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1 – INTRODUÇÃO
O Serviço Florestal Brasileiro (SFB), através da sua Diretoria de Pesquisa e Informação Florestal e
Gerência Executiva de Informações Florestais, com apoio financeiro e institucional do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), contratou, no âmbito do Programa de Investimento
Florestal (PIF), a STCP Engenharia de Projetos Ltda., através de processo licitatório, para a
elaboração do presente estudo (“Identificação de Informações Prioritárias sobre Gestão Florestal
Sustentável do Cerrado e Fortalecimento de Parcerias para o Sistema Nacional de Informações
Florestais – SNIF”).
Os objetivos principais do estudo são os de (i) identificar e sistematizar as demandas de
informações prioritárias para a gestão sustentável das florestas do Cerrado; (ii) mapear as fontes de
dados; (iii) definir protocolos de obtenção desses dados; (iv) preparar propostas de arranjos de
provisão das informações, por meio de instrumentos formais de parceria; e, (v) planejar o
fortalecimento dos parceiros institucionais. Para atender estes objetivos, uma série de atividades
foram estabelecidas.
De uma modo geral, o SFB busca o desenvolvimento de um módulo adicional ao SNIF, o 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.
O SFB, promoveu, no âmbito do Projeto, Oficinas Participativas de Informações para a Gestão
Florestal Sustentável do Cerrado para identificar informações para a gestão florestal sustentável
do Cerrado. Essas Oficinas foram conduzidas conjuntamente pelo SFB e pela STCP Engenharia de
Projetos, responsável pelo levantamento das informações que irão compor o Sistema Nacional de
Informações Florestais - SNIF sobre o bioma Cerrado.
Esse relatório apresenta a síntese das principais atividades realizadas nas 5 (cinco) Oficinas. A
Consultora retrata da forma mais fiel possível os principais acontecimentos e registros em cada uma
das Oficinas e, no último capítulo, apresenta Considerações Finais a respeito dos resultados
encontrados.

2 – OBJETIVO DAS OFICINAS
As Oficinas Participativas (OP) tiveram por objetivos: obter indicação de informações relevantes
para a gestão florestal sustentável do Bioma Cerrado, identificar instituições detentoras de tais
informações, e levantar lacunas de conhecimento sobre diferentes temas relacionados ao uso
sustentável do Cerrado.

3 – METODOLOGIA
Para atender os objetivos acima, foram realizadas 5 (cinco) Oficinas com públicos diferenciados e
pré-definidos, conforme segue:
i.

Oficina 1 - Organizações Não Governamentais (ONG), Associações e Comitês;

ii.

Oficina 2 - Produtores Rurais;

iii.

Oficina 3 - Instituições de Extensão Rural;

iv.

Oficina 4 - Instituições de Ensino e Pesquisa; e

v.

Oficina 5 - Governos e Instituições de Financiamento.

Essas Oficinas foram realizadas na sede do Serviço Florestal Brasileiro, no auditório do Centro
Nacional de Apoio ao Manejo Florestal - Cenaflor, em Brasília/DF.


Início das Oficinas

O início de cada oficina foi conduzido de forma padronizada (e repetido a cada dia). Inicialmente foi
realizada uma contextualização pelo SFB do objetivo da oficina e do projeto aos participantes
7

seguida de apresentação quanto à organização e forma de trabalho. Esta etapa prévia teve por
objetivo o nivelamento inicial de informações com os participantes de cada evento.
A abertura das Oficinas foi realizada pelo SFB, pelo Dr. Joberto Veloso de Freitas, Diretor de
Pesquisa e Informações Florestais (Foto 3.01) e pela Sra. Claudia Maria Mello Rosa - Gerente
Executiva de Informações Florestais. Na sequência a Sra. Cláudia Rosa fez uma apresentação
sobre o Sistema Nacional de Informações Florestais - SNIF e sobre o Programa de Investimento
Florestal - Projeto FIP (Foto 3.02). Tal apresentação encontra-se no Anexo 3.01.
Foto 3.01 – Abertura das Oficinas pelo Dr. Joberto Veloso de Freitas (SFB)

Fonte: STCP (2017).

Foto 3.02 – Apresentação do Serviço Florestal Brasileiro sobre o Sistema Nacional de
Nacional de Informações Florestais (SNIF) e do Projeto pela Sra. Claudia Maria
Mello Rosa (SFB)

Fonte: STCP (2017).
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Posteriormente, o Gerente da Unidade de Negócios de Economia, Mercado e Assuntos Estratégicos
da STCP, Sr. Marcelo Wiecheteck discorreu sobre o projeto em desenvolvimento e sobre o objetivo
da Oficina (Foto 3.03), passando a palavra para a Moderadora das Oficinas, Sra. Leticia Karmann
M. de Almeida Ulandowski, que explanou sobre a metodologia e forma dos trabalhos. A
apresentação está disponível no Anexo 3.02.
Na continuação os participantes se apresentaram, expondo na maioria das vezes suas expectativas
em relação à Oficina. Como parte do processo metodológico, os participantes receberam fichas de
cartolina em branco para registrar suas expectativas, sendo a identificação do participante opcional.
Foto 3.03 – Apresentação do Projeto e dos Objetivos da Oficina pelos Sr. Marcelo Wiecheteck
e Sra. Leticia Ulandowski (STCP Engenharia de Projetos)

Fonte: STCP (2017).
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Desenvolvimento das Oficinas

A metodologia e os INSTRUMENTOS utilizados durante o desenvolvimento das Oficinas foram os
seguintes:
i.

Participação de um Moderador, para facilitar o processo metodológico, sem interferir no
conteúdo das discussões;

ii.

Visualização, que consiste no registro visual das informações em fichas, sem perder as
ideias e deixando-as aparentes para todos os participantes;

iii.

Problematização para ativar o intercâmbio de ideias, por meio de perguntas orientadoras
para o desenvolvimento do trabalho;

iv.

Trabalho em grupo, que garante a geração de ideias e a troca de informações;

v.

Sessões plenárias como forma de socialização dos resultados e

vi.

Complementação das ideias, com a participação dos grupos, quando pertinente.

A dinâmica do trabalho contemplou a divisão dos participantes em grupos caracterizados como
potenciais usuários do solo no SNIF-Cerrado para as seguintes FINALIDADES:
i.

Sistemas Agroflorestais (SAF);

ii.

Florestas Plantadas;

iii.

Manejo / Nativas; e

iv.

Restauração / Recuperação e Conservação.

Os participantes foram divididos em grupos, conforme essas finalidades, mas o número de grupos
em cada Oficina variou de acordo com o número respectivo de participantes.
Esses grupos trabalharam em sessões organizadas para cobrir os seguintes TEMAS relacionados à
matriz de temas prioritários (ao manejo e uso sustentável do Cerrado), conforme segue:
i.

Recursos Florestais;

ii.

Ensino, Pesquisa e Extensão Florestal;

iii.

Produção Florestal;

iv.

Comercialização de Produtos Florestais;

v.

Gestão Florestal;

vi.

Legislação Pertinente;

vii.

Políticas e Programas;

viii.

Mitigação das Mudanças Climáticas; e

ix.

