior complexidade e custos. Todas elas devem ser melhor avaliadas pelo SFB;



Recomenda-se que o SNIF-Cerrado seja estabelecido no médio prazo, após serem
efetuados aprimoramentos no site do SNIF geral;



O sucesso de um sistema (em termos especialmente de confiabilidade, atratividade e
monitoramento adequação das informações), depende do compromisso institucional e do
empenho dos setores público e privado engajados no processo, da disponibilidade de
recursos financeiros contínuos, bem como da estabilidade institucional, alocação de
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recursos humanos, tecnologia adequada e da coleta, eficiência no processamento de
dados.


No caso do SNIF (SNIF Cerrado), a estes aspectos se soma o estabelecimento de parcerias
adequadas visando a garantia de disponibilização continuada de informações e dados
relevantes e com a atualização necessária.
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ANEXOS

ANEXO I – BREVE ANÁLISE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NÃO SELECIONADOS
Sistema

Pontos Positivos



INE Portugal








MENLHK Indonésia








Site
de
informações
gerais¹
sobre
administração pública, agricultura, comércio,
educação, população e outros.
Inclui informações florestais de área
queimada por município, ocorrência de
incêndios, preço médio da resina e número
de bombeiros florestais.
Opção de “navegação em lista”, que funciona
como um filtro de informação. Os dados
estatísticos são apresentados por tema,
subtema e região geográfica, a serem
escolhidos pelo usuário. As informações
ainda são apresentadas por período de
referência e data de última atualização.
As informações podem ser apresentadas em
tabelas ou gráficos, com possibilidade de
incluir ou retirar indicadores, bem como
alterar a forma de apresentação dos dados
(colunas e linhas).
Possibilidade de download das informações
em formatos csv e xls, facilitando a
compilação de informações pelo usuário.
Disponibilização organizada de mapa do site,
inclusão de sistema de busca com opções
avançadas de seleção (data, tema, área),
abrangência geográfica detalhada, alta
facilidade de navegação, sem ocorrência de
erros, rápido processamento de dados,
acesso público, sem redirecionamentos e
opção de exibição em inglês.
As informações identificadas deste sistema
que possuem sinergia com o SNIF-Cerrado
foram: legislação florestal (acesso restrito a
usuários), serviços, estatísticas florestais,
políticas florestais, áreas protegidas, licenças
e permissões de exploração madeireira e
mineração, produção e exportação de
produtos industriais madeireiros, taxa de
desmatamento, qualidade da água, incêndios
florestais, taxa de mudança climática e
emissões de GEE.
Abrangência geográfica detalhada por
ecorregiões (anuário de estatísticas florestais
2016), acesso público e processamento
rápido.
Sistema de busca simples
Possui ferramentas (sistema de informação
espacial de documentação - KPH)

Pontos Negativos


Ausência de ferramentas
(softwares, aplicativos). No
entanto o site apresenta
suporte para exibição em
smartphones.



Site de informações florestais
apenas no idioma bahasa
indonésia em formato pdf, o
que limitou a análise dos
dados.
Difícil para o usuário achar
informações e navegar pelo
sistema devido ao idioma e
inúmeros links externos.
O site apresenta vários links
quebrados (que não abrem) e
não apresenta mapa do site.





Sistema

Pontos Positivos


SNI Equador







SINIA Chile








NFIMS Nepal



Site
de
informações
gerais¹
sobre
infraestrutura,
investimento
público,
demografia, saúde, educação, economia e
outros.
Dados atuais, mecanismo de filtros para a
exibição da informação desejada (por zonas,
províncias, distritos, setores e tipo de
informação)
e
disponibilização
de
ferramentas de dados (SiCES, Visor
Nacional, Geo-Portales, Geo-Servicios, Visor
Rural).
Inclusão de sistema de busca simples,
abrangência geográfica detalhada, alta
facilidade de navegação, sem ocorrência de
erros, rápido processamento de dados e
acesso público.
Site de informações ambientais sobre água,
qualidade do ar, mudanças climáticas,
camada de ozônio, resíduos e outros.
Inclui mapa com áreas de florestas nativas,
relatório com áreas queimadas, formações
vegetais em áreas protegidas, iniciativas de
restauração ecológica e consumo industrial
de madeira nativa.
Visual atrativo e de fácil navegação, com
publicações atuais (2011-2017) e separação
das informações por temas. Possui um site
de mapas interativos que apresentam
indicadores de forma objetiva e funcional (ex:
recursos hídricos, biodiversidades, solos,
outros).
Rápido processamento e acesso público às
informações
O sistema possui um portal de mapas de
recursos florestais, porém são apresentadas
poucas informações e de modo simplificado.
Alguns mapas não funcionam.
Rápido processamento

Pontos Negativos



O
site
exibe
apenas
informações em espanhol,
tem redirecionamentos (links
externos ao portal) e não
possui mapa do site.



Foram identificadas algumas
páginas
em
branco
e
determinados gráficos sem
unidade de medida.
Sem sistema de busca,
informações somente em
espanhol,
abrangência
geográfica não detalhada,
com redirecionamentos, sem
mapa do site e sem
ferramentas disponíveis.







Alguns tipos de informação
somente no idioma Nepali,
diversos links quebrados e
páginas em branco, todos os
relatórios de informação são
restritos (necessidade de
login) e não há possibilidade
de cadastro no portal.
Não é possível saber a
abrangência geográfica, difícil
navegação,
sem
disponibilidade
de
ferramentas,
com
redirecionamentos,
sem
mapa do site e sem sistema
de busca

Sistema

Pontos Positivos





NFIS
Índia

Site em implementação².

SNMB
y MRV
Peru



Site em implementação².

SNIC
Peru




Site de informações florestais apenas em
formato de mapa. Inclui muito poucas
informações disponíveis: disponibiliza
somente mapa de áreas florestais e
ocorrência de incêndios de 2013.
Simples
para
o
usuário
achar
informações e navegar pelo sistema.
Abrangência geográfica detalhada por
província, acesso público e sem
redirecionamentos externos

Site em implementação².

SNIF
Colômbia

SNMB Argentina



Pontos Negativos

Site sem acesso³.

1

Indicadores sobre diversos temas para o país.
Há notícia sobre a implementação do site.
3
O site possui link de acesso, porém o mesmo não funciona.
Fonte: Elaborado por STCP (2018).
2

É
apenas
um
mapa
interativo
com
poucas
estatísticas florestais.
O mapa apresenta alguns
layers que não abrem e
informações
desatualizadas.
Processamento lento, sem
sistema
de
busca,
informações somente em
espanhol, sem ferramentas
e sem mapa do site.

ANEXO II – DETALHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES FLORESTAIS SELECIONADOS
Sistema

SNIF Brasil

Tipo

Subtemas

Informações

Conteúdo Boletim

Boletim SNIF 2016 e atualizações

Conteúdo Cursos e Eventos

Instituições com cursos de Pós-graduação na área florestal, por programa, localização e por nível, no ano

Conteúdo Cursos e Eventos

Cursos de graduação em Engenharia Florestal no Brasil

Conteúdo Cursos e Eventos

Cursos tecnólogos na área florestal no Brasil

Conteúdo Cursos e Eventos

Tipos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio

Conteúdo Cursos e Eventos

Cursos de treinamento: Instituto Floresta Tropical – IFT e Centro Nacional de Apoio ao Manejo sustentável - CENAFLOR

Conteúdo Cursos e Eventos

Divulgação de eventos

Conteúdo Notícias

Notícias

Conteúdo O Portal

Sobre o SNIF

Conteúdo Referências

Referências utilizadas

Conteúdo Teses e Dissertações

Banco de Dados de Teses e Dissertações por região

Tema

Área Floresta

Definição, funções, área de florestas plantadas no Brasil

Tema

Biomas

Descrição dos seis biomas brasileiros (Amazônia, cerrado, caatinga, mata atlântica, pampa e pantanal)

Tema

Cadastros

Distribuição por estado das florestas privadas incluídas no CAR

Tema

Cadastros

Cadastro Nacional de Florestas Públicas (área) por região e esfera (estadual, municipal, federal)

Tema

Cadeia Produtiva

Informações do IBGE por produto

Tema

Certificação

Sistemas de certificação e principais certificadoras que atuam no Brasil

Tema

Indústria e Comércio

Indústria e Comércio Externo e Indústria e Comércio Interno

Tema

Concessão

Área de concessões federais, produção de madeira por ano, por flona, por UMF e por UPA

Tema

Conservação

SNUC, APP, RL e TI

Tema

Documento de Origem
Transporte de produtos florestais no Brasil em 2015, origem e destino
Florestal

Tema

Emprego

Número de empregos formais por segmento do setor florestal.

Tema

Espécies

Riqueza de spp na floresta, diversidade arbóreas, spp ameaçadas ou em perigo de extinção, spp madeireiras comerciais e
informações sobre spp florestais

Tema

Estoque Florestas

Volume, biomassa, carbono

Tema

Extração

Extração - Produtos Florestais Madeireiros (PFM) por tipo de floresta, por tipo de produto extrativo

Sistema

EUROFOREST

Tipo

Subtemas

Informações

Tema

Financiamento

Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, guia de financiamento florestal

Tema

Florestas Modelo

O que são, rede iberoamericana, florestas modelo no Brasil, SFB e florestas modelo

Tema

Incêndios e
Desmatamento

Monitoramento de incêndios e perda da cobertura florestal

Tema

Inventário

Definição de florestas, tipologias, bens e serviços florestais, pressão e impacto sobre florestas e inventário florestal nacional

Tema

Legislação

Leis, Decretos, Resoluções, Instruções Normativas e Portarias relacionadas à temática florestal

Tema

Organizações e
Entidades

Principais organizações e entidades que atuam no setor florestal brasileiro

Tema

Pesquisa

Principais centros de pesquisa na área florestal com financiamento público e Investimento em Pesquisa Florestal no Brasil

Tema

Políticas

Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas e
Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado

Tema

Portais Nacionais

Portal Nacional da Gestão Florestal

Tema

Produção

Produtos Madeireiros, Produtos Não Madeireiros, Evolução do Valor de Produção, Contextualização dos Polos Madeireiros da
Amazônia, Tipos de Empresas Processadoras de Madeira, Resultados do Estudo Realizado em 2009

Tema

PSA

Bolsa verde, Bolsa floresta

Tema

Revistas

Principais revistas científicas que publicam matérias sobre as ciências florestais

Tema

Serviços

Valor dos serviços prestados (R$ 1.000) no ano por segmento madeireiro

Conteúdo Databases

Informações florestais publicadas em formato de banco de dados - 61 registros encontrados

Conteúdo Glossário

Glossários de termos florestais de diversos países - 10 registros encontrados

Conteúdo Mapas

Mapas de queimadas, áreas protegidas, florestais e outros - 55 registros encontrados

Conteúdo Portais Internacionais

Referências de fontes de informação - 5 registros encontrados, portais internacionais - 71 registros encontrados

Conteúdo Portais Nacionais

Referências de fontes de informação - 86 registros encontrados

Conteúdo Publicações

Publicações sobre as florestas na Europa, incluindo revistas, jornais e notícias - 131 registros encontrados

Tema

Administração
Florestal

Agências/órgãos públicos envolvidos com a temática florestal de diversos países - 104 registros encontrados

Tema

Animais

Danos em árvores de mamíferos exóticos, banco de dados de espécies exóticas, outros - 10 registros encontrados

Tema

Arboricultura

Estudo de florestas urbanas - Minnesota - 1 registro encontrado

Tema

Biodiversidade

Espécies de ocorrência na Europa - 105 registros encontrados

Sistema

Tipo

Subtemas

Informações

Tema

Bioenergia

Associações, estudos sobre biomassa como forma de energia, biomassa lignocelulósica, biocombustíveis, outros - 39 registros
encontrados

Tema

C&I for SFM

Estudos sobre critérios e indicadores de MFS - 10 registros encontrados

Tema

Certificação

Sistemas de certificação utilizados na Europa – 32 tipos de sistemas - Foram encontrados 21 registros