Socioambiental

Para cada tema acima, foi apresentada, pela STCP, uma lista de subtemas que serviram como
orientação às discussões de cada grupo nos temas respectivos. Estes subtemas estão indicados na
apresentação da STCP (Anexo 3.02).
A metodologia aplicada na condução das oficinas foi estruturada para efetuar o levantamento e
coleta das seguintes demandas por INFORMAÇÕES:
i.

Demandas por Informações Prioritárias por potenciais clientes do SNIF Cerrado;

ii.

Identificação das Fontes primárias de informações (potenciais parceiros) para a gestão
florestal e uso sustentável do Cerrado; e

iii.

Identificação das Lacunas de Informações, que os grupos de trabalho entenderam serem
de importância, mas não se encontram disponíveis ou são inexistentes.
10

Com os grupos formados, cada um trabalhou os 9 (nove) temas, os quais foram divididos em blocos
(sessões de trabalho), com objetivo de responder a pergunta orientadora sobre cada tema:
i.

Referente à demanda por informações:
Que informações prioritárias você/ sua instituição consideram importantes para a gestão
florestal sustentável do Cerrado, e que devem estar disponíveis no SNIF Cerrado?

ii.

Referentes à identificação das fontes de informações:
Qual é a instituição geradora das informações (indicadas anteriormente)?

iii.

Referentes à lacuna de informações:
Quais são as lacunas de informação, cuja informação é inexistente ou indisponível?

Os Grupos (designados por finalidade de uso do Cerrado) trabalharam individualmente em tempos
específicos alocados para responder as perguntas acima. Para isso, utilizaram fichas em branco
para registrar cada uma das questões: Informação, Fonte e Lacuna.
Os Grupos foram orientados para efetuarem correlação, sempre que possível, das informações que
considerassem prioritárias para o SNIF com as instituições que são as fontes geradoras de
informação ou identificando aquela informação como sendo uma lacuna (ou seja, informações que
não possuem uma fonte geradora atualmente).
Alguns Grupos efetuaram esta correlação para alguns temas, através de uma legenda numérica
(utilizando os mesmos números para informação/ fonte/ lacuna); também houve correlação na
mesma ficha (informação/ fonte) e grupos/ seções em que não foram efetuadas esta correlação. No
entanto, a maioria dos grupos não correlacionou as informações prioritárias com as respectivas
fontes.
Ao final de cada sessão, os grupos apresentaram individualmente em plenária os resultados
obtidos. Havendo necessidade, os resultados eram complementados pelos demais participantes. Os
resultados de cada sessão de cada Oficina estão apresentados a seguir.
Ao final do dia de trabalho de cada Oficina, os participantes foram convidados a expressar , de
forma livre e espontânea, sua opinião sobre a organização e resultado geral da mesma
(participação e identificação opcional).

4 – RESULTADOS
Essa sessão apresenta os resultados obtidos junto aos participantes das 5 (cinco) Oficinas
Participativas. Como explicitado, os resultados aqui apresentados são um retrato fiel do conteúdo de
informações apresentado pelos grupos.

4.1 – OFICINA 1 – ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS, ASSOCIAÇÕES E
COMITÊS
O público alvo da Oficina 1 foi composto por Organizações Não Governamentais, Associações e
Comitês. Constituíram a lista de convidados 22 instituições, tendo comparecido o total de 16
participantes. A lista de presença encontra-se no Anexo 4.01 deste relatório. A oficina foi realizada
no dia 28 de março de 2017 na sede do CENAFLOR, SFB em Brasília-DF.
Inicialmente, houve a apresentação de boas vindas e de alinhamento sobre o objetivo da oficina e
do SNIF-Cerrado pelo SFB (Sra. Cláudia Rosa), seguida de apresentação complementar sobre a
estrutura de condução da oficina pelos Srs. Marcelo Wiecheteck e Letícia Ulandowski da STCP.
No momento da apresentação individual foi solicitado que os participantes explanassem suas
expectativas em relação à Oficina.
A Tabela 4.01 apresenta as expectativas dos participantes da Oficina 1, o Anexo 4.02 apresenta
fotos gerais da condução dos trabalhos desse momento e o Anexo 4.03 as fotos dos painéis
elaborados pelos grupos na Oficina 1.
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Tabela 4.01 – Expectativa Inicial dos Participantes em Relação à Oficina 1
Contribuir para o levantamento e estruturação das informações geradas e disponibilizadas sobre o
Cerrado.
Saber o que há de novidades em termos de informações florestais no Cerrado.
Criar boas ideias para a valorização do Cerrado.
De que forma o SNIF poderá contribuir com as decisões ambientais no âmbito dos municípios.
Expectativas: aprender, divulgar por em prática.
Conhecer e contribuir para que a comunidade tenha acesso à informação.
Contribuir com a restauração do Cerrado e organização da cadeia de produção de sementes
nativas.
Expectativa de manejo sustentável e viabilidade social e econômica no Bioma: Cerrado.
Expectativas: Atualizar minhas informações sobre o Setor Florestal Brasileiro. Fernando Lima –
Funatura.
Conhecer e contribuir para a gestão de informações florestais e agroflorestais no Cerrado.
Contribuir e aprender.
Identificar espécies comerciais e onde estão concentradas para viabilizar manejo como forma de
proteção de florestas e mantê-las de pé para assegurar a sustentabilidade da atividade.
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Nessa Oficina, os Grupos desenvolveram os temas em 4 (quatro) sessões de trabalho conforme a
seguinte sequência:
i.

Temas 1 - Recursos Florestais e o 8 - Mitigação das Mudanças Climáticas;

ii.

Temas 2 - Ensino, Pesquisa e Extensão Florestal e 9 - Socioambiental;

iii.

Temas 5 - Gestão Florestal, 6 - Legislação Pertinente e 7 - Políticas e Programas; e

iv.

Temas 3 - Produção Florestal e 4 - Comercialização de Produtos Florestais,

A seguir apresentam-se os resultados desta oficina através das Tabelas 4.02 a 4.14 e Fotos 4.01 a
12.
4.1.1 – GRUPO 1 - MANEJO / NATIVAS
Essa sessão apresenta os resultados preparados pelos participantes do Grupo 1 (Manejo/Nativas)
da Oficina 1 (Organizações Não Governamentais, Associações e Comitês) para o Tema 1
(Recursos Florestais) e Tema 8 (Mitigação das Mudanças Climáticas) (vide Tabela 4.02 e Foto
4.01).
Tabela 4.02 – Resultados do Grupo 1 para os Temas 1 e 8 – Oficina 1
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Identificação dos estoques de spp
de potencial econômico (1).

Censo agropecuário (1).

Mapeamento das comunidades
tradicionais.

Falta de informação sobre
recuperação e restauração do
Cerrado (2).

Site cerratinga
Produção científica (2).

Sistema de verificação de
desmatamento semelhante ao
DETER.

Falta de Informações sobre
manejo das espécies nativas.

Rede de sementes do
Xingu/Araguaia (ISA) (2).

Faltam
indicadores
e
ferramentas para levantamento
12

INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

Difícil acesso às normas que
regulam uso sustentável do
Cerrado em especial normas
estaduais.

Publicação do ICRAF (2).

Perfil ecossistêmico do Cerrado
(3).

CAR.

LACUNAS DE INFORMAÇÃO
de carbono.
Quem pode orientar e apoiar
atividades de mitigação.

CEPF (3).
Publicações de ONG (ISPN,
WWF...), MMA, Produção
Científica.
Nota: Associação entre a informação prioritária e a fonte respectiva de informação, indicada pelo grupo.
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.01 – Grupo 1 Trabalhando os Temas 1 e 8 – Oficina 1

Fonte: STCP (2017).
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A seguir apresentam-se os resultados dos participantes do Grupo 1 (Manejo/Nativas) da Oficina 1
para os Temas 2 (Ensino, Pesquisa e Extensão Florestal) e Tema 9 (Socioambiental) (vide Tabela
4.03 e Foto 4.02).
Tabela 4.03 – Resultados do Grupo 1 para os Temas 2 e 9 – Oficina 1
INFORMAÇÃO
PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Cerrado
ser
tema
do
currículo escolar básico e
superior.

MEC.

Características de espécies de
Cerrado com uso madeireiro.

Capacitação
para
profissionais de ATER.

Universidades e Centros de
Pesquisa (EMBRAPA).

Manejo florestal modelos.

Pesquisa socioeconômica.

IMEA.
IEL.
Instituições de pesquisa.

Manual para manejo madeireiro e
não madeireiro.

Base
de
dados sobre
educação ambiental que
envolve o cerrado.

Fundação.
EMATER.
MDA.
Universidade (UFMG).

Pesquisa de mercado madeireiro e
não madeireiro.

Entidades
Cerrado.

Fundação Palmares.
CAGED.
IBGE.
INCRA.

Desenvolvimento de tecnologias
para produtos da sociobio.

que

atuam

Informação científica
acesso facilitado.

no

com

Secretarias
Ambiente.

de

Meio

ISPN.
Rede Cerrado.
CAA / NM.
FASE-MT.
APA-TO.
MIQCB.
WWF.
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).
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Foto 4.02 – Grupo 1 Trabalhando os Temas 2 e 9 – Oficina 1

Fonte: STCP (2017).

Os resultados dos participantes do Grupo 1 (Manejo/Nativas) da Oficina 1 para os Temas 3
(Produção Florestal) e Tema 4 (Comercialização de Produtos Florestais) estão apresentados na
Tabela 4.04 e Foto 4.03).
Tabela 4.04 – Resultados do Grupo 1 para os Temas 3 e 4 – Oficina 1
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Inclusão nos editais de obras
públicas de % de madeiras
(legal).

Governo.

Linha de crédito para manejo
florestal (colheita).

Informações sanitárias pouco
acessíveis
para
produção/extrativismo
(sociobio).

ANVISA.
MAPA.

Eventos de negócios florestais
(Rodada/Feiras).

15

INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Sistemas de informações que
integrem oferta e demanda
(sociobio) e madeira.

Secretaria Estadual de Meio
Ambiente
IBAMA.

Falta
informações
de
comercialização por espécie
(qtde).
Pouca industrialização.
Vende-se matéria prima (faltam
programas).
Burocracia
ambiental.

no

licenciamento

Potencial
extrativista
serviços ambientais.

de

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.03 – Grupo 1 Trabalhando os Temas 3 e 4 – Oficina 1

Fonte: STCP (2017).
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Os resultados dos participantes do Grupo 1 (Manejo/Nativas) da Oficina 1 para os Temas 5 (Gestão
Florestal) e Tema 6 (Legislação Pertinente) e Tema 7 (Políticas e Programas) estão mostrados na
Tabela 4.05 e Foto 4.04).
Tabela 4.05 – Resultados do Grupo 1 para os Temas 5, 6 e 7 – Oficina 1
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA
Sistema de informação
licenciamento
empreendimentos.

de
de

Área manejada (ha).
Área passível de manejo.

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

IBAMA – SINAFLOR
OEMAS – DOF.
CETESB.
SISFLORA.
Outros Estados (?)

Sistematização
e
disponibilização da legislação
referente ao Cerrado - Federal
e Estadual.

Agregar ao trabalho do
SNIF
os
trabalhos
desenvolvidos no âmbito do
OGP junto à CGU.

Manejo integrado de
“pouca informação”.

fogo

Informações
georreferenciadas
da autorização de supressão de
vegetação.
Centralizar as informações sobre
financiamentos.
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.04 – Grupo 1 Apresentando os Temas 5, 6 e 7 – Oficina 1
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Fonte: STCP (2017).

4.1.2 – GRUPO 2 E 3 – FLORESTAS PLANTADAS E SISTEMAS AGROFLORESTAIS (SAF)
Os resultados dos participantes do Grupo 2 e 3 (Florestas Plantadas e Sistemas Agroflorestais) da
Oficina 1 para os Temas 1 (Recursos Florestais) e Tema 8 (Mitigação das Mudanças Climáticas)
encontram-se na Tabela 4.06 e Foto 4.05.
Tabela 4.06 – Resultados do Grupo 2 e 3 para os Temas 1 e 8 – Oficina 1
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Quais são as áreas prioritárias
para
implantação
de
agroflorestais?

SFB (CAR).
EMBRAPA.
OEMAS.

Onde estão as informações
domesticação
de
espécies
nativas do Cerrado, incluindo a
quebra
de
dormência
das
espécies?

Quais são as áreas com cobertura
agroflorestais no Brasil?

IBGE
Agropecuário)
EMBRAPA.
EMATER.

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

ONGs.
Academia/Universidade.
Instituições
de
pesquisa/ICRAF.

Qual impacto
plantadas?

Quais espécies nativas do Cerrado
são mais apropriadas para um
programa de recuperação nos
sistemas agroflorestais? (espécies
engenheiras)

EMBRAPA.
Universidades.

Existem florestas plantadas de
espécies nativas do Cerrado
(monocultura)
que
estejam
alcançando sucesso (geração de
renda e existe viabilidade).

(Censo

Quais as áreas de florestas
plantadas de espécies nativas do
Cerrado?

das

florestas
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INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

Quanto de estoque de carbono tem
no solos do Cerrado?

EMBRAPA.
Universidades.

Onde estão as áreas de recarga de
aquíferos?

EMBRAPA, ICRAF.

LACUNAS DE INFORMAÇÃO
SFB.

Qual
a
viabilidade
financeira/econômica de florestas
plantadas e agroflorestas?
Clareza nos conceitos para o SNIF
(restauração,
recuperação,
recomposição, reflorestamento).
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.05 – Grupos 2 e 3 Trabalhando os Temas 1 e 8 – Oficina 1

Fonte: STCP (2017).
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Na sequência são apresentados os resultados dos participantes do Grupo 2 e 3 (Florestas
Plantadas e Sistemas Agroflorestais) da Oficina 1 para os Temas 2 (Ensino, Pesquisa e Extensão
Florestal) e Tema 9 (Socioambiental), conforme indicados na Tabela 4.07 e Foto 4.06.
Tabela 4.07 – Resultados do Grupo 2 e 3 para os Temas 2 e 9 – Oficina 1
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Divulgar mais informações de florestas
plantadas que já foram reunidas.

Instituições públicas,
privadas, de pesquisa
e ensino florestal.

Qual tem sido o papel da
mulher e do jovem no
protagonismo relacionado à
implementação das SAFs?

Divulgar informações com foco na
vocação das espécies nativas do
Cerrado em monoculturas ou sistemas
consorciados (caxeta, araticum, tingui).

Parceria
com
instituições públicas,
privadas
e
Universidades.