Tema

Indústria e Comércio

Marketing e Indústria e Comércio - 11 registros encontrados, Mercado e fluxo comercial - 65 registros encontrados

Tema

Indústria e Comércio

Nacional e internacional - 17 registros encontrados

Tema

Consultoria

Empresas que oferecem serviços de consultoria na Europa - 38 registros encontrados

Tema

Danos abióticos

Distúrbios florestais na Europa, institutos, patologias, poluição do ar em florestas, efeitos da mudança do Mudança Climática,
outros - 13 registros encontrados

Tema

Desmatamento

Corte ilegal de árvores em toda a Europa - Foram encontrados 24 registros

Tema

Economia

Instrumentos econômicos e financeiros utilizados na Europa - 3 registros encontrados

Tema

Ecossistemas
Florestais

Centros de pesquisa e estudos de ecossistemas florestais - 15 registros encontrados

Tema

Ervas

Espécies invasoras, impactos, banco de dados de espécies invasoras, outros - 6 registros encontrados

Tema

Espécies

Fontes de informação de tipo variável sobre espécies de árvores cultivadas na Europa - 27 registros encontrados

Tema

Espécies

Espécies de árvores plantadas e nativas na Europa - 11 registros encontrados

Tema

Fungos

Impactos, métodos de combate, espécies quarentenárias, visão geral de pragas e doenças, outros - 21 registros encontrados

Tema

GEE e sequestro de
carbono

Estudos de dióxido de carbono, modelagem de sequestro de carbono, Indústria e Comércios, mitigação, outros - 19 registros
encontrados

Tema

Genética

Registros sobre recursos genéticos - 33 registros encontrados

Tema

Incêndios

Área queimadas, emissões, monitoramento, sistemas de informações de incêndios, estudos, legislação, outros - 36 registros
encontrados

Tema

Indústria e Comércio

Associações, estatísticas de produtos florestais - 76 registros encontrados

Tema

Indústria e Comércio

Serrados e secagem - 7 registros encontrados, Carpintaria - Foram encontrados 7 registros e Conservação de madeira - 11
registros encontrados

Tema

Insetos

Impactos, espécies conhecidas internacionalmente, mapas de pragas, visão geral de pragas florestais, outros - 23 registros
encontrados

Tema

Instituições

Geral - 1 registro encontrado - Ensino superior - 173 registros encontrados e Educação vocacional - 133 registros encontrados

Tema

Intercâmbio de
estudantes /

Instituições e programas de intercâmbio 0-21 registros encontrados

Sistema

Tipo

Subtemas
professores

Informações

Tema

Inventário

Inventário florestal nacional de cada país - 59 registros encontrados

Tema

Legislação

Regulação - 51 registros encontrados, Econômico - 3 registros encontrados, Informação e comunicação - 49 registros encontrados

Tema

Manejo de fauna

Estudos de pássaros, centro de ecologia, convenção de espécies migratórias, florestas da Eslováquia - 4 registros encontrados

Tema

Mudança Climática

Painéis sobre Mudança Climática, impactos, projeções de florestas na Europa sob o efeito das mudanças, outros - 41 registros
encontrados

Tema

Network

Redes de contato de pesquisadores na UE - 101 registros encontrados

Tema

Network

Redes de contato de educadores na EU - 21 registros encontrados

Tema

Organizações e
Entidades

ONGs florestais e ambientais da Europa - 72 registros encontrados

Tema

Organizações e
Entidades

Várias organizações nacionais e internacionais de dados específicos do país - 98 registros encontrados

Tema

Organizações e
Entidades

Internacional - 28 registros encontrados e nacional - 237 registros encontrados

Tema

Organizações e
Entidades

Organizações de ensino e pesquisa - 11 registros encontrados

Tema

Organizações e
Entidades

Organizações e associações representantes da Indústria e Indústria e Comércio de base florestal - 114 registros encontrados

Tema

Organizações e
Entidades

Organizações diversas - 103 registros encontrados

Tema

Indústria e Comércio

Biocompósito, inovações, associações, estudos sobre MDF, MDP, OSB - 12 registros encontrados

Tema

Papel e Celulose

Associações, tecnologias, estudos sobre papéis de impressão e embalagens, outros - 62 registros encontrados

Tema

PFNM

Associações, mercados, dados - 12 registros encontrados

Tema

Planejamento

Estudos de métodos e processos de tomada de decisão, centros de pesquisa, programas de cooperação - 13 registros
encontrados

Tema

Previsão

Institutos - 18 registros, Floresta - 10 registros, Agricultura - 5 registros, Meio Ambiente - 12 registros, Energia - 7 registros,
Socioeconomia - 6 registros

Tema

Processos

Global - 24 registros encontrados, regionais - 44 registros encontrados e nacionais - 81 registros encontrados

Sistema

FIA EUA

Tipo

Subtemas

Informações

Tema

Profissionais
Florestais

Sindicatos, associações e colegiados - 75 registros encontrados

Tema

Programas

Estudos não graduados - 10 registros encontrados, estudos de graduação - 16 registros encontrados e estudos de pós-graduação
- 42 registros encontrados

Tema

Proteção Florestal

Publicações sobre florestas protegidas - 29 registros encontrados

Tema

Publicações

Relatórios relacionados a recursos florestais na Europa - 37 registros encontrados

Tema

Quadro educacional

Centros de ensino, mobilidade acadêmica, pedagogia florestal, cooperação internacional, outros - 27 registros encontrados

Tema

Silvicultura

Centros de pesquisa, estudos de crescimento, técnicas de manejo, outros - 14 registros encontrados

Tema

Solos

Institutos de ciência do solo por país, atlas, dados de solos por país, glossários, outros - 17 registros encontrados

Tema

Tecnológico

Anatomia da madeira, química da madeira, propriedades físicas e mecânicas - 32 registros encontrados

Tema

Tecnológico

Anatomia da madeira - 8 registros encontrados, Química da madeira - 6 registros encontrados, Propriedades físicas e mecânicas 6 registros encontrados

Tema

União Européia

Centros de pesquisa da união Européia - 9 registros encontrados

Tema

Utilização da Madeira

Uso da madeira e seus produtos, concorrência com outros produtos, reuso da madeira, outros - 34 registros encontrados