Informações sobre a quebra de
dormência em espécies nativas
do Cerrado. (produzir manual,
cartilhas e outras formas de
divulgação).

Informações sobre espécies exóticas que
se adaptam bem ao convívio das
espécies nativas do Cerrado.

EMBRAPA,
Universidades
Congresso Brasileiro
de SAF.

Uso
de
produtos
sociobiodiversidade
merenda.

Quais as pesquisas sobre agroflorestal e
a sua importância socioambiental?

ONGs.
EMBRAPA.
MMA.

Capacitar/informar
sobre
produtos do Cerrado para
merenda. Incentivar.

Quais
as
instituições
trabalhando com SAF?

Banco de IPEA; Rede
de
Sementes;
Renasem.
MAPA; MMA.

Desenvolvimento de pequenas
máquinas
de
manejo
e
implantar acesso de SAFs.

que

vem

Produzir material informativo sobre o
conhecimento tradicional para o manejo
das espécies nativas e a proteção de
nascentes.

da
da

EFA´s.
EMATER.
CFRA.
Institutos Federais.

Buscar onde estão as redes de
sementes e mudas, bem como as
informações de produtores e coletores
de sementes e mudas.
Qual o papel da agricultura familiar na
produção e comercialização dos frutos
nativos do Cerrado?
Sistematização
do
conhecimento
(tradicional e não tradicional) florestal e
agroflorestal.
Identificação das organizações que
trabalham em rede para promoção do
extrativismo e SAFs.
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).
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Foto 4.06 – Grupos 2 e 3 Discutindo os Temas 2 e 9 – Oficina 1

Fonte: STCP (2017).

As informações, fontes e lacunas tratadas pelos participantes do Grupo 2 e 3 (Florestas Plantadas e
Sistemas Agroflorestais) da Oficina 1 para os Temas 5 (Gestão Florestal) e Tema 6 (Legislação
Pertinente) e Tema 7 (Políticas e Programas) encontram-se na Tabela 4.08 e Foto 4.07.
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Tabela 4.08 – Resultados do Grupo 2 e 3 para os Temas 5, 6 e 7 – Oficina 1
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Quais são as políticas e
programas e o que podem e não
podem fazer nos sistemas
agroflorestais?

OEMAs.

Política Nacional de PSA.

Informações sobre legislações e
normativas estaduais dos SFAs
(o que pode e o que não pode).

SFB.

Iniciativas de PSA no Cerrado,
bem como os resultados.

Divulgar
as
fontes
e
financiamento florestal, não só os
nacionais, mas também os locais.

PREVFOGO.
IBAMA.
ICMBio.
MMA.

Divulgar os editais de projetos
disponíveis.

Quais
as
iniciativas
que
promovem o manejo integrado de
fogo no Cerrado.

SFB
MMA
Órgãos estaduais de meio
ambiente.

Onde estão os incentivos para
manter o Cerrado em pé?
(ICMS Ecológico, e PEC do
Cerrado).

Gerar informações e transformar
em conhecimento os dados do
CAR.

OEMAs.
MMA.

Conhecimento sobre manejo
integrado do fogo no Cerrado.

Monitorar e avaliar os programas
de regularização ambiental.

Órgãos públicos.
Instituições de pesquisa.
Universidades.

Manejo de reservas e criação
de gado.

Usar tecnologias de informação
geográfica para monitorar e
fiscalizar áreas restauradas (APP
e RL).
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.07 – Grupos 2 e 3 Durante Trabalho dos Temas 5, 6 e 7 – Oficina 1
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Fonte: STCP (2017).

Os resultados dos participantes do Grupo 2 e 3 (Florestas Plantadas e Sistemas Agroflorestais) da
Oficina 1 para os Temas 3 (Produção Florestal) e Tema 4 (Comercialização de Produtos Florestais)
encontram-se na Tabela 4.09 e Foto 4.08.
Tabela 4.09 – Resultados do Grupo 2 e 3 para os Temas 3 e 4 – Oficina 1
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Quais as linhas de crédito hoje
disponíveis para o apoio da
produção dos frutos nativos.

MDA, MAPA.
Secretaria de Agricultura.
Bancos.

A certificação para produtos
florestais não agrega valor ao
produto (mercado interno).

Informação sobre o quantitativo
de recursos gerado / receita a
partir da comercialização dos
produtos do Cerrado?

Cooperativas; Associações.
Central do Cerrado; ONGs.
PAA e PNAE - CONAR.

Coeficientes
técnicos
da
produtividade e operações para
produzir as espécies nativas
em SAFs e outros sistemas.

Qual o valor da produção
comercialização
dos
frutos
nativos do Cerrado.

ISPN.
Universidades.
EMBRAPA.

Quais órgãos, instituições e
redes que estão contribuindo
para comercialização?

Quais estudos existem sobre a
cadeia produtiva dos frutos
nativos do Cerrado.

MMA.
Pecari.
Rede Cerrado.

Quais os órgãos de assistência
técnica envolvidos no manejo
florestal de base comunitária?

Onde está a farmacopeia do
Cerrado? Uso comercial da
medicina do Cerrado (ex. mana
cadela, barbatimão, arnica...).

MAPA.
CONAB.
ONGs.
Cooperativas.

Quais
as
unidades
de
beneficiamento (cooperativas
dos frutos do Cerrado - as que
estão em funcionamento e as
que não estão).

Quais
os
programas
de
comercialização dos frutos do

MAPA.
ANVISA.

Quais
assentamentos
e
comunidades que trabalham no
23

INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

cerrado? (Quanto do QNAE e
PAA
são
da
sociobiodiversidade).

Vigilância sanitária.
SEBRAE.

processamento
e
beneficiamento dos frutos do
Cerrado?

Quais são as normas que
seguem a comercialização das
espécies nativas?

EMATER.
EMBRAPA.

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.08 – Grupos 2 e 3 em Apresentação dos Temas 3 e 4 – Oficina 1

Fonte: STCP (2017).

24

4.1.3 – GRUPO 4 - RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO
Na sequência são apresentados os resultados dos participantes do Grupo 4
(Restauração/Recuperação e Conservação) da Oficina 1 para os Temas 1 (Recursos Florestais) e
Tema 8 (Mitigação e Mudanças Climáticas), conforme mostram a Tabela 4.10 e Foto 4.09.
Tabela 4.10 – Resultados do Grupo 4 para os Temas 1 e 8 – Oficina 1
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Biodiversidade
Áreas
Prioritárias
para
Conservação e Uso Sustentável.

Sistema de checagem amostral das
informações do CAR.

Levantamento de áreas potenciais
para restauração por meio da
regeneração
natural
(maior
eficiência e menos custo).

Quais são as modalidades de
restauração com maior efetividade!
Pertencimento do agricultor e geração
de renda.

UCs (1)

CNUC (1).
CEUC (GO) e Outros
(1).
RAPPAM (1).

Informações de usos. Potencialidades
e
dados
de
produção
e
comercialização de produtos florestais
não madeireiros.

Objetivos/estratégicas (2).

Governo
(políticas
públicas); (2).
Privado
Planos
setoriais (2).

Mitigação de emissão de CO2 pelas
empresas.

Serviços Ambientais (3).

Academia (3).
ANA (3).

Identificação de áreas de recarga de
aquíferos.

Aptidão e Uso de Solo (4).

CEMA (4).
EMBRAPA (4).

Levantamento de ecossistema de
referência para restauração (áreas
savana, campo, floresta).

Passivo florestal (5).

CAR (5)
Obrigações
legais
(licenciamento) (5).

“Link” entre demanda e oferta de
sementes e mudas.

Levantamento de demanda de
restauração (objetivo restauração
em larga escala).
Dados
CAR
processados
(conectividades, histórico de uso,
situação de degradação) (6).

[CAR (6)]

Matriz e semente.

Dados do CAR processados (7).

[CAR (7)].

Situação
ambiental
das
áreas
conservadas – espécies exóticas.

Desmatamento/Degradação/
Fragilidade (8).

CAR (8).
OEMA (ver
tem) (8).

Métodos de restauração eficientes
para cerrado típico.

Histórico de desmatamento (9).

INPE (9).
OEMA (9).
Recupera

quais

Métodos de avaliação/monitoramento
dos
processos
de
restauração/recuperação.
Cerrado

Melhores práticas
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INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

(Fórum do DF).
OEMAs / Cerrado.

Planejamento de ocupação territorial
na reforma agrária.
Comando-controle - Informação da
fiscalização de atividades ilegais.

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.09 – Grupo 4 Trabalhando os Temas 1 e 8 – Oficina 1

Fonte: STCP (2017).
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Abaixo são apresentados os resultados dos participantes do Grupo 4 (Restauração/Recuperação e
Conservação) da Oficina 1 para os Temas 2 (Ensino, Pesquisa e Extensão Florestal) e Tema 9
(Socioambiental), conforme Tabela 4.011 e Foto 4.10.
Tabela 4.11 – Resultados do Grupo 4 para os Temas 2 e 9 – Oficina 1
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Economia recursos naturais (1).

UFRJ (GEMA (1).
UNB (1).
IPEA (1).

Lista
de
cursos
locais/Instituições.

Extensão/Assistência (2).

EMATER (2).
EMBRAPA (2).
FAEG/FAEMG (2).

Canal para opinião pública.

Ecoturismo (3).

MTUR - EMBRATUR (3).
ABETA (3).

Catálogo instituições.

PRADs (4).

IES - Instituições de Ensino
Superior (4).

Capacitação (5).

FAEG/FAEMG ; CREA; IPÊ.
IES; ANA; ACADEBIO (5).
Rede de Sementes (5).

Emprego Agregado (6).

IBGE (6).

Programa de educação ambiental
(7).

SEMEA/MG (7).
SECIMA/GO (7).
IBRAM (7).

Pesquisa em dinâmica vegetal do
Cerrado para aplicação na
restauração (8).

Rede
brasileira
de
restauração
ecológica
(REBRE)
e
Sociedade
brasileira de Restauração
Ecológica (SOBRE) (8).

Manuais boas práticas (9).

UFV; UFMG; UFLA (9).

e

Emprego Desagregado.

Agregar
dados
SNIF
ao
webambiente
da
Embrapa
Cerrado.
Portfólio Nacional de Boas
Práticas
Agropecuárias;
Restauração
ecológica;
Instrumentos
financeiros
e
Certificação.

WWF/Água Brasil.

Portfólio Nacional de Boas
Práticas Agropecuárias para as
bacias
do
Pipiri
Pau/DF;
Peruaçu/MG e Guaririba.

WWF/Água Brasil.

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).
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Foto 4.10 – Grupo 4 em Trabalho e os Temas 2 e 9 – Oficina 1

Fonte: STCP (2017).

A Tabela 4.12 e a Foto 4.11, apresentam os resultados dos participantes do Grupo 4
(Restauração/Recuperação e Conservação) da Oficina 1 para os Temas 5 (Gestão Florestal) e
Tema 6 (Legislação Pertinente) e Tema 7 (Políticas e Programas).
Tabela 4.12 – Resultados do Grupo 4 para os Temas 5, 6 e 7 – Oficina 1
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Licenciamento (1).

Órgãos
licenciadores
(IBAMA,
Municipais
e
OEMAs) (1).

Fiscalização.

Manejo integrado do fogo(2).

IES (UNB) (2).

Aprovação PEC Cerrado.

CAR (obs, necessário trabalhar
os dados) (3).

Estados (3).
MMA (3).

Resultados
das
Políticas
Públicas (+ lições aprendidas).

Monitoramento.

Estudos

de

métodos

de
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INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Estabelecer
e
padronizar
metodologias para o Cerrado.
Planejamento territorial (4).

monitoramento.
ZEE;
Planos
setoriais
(privado).
Planos de Manejo; Plano de
Bacia Hidrográfica; Planos
Diretores (4).

Áreas
prioritárias
para
conservação e uso sustentável
da biodiversidade.

Informações agregadas de
instituições/financiamentos.

Informações detalhadas do
CAR, pois hoje são agregadas.

Indicação de áreas prioritárias
para restauração no Cerrado
Financiamentos (5).

Portal transparência pública;
(5).
Bancos públicos, bancos
privados; (5).
Fundos públicos e privados;
ONGs (5).
Licenciamentos
(compensações e outras
obrigações) (5).

Financiamentos: Volume.
Acesso
(como?
Onde?
Condições).
Flexibilidade.
Governança.

Legislação
informação
disponível precisa agregar e
classificar.
PSA (6).

Matriz de PSA (6).
Forest trends (6).

Incentivos econômicos (7).

ONG (Funbio, BVRio, WWF;
CSF; Academia (7).

Agregar
informação
de
demanda de restauração por
compensação
em
licenciamento.
Acesso a pesquisa em manejo
integrado do fogo (8).

Webambiente; (8).
CNUC; CNFP; CEUC; (8).
Sistema de informação (8).
Projeto INPUT Cerrado
Arnaldo Carneiro.

-

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).
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Foto 4.11 – Grupo 4 Trabalhando os Temas 5, 6 e 7 – Oficina 1

Fonte: STCP (2017).

Os resultados dos participantes do Grupo 4 (Restauração/Recuperação e Conservação) na Oficina
1 para os Temas 3 (Produção Florestal) e Tema 4 (Comercialização de Produtos Florestais)
encontram-se na Tabela 4.13 e Foto 4.12.
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Tabela 4.13 – Resultados do Grupo 4 para os Temas 3 e 4 – Oficina 1
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Plataforma de mercado.

SFB.
OEMAs.

Modelos de negócio.

Cota de reserva ambiental.

INPI tecnologia.

Informação de
produto florestal.

Fomento.
Agências de fomento.
Acesso?
Condições.

ONG (WWF, IMAFLORA,
BVRio, IMAZON.

Logística de transporte
produto florestal.

Setor privado florestal.

Falta de regulamentação da
cota de restauração ambiental.

Identificação
mercados.

e

gargalos

de

Matriz de demandas x fontes de
financiamentos.

Coalização
Brasil,
clima,
florestas e agricultura.

Mapeamento de modais.

Publicação:
entraves
regulatórios.
do
agroextrativismo (ISPN).

preço

por
de

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.12 – Grupo 4 Apresentando os Temas 3 e 4 – Oficina 1
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Fonte: STCP (2017).