Conteúdo Contato

Endereços, telefones e e-mails de escritórios regionais e nacionais da FIA

Conteúdo Dados e Ferramentas

DATIM - Descrição do Projeto, Status, Guia do Usuário, Treinamento e Webinars, Informações da Fonte de Dados, Contatos

Conteúdo Dados e Ferramentas

EVALIDator - Passos

Conteúdo Dados e Ferramentas

Documentos FIA Database - Baixar inventário florestal e análise de dados urbanos

Conteúdo Dados e Ferramentas

Portfolio de compromisso - Demos

Conteúdo Dados e Ferramentas

Tutoriais e materiais de treinamento

Conteúdo Dados e Ferramentas

Serviço ao cliente

Conteúdo Dados e Ferramentas

Dados e Ferramentas

Conteúdo Dados e Ferramentas

Pesquisa nacional de proprietários florestais

Conteúdo Dados e Ferramentas

Relatórios de saída de produto de madeira (TPO)

Conteúdo Dados e Ferramentas

Interface de programação do aplicativo EVALIDator (API)

Conteúdo Dados e Ferramentas

FIDO - Recuperações personalizadas!

Conteúdo Dados e Ferramentas

Aquisição de dados

Conteúdo Geral

Inventário Florestal Básico, Indicadores de Saúde Florestal, Estudos de Produção de Produtos de Madeira, Pesquisa Nacional de
Proprietários de Terras Florestais (NWOS), Avaliação Nacional (Lei de Planejamento de Recursos)

Sistema

MENLHK
Indonésia

Tipo

Subtemas

Informações

Conteúdo Links

Links

Conteúdo Mapa do Site

Mapa do Site

Conteúdo Mapas

Tipos Florestais dos Estados Unidos

Conteúdo Procedimentos

Guias de Campo para Medições Padrão (Fase 2), Métodos de Campo para Medidas de Sanidade Florestal (Fase 3)

Conteúdo Procedimentos

O Programa de Inventário e Análise Florestal Melhorado, Procedimentos de Avaliação e Avaliação de Amostras Nacionais e
Documentos Suplementares

Conteúdo Procedimentos

Reunião de inventário florestal e reunião científica 2017

Conteúdo Publicações

Documentos históricos

Tema

Estatísticas Florestais

Derivadas do inventário florestal

Tema

Inventário

Relatórios anuais de negócios para o Programa de Inventário e Análise Florestal, Relatórios dos Painéis da Blue Ribbon sobre
Inventário e Análise Florestal

Tema

Inventário

Visão geral, coleta de dados, programas regionais da fia, parcela indicadora fase 3 (sanidade florestal) e encontro nacional de
proprietário de florestas

Tema

Monitoramento

Arquivos para os dados de Monitoramento da Saúde Florestal de 1991-1999 organizados por Estado, Indicador e Ano.

Tema

Publicações

Guias do usuário do FIADB e do Urban FIADB

Tema

Publicações

Folheto da ficha de demonstração da FIA (PPT 3MB) | Explicação do layout da parcela (PPT 292KB)

Tema

Publicações

https://www.fs.usda.gov/treesearch/

Conteúdo Sobre

Ministério e Ministro

Conteúdo Ferramentas

KPH

Conteúdo Serviços

Serviços

Tema

Legislação

Necessita Login

Tema

Estatísticas Florestais

Manuais, anuários de silvicultura

Tema

Políticas

Planos florestais e ambientais

Tema

Biodiversidade

Áreas protegidas

Tema

Produção

Licenças e permissões de exploração madeireira e mineração

Tema

Indústria e Comércio

Produção de produtos madeireiros e exportação

Tema

Comunidades

Segurança social

Tema

Desmatamento

Taxa de desmatamento da Indonésia dentro e fora da área florestal 2013-2014

Sistema

METLA
Finlândia

Tipo

Subtemas

Informações

Tema

Água

Análise do Status Storet da Qualidade da Água do Mar de Teluk Benoa, Índice de Qualidade da Água 2011-2015, Status da
qualidade da área da baía de Jacarta

Tema

Ar

Índice Provincial de Qualidade do Ar 2011-2015

Tema

Incêndios

Incêndios florestais extensivos, Área de Recapitulação do Incêndio Florestal Ano 2011-2015

Tema

Resíduos

Número de empresas que realizam monitoramento do desempenho do gerenciamento de resíduos B3 por método

Tema

Mudança Climática

taxa de mudança climática, Nível de emissão de GEE do setor florestal e outros usos da terra de 2000 a 2013, O grau de incerteza
dos inventários nacionais de GEE da Indonésia em 2000 e 2013

Tema

Legislação

Número de queixas recebidas por meio da queixa de mídia Ano 2015, Operações de recuperação da área florestal 2015