Após a conclusão dos trabalhos nesta oficina, os participantes foram convidados a avaliar a
organização e efetividade da oficina propriamente dita. Os resultados, compilados estão
apresentados na tabela 4.14.
Tabela 4.14 – Avaliações dos Participantes em Relação à Oficina 1
A Oficina foi muito produtiva, mas senti que poderiam estar presentes outras instituições que
trariam importantes contribuições falta.
Evento muito bom, temas pertinentes, estimulou os participantes à focar no Bioma / Aguardo
próximas.
De maneira geral a Oficina contribuiu para que trocássemos informações importantes sobre o atual
cenário e das reais condições da gestão do Cerrado Brasileiro, apontando os principais gargalos
sobre o assunto.
Muitos assuntos que acabaram ficando repetitivos. Agregar temas comuns.
Avaliação: Nenhuma consideração. A Oficina cumpriu com o esperado.
Avaliação da Oficina: Atendeu plenamente as minhas expectativas. Parabéns!
A Oficina foi interessante. Fluiu bem, cumpriu o programa proposto. Espero que tenha coletado as
informações importantes para o desenvolvimento do projeto e que tenha continuidade a discussão
aqui iniciada. Sugestão: trocar contato dos participantes.
Faltaram instituições.
Enviar desdobramentos, continuidade do processo.
Muito importante esta Oficina. Aguardo a lista com os nomes e contatos dos atores da Oficina.
Muito bom. Marcelo Pereira da Silva
Foi falado e colocado nas dinâmicas na Oficina várias entidades como fontes de dados, poderiam
convidá-las para participar com suas bases de dados.
Avaliação: Muito proveitoso, mas muito rápido. Sugiro mais tempo para debate em plenária. Além
de que sugiro que convidem: IEB, Central Cerrado, UNB-Cerrado.
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Boa iniciativa do SFB.
Senti falta de entidades e pesquisa públicas e civis.
As tarjetas deveriam ter lacunas de informação. No final da oficina colocaram lacunas do setor
florestal. São coisas diferentes.
Sugestões: enviar material antes para preparo.
Avaliação:
Dinâmica de trabalho favoreceu a troca;
Ter 3 grupos e não 4 foi uma boa decisão;
Deixar mais claro o que se quer, pois houve confusão entre informações e necessidade de
informações e necessidade de intervenção.
A Oficina foi muito completa, porém me preocupa muito esse montante de assuntos o que pode
gerar um material matriz muito grande com informações volumosas e sem muito fundamento.
Sugestão escolher temas principais de forma mais objetiva e coerente com o propósito inicial. Pois
houveram muitos assuntos adjacentes que talvez desviam o assunto.
Muito obrigada pela oportunidade.
TNC, IPAM; IEB; WRI; IUCN; Instituto Espinhaço - Entidades a serem convidadas.
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

4.2 – OFICINA 2 - PRODUTORES RURAIS
O público alvo da Oficina 2 foi formado por instituições ligadas aos Produtores Rurais, Constituíram
a lista de convidados 15 instituições, tendo comparecido 11. A lista de presença encontra-se no
Anexo 4.04. A oficina foi realizada no dia 30 de março de 2017 na sede do CENAFLOR, SFB em
Brasília-DF.
Da mesma forma que na oficina 1, houve uma apresentação de boas vindas e de alinhamento sobre
o objetivo da oficina e do SNIF-Cerrado pelo SFB (Sra. Cláudia Rosa), seguida de apresentação
complementar sobre a estrutura de condução da oficina pelos Srs. Marcelo Wiecheteck e Letícia
Ulandowski da STCP.
No momento da apresentação individual foi solicitado que os participantes explanassem sobre suas
expectativas em relação à Oficina. A Tabela 4.15 apresenta as expectativas dos participantes da
Oficina 2, o Anexo 4.05 apresenta as fotos desse momento e o Anexo 4.06 as fotos dos painéis
elaborados pelos grupos na Oficina 2.
Tabela 4.15 – Expectativa Inicial dos Participantes em Relação à Oficina 2
Contribuir para a criação desse sistema que será extremamente útil.
Programa florestal inclua os babaçuais nos estados do Piauí, Maranhão, Tocantins e Pará.
Que chegue até nós as quebradeiras de coco.
A defesa dos babaçuais porque a floresta de babaçu está acabando.
Contribuir com o que temos.
Mais informações sobre o extrativismo.
Usar “extrativismo” no sistema (pouco usado).
Fortalecer ATER e grupos de base.
Buscar ter mais conhecimento sobre o Serviço Florestal Brasileiro.
Monitoramento intensivo no cerrado. Garantir que o mesmo permaneça “em pé”, proporcionando
geração de renda para os extrativistas.
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Forma de preservação do camping, porque está sumindo por conta do fogo.
Eu espero que divulgue mais a floresta indígena e ajude a fluir a comercialização essa nossa
sistematização.
Conhecer sobre a gestão florestal do Cerrado, na perspectiva sustentável, respeitando a
diversidade como deve ser e existir culturalmente através do extrativismo.
Entender para que e para quem esse conhecimento, já que conhecer é o pontapé inicial para ação
organizada.
Conhecer como está atualmente o uso do cerrado pelos diversos atores (agricultores, extrativistas,
agronegócio).
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Em função do público, nessa Oficina, o Serviço Florestal achou adequado que os Grupos
trabalhassem todos simultaneamente os mesmos focos. Assim, a divisão dos temas para os
trabalhos ocorreram em 4 (quatro) momentos:
i.

Temas 2 - Ensino, Pesquisa e Extensão Florestal e 9 - Socioambiental,

ii.

Temas 5 - Gestão Florestal, 6 - Legislação Pertinente e 7 - Políticas e Programas;

iii.

Temas 1 - Recursos Florestais e o 8 - Mitigação das Mudanças Climáticas e

iv.

Temas 3 - Produção Florestal e 4 - Comercialização de Produtos Florestais,

A descrição sobre os trabalhos e resultados são apresentados a seguir, e referenciados através das
Tabelas 4.20 a 4.24 e Fotos 4.13 a 4.20.
4.2.1 – GRUPO 1 – SISTEMAS AGROFLORESTAIS (SAF), FLORESTAS PLANTADAS,
RESTAURAÇÃO/ RECUPERAÇÃO/ CONSERVAÇÃO E MANEJO DE NATIVAS
Os resultados expostos pelos participantes do Grupo 1 (Sistemas Agroflorestais - SAF, Florestas
Plantadas, Restauração/ Recuperação/ Conservação e Manejo de Nativas) da Oficina 2, para os
Temas 2 (Ensino, Pesquisa e Extensão Florestal) e Tema 9 (Socioambiental), estão apresentados
na Tabela 4.16 e Foto 4.13.
Tabela 4.16 – Resultados do Grupo 1 para os Temas 2 e 9 – Oficina 2
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Desagrupar: Ensino e pesquisa
Extensão e ATER.

Universidades,
EMBRAPA, ONGs...

Mapeamento de comunidades
e povos tradicionais.

Acervo de publicações: manuais,
pesquisas, teses...

Associações,
cooperativas...

Informações sobre geração de
emprego
e
renda
do
extrativismo.

Informações sobre capacitações
disponíveis. Sugestões de temas
para capacitações.

SFB.

Demandas
aplicadas.

SFB, ONGs, associações,
cooperativas.

para

pesquisas

Experiências de sucesso em ATER
no Cerrado.