Tema

Florestas

Lista de áreas florestais com alcance especial

Tema

Programas

Links externos de programas relacionados

Tema

Instituições

Links de instituições associadas

Conteúdo Teses e Dissertações

Dissertações

Conteúdo Boletim

Estatísticos e de monitoramento florestal

Tema

Jornais, boletins, anuários estatísticos, dissertações

Estatísticas Florestais

Conteúdo Publicações

Monitoramento da condição florestal na Finlândia - Relatório Nacional

Conteúdo Publicações

Estado das Florestas da Finlândia 2012

Conteúdo Publicações

Pinho escocês - Excelência e imagem

Conteúdo Publicações

Floresta Finlandesa em Imagens

Conteúdo Sobre

Sobre

Conteúdo Sobre

Tarefas

Conteúdo Sobre

Organização

Conteúdo Sobre

Unidades regionais

Conteúdo Sobre

Equipe

Conteúdo Sobre

Recursos

Conteúdo Sobre

Estratégia

Conteúdo Sobre

Materiais e logos

Conteúdo Sobre

Comunicações

Sistema

Tipo

Subtemas

Informações

Conteúdo Sobre

Treinamentos na METLA

Conteúdo Sobre

Informações sobre a Finlândia

Conteúdo Contato

Contato

Conteúdo Cursos e Eventos

Eventos de 2015

Conteúdo Mapas

Mapas de inventário

Tema

Pesquisa

Introdução

Tema

Pesquisa

Gestão

Tema

Pesquisa

Programas em curso

Tema

Pesquisa

Programas finalizados

Tema

Políticas

Impacto de instrumentos de política na biodiversidade

Tema

Manejo sustentável

Programas de manejo florestal

Tema

Biodiversidade

Programas finalizados: biodiversidade

Tema

Pesquisa

Projetos de pesquisa

Tema

Profissionais
Florestais

Professores e pesquisadores

Tema

Pesquisa

Florestas de pesquisa

Tema

Serviços

Dados, fotos, pesquisas, laboratórios, biblioteca

Tema

Inventário

Informação: Inventário

Tema

GEE e sequestro de
carbono

Relatórios e inventário de GEE

Tema

Estatísticas Florestais

Derivadas do inventário florestal, produtividade florestal, múltiplo uso das florestas e dados de monitoramento das florestas da
Finlândia;

Tema

Produção

Produção florestal em turfas secas, volume madeireiro por sortimento e espécie para municípios

Tema

Serviços

Projetos comissionados

Tema

Serviços

Biblioteca

Tema

Serviços

Contato

Tema

Indústria e Comércio

Valor das exportações

Tema

Inventário

Inventário florestal nacional

Sistema

Tipo

Subtemas

Informações

Tema

Ferramentas

MELA program

Tema

Ferramentas

LIGNUM Model

Tema

Ecossistemas
Florestais

Observações fenológicas

Tema

Florestas

Vários usos da floresta

Tema

Florestas

Usos recreativos da floresta

Tema

Espécies

Principais: pinus, aberto e bétula

Tema

Emprego

Do setor florestal

Tema

Biodiversidade

Programas de biodiversidade em ecossistemas florestais, impactos socioeconômicos e instrumentos políticos em programas de
biodiversidade

Tema

Silvicultura

Melhoria das atividades silviculturais, investimentos para alcançar estas melhorias, área florestal com atividades silviculturais
aplicadas

Tema

Indústria e Comércio

Consumo de madeira em tora por setor

Tema

Área Floresta

Área florestal e territorial

Tema

Notícias

Notícias

Tema

Organizações e
Entidades

Organizações e Entidades

Conteúdo Colaboradores

Províncias que colaboram

Conteúdo Contato

E-mails e telefones por departamento

Conteúdo Contato

Membros do NFIS - Telefones e e-mails por membro

Conteúdo Dados e Ferramentas

Banco Nacional de Silvicultura, Ferramenta de Captura de Dados do Banco Nacional de Silvicultura, Guia do Usuário da
Ferramenta de Captura de Dados do Banco Nacional de Silvicultura, Sistema de Informação de Recursos Genéticos Florestais do
Canadá (CAFGRIS), Serviço de Transformação de Coordenadas, Observação da Terra para Desenvolvimento Sustentável
(EOSD), Site do Inventário Florestal Nacional, Site de download do modelo de orçamento de carbono (CBM-CFS3), catálogo de
instalação de pesquisa de longo prazo, entrada pública para o desmatamento, mapeamento, o banco de dados de espécies
exóticas invasoras de floresta canadense (CanFIAS), o sistema de informação sobre estratégia de pragas (PSIS), o sistema de
agentes para Pesquisa de Observação Florestal com Hierarquias Avançadas (SAFORAH), Sistema Canadense de Demanda de
Recursos de Incêndio (CFRDS)

Conteúdo Foogle

Sistema de busca: https://ca.nfis.org/search/search_nfis_eng.html#page=1&name=

NFIS Canada

Sistema

Tipo

Subtemas

Informações

Conteúdo Fotos

Dicionário de fotos de dados de parcelas (estabelecimento da parcela e remedição da parcela), classificação da cobertura do solo
e classificação do uso do solo, download das fotos

Conteúdo Historia

Inventário Florestal no Canadá

Conteúdo Mapa do Site

Mapa do Site

Conteúdo Mapas

Mapa interativo com tipos de florestas

Conteúdo Databases

Necessita Login

Conteúdo Missão e Visão

A Visão do NFIS, Outros Recursos no NFIS

Conteúdo Notícias

Políticas

Conteúdo Portais Nacionais

Exibição pública do Canadá, inventário florestal nacional

Conteúdo Portais por Tema

Portal de Áreas Protegidas do CCFM, Mapa da cobertura florestal, Observação da Terra para Desenvolvimento Sustentável
(EOSD) e Mapa de Mudanças Florestais

Conteúdo Portais Províncias

Clique em uma Província ou Território para ver informações

Conteúdo Procedimentos

Download de procedimentos de estimativa e exemplos

Conteúdo Sobre

Sobre CNFI

Conteúdo Sobre

Descubra as Florestas do Canadá com o Sistema Nacional de Informação Florestal

Conteúdo Terrenos

Dicionário de dados e download de diretrizes de ações em campo

Conteúdo Vídeos

Como faço para criar uma conta NFIS? Como faço para entrar no NFIS Access?

Tema

Biomassa

Calcule a biomassa individual da árvore, calcule a biomassa florestal em pé comercializável, Calcule a biomassa florestal em pé
não comercializável

Tema

Curiosidades

Curiosidades Florestais do Canadá

Tema

Espécies

Folheto NFI e lista de espécies de árvores

Tema

Estatísticas Florestais

Resumos estatísticos para o Canadá, resumos estatísticos para as ecozonas terrestres e resumos estatísticos para a Zona Boreal

Tema

Publicações

Artigos para download

Tema

Requisição de dados

Contato

RFFD Rússia Conteúdo Contato
Conteúdo Glossário

Contato
Glossário

Sistema

Tipo

Subtemas

Informações

Conteúdo Databases

Os modelos são organizados por ecorregiões: | Mapa | Legenda | GIS | Escala geral da reserva (índice de sítio) | Árvores com
origem de semente | Árvores de origem vegetativa | Calculador do índice de sítio | Função MatLab | Databases de crescimento
(rendimento) | Tabelas | Coeficientes de modelos | Databases de produção biológica | Descrição Adicional | Databases de
crescimento e mortalidade brutas e líquidas por índice e estoque do sítio | Coeficientes de modelos | Pinho, abeto, carvalho, outros