CAPTA- ISPN.

Informações sobre financiamento
de projetos.

SFB.

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).
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Foto 4.13 – Grupo 1 em Apresentação dos Temas 2 e 9 – Oficina 2

Fonte: STCP (2017).

A seguir são apresentados os resultados do Grupo 1 (Sistemas Agroflorestais - SAF), Florestas
Plantadas, Restauração/ Recuperação/ Conservação e Manejo de Nativas) da Oficina 2, os Temas
5 (Gestão Florestal) e Tema 6 (Legislação Pertinente) e Tema 7 (Políticas e Programas), conforme
Tabela 4.17 e Foto 4.14.
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Tabela 4.17 – Resultados do Grupo 1 para os Temas 5, 6 e 7 – Oficina 2
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

Os
danos
ambientais
em
curso/região. Espaço de denúncia
articulado com M. Público (1).

Sociedade em geral (1).

Relação das licenças e outorgas
solicitadas/autorizadas (2).

Órgãos
ambientais
Estaduais e Federais (2).

Disponibilizar os resultados e
informações sobre zoneamento de
forma mais simplificadas.

FUNAI,
INCRA,
ONGs.

Ter acesso aos resultados do CAR
(3).

SFB (3).

Situação atual do PDA (plano de
desenvolvimento
agrícola)
MATOBIPA (Maranhão, Tocantins,
Piauí, Bahia).

SFB, MAPA.

Fonte propagadora e como acessar
o PSA.

SFB, MMA.

Informações sobre financiadores de
projetos, editais.

ISPN, CAPTA, Bancos...

LACUNAS DE INFORMAÇÃO
De quem é a competência de
fiscalizar a extração indevida
de PNM.

IBA, ICMBIO,
MMA, OEMA,

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.14 – Grupo 1 Trabalhando os Temas 5, 6 e 7 – Oficina 2
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Fonte: STCP (2017).

Os resultados do Grupo 1 (Sistemas Agroflorestais - SAF, Florestas Plantadas, Restauração/
Recuperação/ Conservação e Manejo de Nativas) da Oficina 2, para os Temas 1 (Recursos
Florestais) e Tema 8 (Mitigação das Mudanças Climáticas) estão apresentados conforme Tabela
4.18 e Foto 4.15.
Tabela 4.18 – Resultados do Grupo 1 para os Temas 1 e 8 – Oficina 2
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

O que já existe de experiência de
SAF’s no Cerrado. SAF’s nativos
(1).

CAA, ISA, CTI (ONGs),
associações
e
cooperativas.
Povos
indígenas, Universidades,
FUNAI (1).

Necessidade de rever o termo
Floresta Plantada (conceito).

Necessidade de informações
sobre espécies para SAF’s, áreas
de restauração / recuperação (2).

Guia técnico, restauração
ecológica com sistemas
Agroflorestais, ICRAF –
América Latina (2).

Conhecer
a
dinâmica
ecossistemas do Cerrado.

Relação entre SAF’s, APP e
Reserva Legal (3).

Código
Brasileiro (3).

Localização
incêndio.

Disponibilizar informações sobre
licenças ambientais e outorgas
(4).

Órgãos de licenciamento
do Estado e Federais (4).

Florestal

das

brigadas

dos

de

Revisão e localização do avanço
dos plantios de Eucalipto.
Relação da monocultura do
Eucalipto e conservação da água
(onde melhorou?)
Uso de água e solo.
Por que comunidades indígenas e
tradicionais não podem manejar as
UCPI e Reservas Legais no
entorno?

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).
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Foto 4.15 – Grupo 1 Trabalhando e Apresentando os Temas 1 e 8 – Oficina 2

Fonte: STCP (2017).

A seguir são apresentados os resultados do Grupo 1 (Sistemas Agroflorestais (Saf), Florestas
Plantadas, Restauração/ Recuperação/ Conservação e Manejo de Nativas) da Oficina 2, para os
Temas 3 (Produção Florestal) e Tema 4 (Comercialização de Produtos Florestais), conforme Tabela
4.19 e Foto 4.16.
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Tabela 4.19 – Resultados do Grupo 1 para os Temas 3 e 4 – Oficina 2
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Custo de produção x viabilidade
econômica x tecnologia x serviço
ambiental (1).

ONGs,
cooperativas,
instituições de pesquisa (1).

Informações
tributárias
relacionadas ao extrativismo.

Dados extrativistas: quem são?
Onde estão? Quanto produzem?
Quanto vendem? (1)

Cerratinga, EMBRAPA, ISPN,
Universidades (2).

Tecnologias
para
beneficiamento dos frutos do
Cerrado.

Informações confiáveis sobre a
qualidade e propriedades físicoquímicas (e funcionais) dos
produtos (2).

ANVISA, MAPA... (3).

Linhas de crédito e fomento
para indígenas.

Para fins de certificação
comercialização (2).

CONAB (4).

Inf. Localização de produtos e
produtores do extrativismo.

e

Informações consolidadas sobre
como conseguir registrar os
produtos extrativistas. Ex: SIM,
SIE, SIF (3).

Potencial de produção
produtos extrativistas.

dos

Políticas públicas para comércio
dos produtos extrativistas (4).
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.16 – Grupo 1 trabalhando os Temas 3 e 4 – Oficina 2
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Fonte: STCP (2017).

4.2.2 – GRUPO 2 – SISTEMAS AGROFLORESTAIS (SAF), FLORESTAS PLANTADAS,
RESTAURAÇÃO/ RECUPERAÇÃO/ CONSERVAÇÃO E MANEJO DE NATIVAS
Os resultados desenvolvidos pelos participantes do Grupo 2 (Sistemas Agroflorestais - SAF),
Florestas Plantadas, Restauração/ Recuperação/ Conservação e Manejo de Nativas) da Oficina 2
sobre o Tema 2 (Ensino, Pesquisa e Extensão Florestal) e o Tema 9 (Socioambiental) estão
apresentados na Tabela 4.20 e Foto 4.17.
Tabela 4.20 – Resultados do Grupo 2 para os Temas 2 e 9 – Oficina 2
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Disponibilizar para as comunidades o que
as instituições de pesquisa estão
pesquisando?

Financiadores,
fundações
fundos,
bancos...

Quanto de renda e trabalho o
extrativismo gera para as
comunidades?

Retorno para as comunidades dos
resultados das pesquisas/diagnósticos.

Universidades.

Criação de mecanismos sociais
que
possibilite
mais
participação
popular
no
processo de consolidação de
políticas e programas...

Divulgar os diagnósticos e mapeamentos
dos povos e comunidades tradicionais
agroextrativistas.

UFMG / CAA /
CIMOS, F. Palmares.

ATER dialogada com a necessidade do
agroextrativista.
Quais editais de ATER existem e para
qual região está disponível? Quais
instituições estão aptas a prestar ATER.
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).
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Foto 4.17 – Grupo 2 Apresentando os Temas 2 e 9 – Oficina 2

Fonte: STCP (2017).

A seguir são apresentados os resultados do Grupo 2 (Sistemas Agroflorestais - SAF), Florestas
Plantadas, Restauração/ Recuperação/ Conservação e Manejo de Nativas) da Oficina 2, os Temas
5 (Gestão Florestal) e Tema 6 (Legislação Pertinente) e Tema 7 (Políticas e Programas), conforme
Tabela 4.21 e Foto 4.18).
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Tabela 4.21 – Resultados do Grupo 2 para os Temas 5, 6 e 7 – Oficina 2
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Recuperação de áreas nativas com
frutíferas nativas da região.