Conteúdo Databases

Databases de produção biológica | Descrição | Tabelas | Coeficientes de modelos | Descrição Adicional |
Medições de fitometria florestal in situ: | Banco de dados Modelos para avaliação da biomassa viva (fitomassa) das florestas
Biomassa de áreas florestadas (ano 2003) Biomassa de áreas florestadas por espécies e frações dominantes por regiões
administrativas | Biomassa de áreas florestadas por espécies e frações dominantes para a Rússia | Biomassa de áreas florestais
por espécies e idade dominantes por regiões administrativas | Biomassa de áreas florestais por espécies dominantes e idade para
a Rússia | Produção primária líquida de florestas russas | Produção líquida de áreas florestais por espécies e frações dominantes
por regiões administrativas | Produção líquida de áreas florestadas por espécies e frações dominantes para a Rússia | Produção
líquida de áreas florestais por espécies e idade dominantes por regiões administrativas | Produção líquida de áreas florestais por
espécies dominantes e idade para a Rússia

Conteúdo Prefácio

Prefácio

Conteúdo Publicações

Publicações

Conteúdo Sobre

Sobre

Tema

Ecossistemas
florestais

Dinâmica das florestas russas e Métodos de inventário florestal utilizados no cálculo florestal estadual

Tema

Emprego

Número de Empregados do Serviço Florestal Federal da Rússia, Rendimento total da floresta em 1994-2005, Receitas florestais
transferidas para o orçamento (1999-2005), Financiamento da gestão em 1992-2005

Tema

Espécies

Distribuição de florestas por espécie

Tema

Estatísticas Florestais

Áreas e zonas federais, Fundo Floresta, Distribuição do Fundo Florestal por cobertura do solo, Distribuição de Florestas por
estoque em crescimento, idade, Distribuição de Florestas por espécie, Distribuição de florestas por estoque e índice de sítio

Tema

Hidrologia

| Descrição | CD-ROM Recursos de terra da Rússia

Tema

Incêndios

Estatísticas de marcas de incêndios em área queimada / hotspots entre 1996-2006, conjuntos de dados GIS de focos de calor e
áreas queimadas entre 2004-2006: | Mapa | SIG durante anos: | 2004 2005 2006 | Descrição da base de dados e área das
florestas afetadas por Insetos e doenças em 1988-2005 e Proteção das florestas contra pragas e doenças. Áreas de florestas
mortas devido a distúrbios.

Tema

Introdução

Introdução

Tema

Legislação

Legislação

Sistema

SFA China

Tipo

Subtemas

Informações

Tema

Manejo sustentável

Estrutura regional do Manejo sustentável, Principais indicadores de Manejo sustentável em 2005, Reflorestamento, florestamento,
Colheita em 1998-2003, Corte Anual Permitido, Produtos Florestais não madeireiros

Tema

Mudança Climática

| Descrição | CD-ROM Recursos de terra da Rússia

Tema

Paisagens

| Mapa | Dataset | GIS |Classificação da paisagem siberiana e um mapa digitalizado de paisagens da Sibéria | Análise de um mapa
da paisagem russa

Tema

Solos

| Mapa | Dataset | GIS | Descrição | CD-ROM Recursos de terra da Rússia

Conteúdo Inicio

Inicio

Conteúdo Sobre

SFA em um relance

Conteúdo Sobre

Agências e Departamentos

Tema

Desmatamento

Combate à Desertificação na China

Tema

Legislação

Lei de Pastagem, Código Florestal, Lei da Proteção da Vida Selvagem, Outras

Tema

Ecossistemas
Florestais

Boas práticas ecossistemas florestais

Tema

Ecossistemas
Florestais

Boas práticas zonas úmidas

Tema

Ecossistemas
Florestais

Boas práticas desertos

Tema

Biodiversidade

Boas práticas de biodiversidade

Tema

Pesquisa

Experimento de transformação perto da natureza em plantio de monoculturas de abeto chinês e Pinus massoniana

Tema

Legislação

Cumprindo obrigações internacionais

Tema

Paisagens

Paisagem no deserto de Kubuqi: Estrada que atravessa o deserto

Tema

Políticas

Fiscal, de investimento em florestas e infraestrutura, financeiras e tributárias, de manejo florestal, reforma florestal da China

Tema

Manejo de fauna

A China fez grandes conquistas na pesquisa de espécies ameaçadas de extinção

Tema

Manejo de fauna

Dois Tigres transfronteiriços russos retornaram com segurança

Tema

Mudança Climática

Notícias de pesquisas, acordos, mercado de carbono

Tema

Biomassa

Noticias de geração de energia a partir de biomassa

Tema

Manejo de fauna

Notícias sobre panda gigante

Tema

Indústria e Comércio

Notícias sobre a indústria de base florestal

Tema

Pesquisa

Notícias sobre ciência florestal e educação

Sistema

SFA Suécia

Tipo

Subtemas

Informações

Tema

Projetos

Programas Chave

Tema

Meio Ambiente

Segurança Pública

Tema

Mudança Climática

Notícias regionais

Tema

Cooperação
internacional

Conferências, convenções, cooperação, informações sobre projetos

Tema

Financiamento

Projetos World Bank e outros

Tema

Área Floresta

Área de terras com floresta por tipo florestal

Tema

Estoque Florestas

Volume madeira China por tipo florestal

Tema

Dinâmica da floresta

Sanidade e qualidade

Tema

Dinâmica da floresta

Estruturas e funções da floresta

Tema

Ecossistemas
Florestais

Florestas naturais

Tema

Reflorestamentos

Plantios florestais

Tema

Ecossistemas
Florestais

Floresta bamboo

Tema

Ecossistemas
Florestais

Arbustiva

Tema

Biomas

Tipos de vegetação florestal

Tema

Inventário

Inventário Florestal Nacional

Tema

Publicações

Publicações de 2015

Tema

Datas comemorativas

--

Conteúdo Sobre

Sobre

Conteúdo Nossa Tarefa

Nossa Tarefa

Conteúdo Organização

Grupo de gestão

Conteúdo Organização

Nossa Equipe

Conteúdo

Atividades
Internacionais

Conteúdo Databases

Atividades Internacionais
Banco de Dados personalizado com serie histórica por região do país sobre custos, econômicos, ambientais, mão de obra, preços
de tora, mudas, atividades silviculturais, volume de madeira

Sistema

Tipo

Subtemas

Informações

Conteúdo Contato

Contato

Conteúdo Mapas

Mapa de ocorrência da espécie Ulmus spp

Tema

Estatísticas Florestais

Áreas por Tema

Tema

Economia

Custos de operações em silvicultura em grande escala

Tema

Estatísticas Florestais

Consideração ambiental em derrubada de regeneração (para fins de conservação)

Tema

Emprego

Mão de obra florestal

Tema

Estatísticas Florestais

Colheita bruta

Tema

Conservação

Acordos de proteção de habitat e de conservação da natureza

Tema

Estatísticas Florestais

Áreas informadas de corte raso

Tema

Economia

Preços de tora

Tema

Viveiros

Produção de mudas

Tema

Estatísticas Florestais

Qualidade da rebrota

Tema

Silvicultura

Estatísticas detalhadas de atividades silviculturais

Tema

Estoque Florestas

Estoque de toras grossas, de processo e cavaco (coníferas)

Tema

Manejo sustentável

Relatórios estatísticos (maior parte em sueco)

Tema

Estatísticas Florestais

Estatísticas oficiais da Suécia

Tema

Estatísticas Florestais

Qualidade das estatísticas

Tema

Indústria e Comércio

Estatísticas históricas (1942 a 2014) sobre floresta, produção madeireira, Indústria e Indústria e Comércio, empregos e outros

Tema

Notícias

Notícias

Tema

Legislação

Com destaque para código florestal e leis relacionadas a sementes e/ mudas;

Tema

Organizações e
Entidades

Organizações e Entidades

Tema

Indústria e Comércio

Empresas e produtos da Indústria e Indústria e Comércio

Tema

Certificação

Áreas certificadas pelo FSC e PEFC

Tema

Políticas

Papel da agência florestal da Suécia no cumprimento da legislação ambiental

Tema

Manejo sustentável

Planos de Manejo sustentável

Tema

Produção

Toras, cavacos e produtos industriais

Tema

Conservação

Conservação da biodiversidade florestal

Sistema

SIREFOR
Costa Rica

Tipo

Subtemas

Informações

Tema

Biodiversidade

Medidas para a biodiversidade

Tema

Emprego

Mão de obra florestal - relatório florestas e manejo

Tema

Mudança Climática

Manejo e mitigação das mudanças climáticas

Tema

Manejo de Pragas

Perigos e ameaças as florestas

Tema

Organizações e
Entidades

Cooperação internacional

Tema

Área Floresta

Área por Uso da Terra

Conteúdo Atalho

Atalhos para links descritos anteriormente

Conteúdo Contato

Endereço, e-mail e telefone

Conteúdo Dados e Ferramentas

GPS Utility, ArcGIS Explorer, Transformacion, ArcScripts, mapas e dados

Conteúdo Dados e Ferramentas

Sistema de Informação para Unidades de Manejo sustentável (SIGUMF)

Conteúdo Dados e Ferramentas

Sistema de Informação para o Controle de Aproveitamento Florestal (SICAF)

Conteúdo Dados e Ferramentas

Sistema de Informação para Monitoramento de Projetos de Pagamento por Serviços Ambientais (SIPSA)

Conteúdo Em branco

Em branco

Conteúdo Mapas

Mapa de Tipos de Floresta do Inventario Nacional Florestal 2013

Conteúdo Publicações

MINAET e outros

Conteúdo SIREFOR

Noches, Lidia e outros

Conteúdo Sobre

Sobre

Conteúdo Sobre

Sobre o Sistema Nacional de Áreas de Conservação

Conteúdo Sobre

Sobre ou Sistema de Informação de Recursos Florestais da Costa Rica

Conteúdo Sobre

Os atores que se relacionam, atores reconhecidos, instâncias para o acordo, Levantamento da linha de base para o PERFOR na
Costa Rica. 2009

Tema

Indústria e Comércio

Estatísticas sobre Indústria e Comércio internacional de produtos florestais madeireiros e secundários na Costa Rica

Tema

Desmatamento

Corte ilegal, cobertura florestal, Desmatamento, Aproveitamento, Floresta secundária, SIREFOR

Tema

Espécies

Lista padrão de espécies (maio de 2010)

Tema

Espécies

Algumas das espécies mais utilizadas para plantações florestais na Costa Rica

Tema

Espécies

SINAC e outros

Sistema

SNIB Bolívia

Tipo

Subtemas

Informações

Tema

Estatísticas Florestais

Volume e número de permissões concedidas através de certificados de origem de plantações e SAF

Tema

Florestas

Definições, normativa, unidades de manejo (em branco) e estatísticas (em branco)

Tema

Glossário

Glossário

Tema

Glossário

Definições de reflorestamento e outros

Tema

Incêndios

Programa Nacional de manejo do Fogo

Tema

Incêndios

Área afetada por incêndios florestais, cobertura vegetal afetada, número de incêndios, mão de obra relacionada, emissões de CO2

Tema

Incêndios

Em branco

Tema

Incêndios

MINAE e outros

Tema

Indústria e Comércio

Em branco

Tema

Indústria e Comércio

Censo nacional da Indústria e Indústria e Comércio florestal primária na Costa Rica

Tema

Indústria e Comércio

Em branco

Tema

Indústria e Comércio

FAO e outros

Tema

Inventário

Documentos Inventario Nacional Florestal

Tema

Legislação

Regulamentos internacionais, leis nacionais, decretos e diretrizes

Tema

Manejo sustentável

Regulamentos, unidades de manejo (em branco) e estatística (Volume e número de permissões concedidas através das licenças
para uso em terras agrícolas sem floresta e planos de manejo)

Tema

Políticas

Implementadas pelo MINAE (plano nacional de desenvolvimento florestal, comissão nacional para a sustentabilidade florestal,
outras)

Tema

Reflorestamentos

MINAET e outros

Tema

Sementes

Lista de sementes à venda em 28/01/2010 e lista de preços de semente de exportação CACH 2009

Tema

Viveiros

Oferta de mudas em viveiros da Costa Rica. Julho de 2007

Conteúdo Antecedentes

Descrição

Conteúdo Cursos e Eventos

O Observatório Nacional recebe visita de técnicos do Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) / outros eventos

Conteúdo Equipe

Apresentação equipe

Conteúdo

Incêndios e
Desmatamento

Monitoramento da cobertura florestal através de ferramentas GIS, riscos devido a incêndios florestais e gerenciamento de
informações

Conteúdo Inicio

O que é o Sistema Nacional de Informação e Monitoramento de Florestas da Bolívia SNIB

Conteúdo Login

Cadastro

Sistema

SNIF México

Tipo

Subtemas

Informações

Conteúdo Missão e Visão

Descrição

Conteúdo Notícias

Notícias

Conteúdo Objetivos

Geral, específicos e projetos futuros

Tema

Desmatamento

Conceito de desmatamento e publicações sobre os índices de desmatamento na Bolívia

Tema

Espécies

Ecologia de espécies

Tema

Financiamento

Financiadores, parceiros

Tema

Florestas

Tipos de informação do SNIB

Tema

Incêndios e
Desmatamento

Desmatamento, mudanças climáticas, incêndios, práticas ambientais

Tema

Incêndios

Prevenção de incêndios

Tema

Incêndios

Controle florestal, planos de queima e prevenção de incêndios

Tema

Incêndios

Monitoramento de focos de calor no território nacional / boletins mensais

Tema

Meio Ambiente

Adm., geografia física, infraestrutura, recursos hídricos, riscos

Tema

Monitoramento

Boletins com informações de ocorrência de incêndios e desmatamento

Tema

Pesquisa

Convenio Universidad Mayor de San Simón

Tema

Indústria e Comércio

Publicações diversas sobre manejo, floresta comunitária, transformação primária e secundária da madeira, economia florestal,
mudanças climáticas, PFNM e normativas

Conteúdo Cursos e Eventos

Eventos

Conteúdo Notícias

Notícias

Conteúdo Publicações

Página em branco

Conteúdo Sobre

O que é, Somos parte de

Tema

Água

Indicadores Básicos de Desempenho Ambiental 2011 e 2013

Tema

Áreas elegíveis

Áreas elegíveis em regiões ou ecossistemas florestais do território nacional para os programas de apoio da CONAFOR

Tema

Atmosfera

Indicadores Básicos de Desempenho Ambiental 2013

Tema

Avaliação Ambiental

Descrição, Verificação da OP.4.01 Avaliação Ambiental, Mapa dos apoios oferecidos para: Avaliação ambiental

Tema

Biodiversidade

Indicadores Básicos de Desempenho Ambiental 2011

Tema

Indústria e Comércio

Diagnóstico do Indústria e Comércio florestal internacional, anuários estatísticos, produção florestal nacional, sistema de preços
dos produtos florestais de madeira (SIPRE), Sistema Regional de Informação do México (SIREM), Índice de Competitividade
Florestal Estadual

Sistema

Tipo

Subtemas

Informações

Tema

Dados nível estadual

Dados por estado

Tema

Desmatamento

Estudos de satélite anuais do Índice de Cobertura Florestal

Tema

Espécies

Página não abre

Tema

Estatísticas Florestais

Estatísticas dos programas da Comissão Nacional de Florestas

Tema

Florestas

A organização comunitária, Certificação, Taxa de variação da área sob Manejo sustentável certificado

Tema

Florestas

Indicadores Básicos de Desempenho Ambiental 2013 e 2014

Tema

Gênero

Plano Nacional de Desenvolvimento, que inclui uma estratégia transversal de perspectiva de gênero, um programa específico de
intervenção institucional para assistência aos povos indígenas e a transversalização da perspectiva de gênero

Tema

Hábitats naturais

Intervenção do Programa Pagamento de Serviços Ambientais em Áreas Naturais Protegidas

Tema

Incêndios

Incêndios nas últimas 24 horas e relatórios semanais de incêndios florestais

Tema

Informação Ambiental

Informação ambiental (atmosfera, água, solos, resíduos, biodiversidade, floresta, pesca)

Tema

Inventário

Descrição e importância

Tema

Legislação

Informação legal

Tema

Manejo de Pragas

Manejo Integrado de Pragas, Porcentagem de superfície tratada com métodos de controle químico versus outros métodos,
Manuais

Tema

Manifestação de
Impacto Regulatório

Coordenação Geral de Conservação e Restauração, Gestão do Sistema Nacional de Monitoramento Florestal

Tema

Organizações e
Entidades

Lista de organizações

Tema

Pesqueiros

Indicadores Básicos de Desempenho Ambiental 2013 e 2014

Tema

Pesquisa

Sistema de Controle e Monitoramento de Projetos de Desenvolvimento, Transferência de Tecnologia e Pesquisa, Revista
Eletrônica de Inovação Florestal e Manual de Gerenciamento de Projetos do Fundo

Tema

Pomares de semente

Conceitos e fundamento legal

Tema

Comunidades

Plano Geral para os Povos Indígenas (PGPI), Apoios concedidos à população indígena

Tema

Projetos

Critérios para projetos

Tema

Recursos Culturais
Físicos

Conceito

Tema

Registro Florestal
Nacional

Lista de provedores de serviços técnicos florestais

Sistema

Tipo

Subtemas

Informações

Tema

Resíduos

Indicadores Básicos de Desempenho Ambiental 2013 e 2014

Tema

Programas

Ações CONAFOR, Programa Prioritário de Restauração de Bacias Hidrográficas, Pagamento de Serviços Ambientais

Tema

Solos

Indicadores Básicos de Desempenho Ambiental 2013, 2014, 2015 e 2016

Tema

Zoneamento

Mapas de zoneamento florestal

Fonte: Sistemas de Informação. Adaptado por STCP (2018)
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