SEMA.

Como
se
faz
manejo
sustentável? Divisão de frutos
que se pode coletar sem
prejuízo para a fauna e novas
matrizes.

Quem são os órgãos fiscalizadores
que acompanham os processos de
infração das empresas.
Disponibilizar
mapas
que
demonstrem
as
empresas
cometedoras
de
infrações
ambientais.

IBAMA.

Políticas
públicas
que
incentivam
o
extrativismo
sustentável. ICMS ecológico/
extrativista.

O que é feito/ para onde vai o
dinheiro de multas ambientais?
Existem
mecanismos
que
promovem/direcionem dinheiro para
fins de preservação ambiental?
Caso Poconé.

ANVISA.

Como os municípios podem se
beneficiar
economicamente
conservando
suas
matas
nativas/ Cerrado.

Como é feito o processo de
licenciamento?
Por
que
as
empresas conseguem com tanta
facilidade.

INCRA.

Incluir no ZEE produção de
frutos extrativistas (estudos que
identifiquem a diversidade de
produtos do agroextrativismo e
inclua-os no ZEE).

Quem são os órgãos responsáveis
por monitoramento? Eles dão conta
desse processo?

MAPA.

Processo
participativo
fiscalização/monitoramento
ambiental.

Como está o processo atualizado do
CAR?
O que vai com quem não faz?
Que
instituição
pode
ajudar
(despesas, orientação...) o produtor
com o CAR?

SFB.

SNIF Cerrado – sistema
unificado
das
informações
(plataforma única).

Sistema de informação atualizado
sobre a quantidade e diversidade de
agrotóxico.

EMATER,
extensão.

órgãos

de

de

Informações
organizadas
(esclarecedoras) sobre o ICMS
ecológico (e uso/destino do
recurso).

Sistema atualizado de produção da
agricultura familiar e agronegócio.
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).
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Foto 4.18 – Grupo 2 Trabalhando e Apresentando os Temas 5, 6 e 7 – Oficina 2

Fonte: STCP (2017).

Os resultados do Grupo 2 (Sistemas Agroflorestais - SAF), Florestas Plantadas, Restauração/
Recuperação/ Conservação e Manejo de Nativas) da Oficina 2, para os Temas 1 (Recursos
Florestais) e Tema 8 (Mitigação das Mudanças Climáticas), estão apresentados na Tabela 4.22 e
Foto 4.19.
Tabela 4.22 – Resultados do Grupo 2 para os Temas 1 e 8 – Oficina 2
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Informações sobre produtividade
em diversos sistemas produtivos,
por área e por produto (1).

Cooperativas, associações
e produtores (1).

Mapeamento
perda
de
comunidades
agronegócio.

Distribuição geográfica de frutos
(2).

IBGE (2).

Disponibilizar
informações
atualizadas sobre o uso do

atualizado de
território
das
pelo
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INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO
solo/ ocupação shapes.

Uso do solo por atividade
(agricultura familiar, extrativismo,
agronegócio) (3).

EMBRAPA (3).

Impactos do agronegócio
biodiversidade (4).

ICMBio (4).

na

Impacto
do
extrativismo
na
economia local (por município).
Ex. Percevejo do Pequi (5).

Universidades (5).

Conhecimento sobre o manejo do
fogo (experiências positivas) (6).

CONAB (6).

Plantio de pequi? “Praga”.

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.19 – Grupo 2 Apresentando os Temas 1 e 8 – Oficina 2

Fonte: STCP (2017).
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A seguir são apresentados os resultados do Grupo 2 (Sistemas Agroflorestais - Saf), Florestas
Plantadas, Restauração/ Recuperação/ Conservação e Manejo de Nativas) da Oficina 2, para os
Temas 3 (Produção Florestal) e Tema 4 (Comercialização de Produtos Florestais), conforme
indicado na Tabela 4.23 e Foto 4.20.
Tabela 4.23 – Resultados do Grupo 2 para os Temas 3 e 4 – Oficina 2
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

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

CONAB.

Mapeamento simplificado de
como funciona e quanto custa
a logística do processo da
atividade extrativista/ cadeiras
produtivas.

Comparação do valor produzido
por hectare da agricultura x frutas
nativas (extrativismo).

SEFAZ.

Informações mais claras sobre
tributação, emissão de N.F.,
“desmedizar” as coop., ass.

Quais as fontes de fomento para a
atividade extrativista? Onde estão?

Guia de Financiamento do
SFB.

Uso da reserva legal como
fonte de renda.
Quando de lucro ela pode me
dar?

Informação sobre benefícios da
certificação participativa.

SEBRAE.

Redes de produção.
Redes de comercialização.
Funcionam?
Quais
os
benefícios?
Onde
estão?
Existem? Deram certo?

Informações sobre linhas crédito
específicas para o extrativismo.

Cerratinga
(portal
informações).

Fundos rotativos solidários: Onde
estão? Quais deram certo? Quem
fomentou? Políticas Públicas.

Universidades.

de

Arranjo produtivo.
Local para o extrativismo.
Quais procedimentos utilizados
para certificação de produtos
extrativistas.

Quais são os equipamentos/
tecnologia/ máquinas adequados
para cada PFNM?

Como criar uma rede de
certificação
participativa
comunitária para o extrativismo
e acesso a mercado.

Existem políticas públicas para
fortalecimento
dos
mercados
populares (feiras, mercadinhos,
eventos) para a comercialização
de PFNM? Divulgação no site
(mapear feiras, calendário).

Como
as
comunidades
produtivas poderão acessar os
mercados
sem
muitos
atravessadores.

Quais tipos de pragas incidem
sobre os PFNM e como elas
prejudicam a produção?
Quintais enriquecidos com frutos
nativos/ agroecológicos. Coop.
Grande
Sertão/
UFMG/
ASA/Caritas.
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).
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Foto 4.20 – Grupo 2 Apresentando os Temas 3 e 4 – Oficina 2

Fonte: STCP (2017).

Após o encerramento das sessões de trabalho nesta oficina, os participantes foram convidados a
efetuar avaliações com relação à organização, estrutura, efetividade e condução da oficina
propriamente dita. Os resultados, compilados estão apresentados na tabela 4.24.
Tabela 4.24 – Avaliações dos Participantes em Relação à Oficina 2
Foi bom mas um dia foi pouco para nos aprofundarmos e foi bom conhecer outras pessoas.
Parabéns pela iniciativa! Espero que todas essas informações estejam disponíveis. Sugestão: mais
tempo na próxima, assim podemos debater com mais calma cada tema.
Muitas informações em pouco tempo.
Ver possibilidade de realizar o evento em um espaço que possa dormir, se alimentar e fazer o curso
para não perdermos tempo.
Mecanismos de acompanhamento e retorno destas informações.
Disposição em círculo para um maior diálogo de equipe.
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Identifiquei esta Oficina como uma garantia que posso resolver muitos problemas que estão
ocorrendo no campo Cerrado, onde muita coisa acontece e as pessoas se calam, acomodadas com
os desmatamentos, a poluição com agrotóxicos nos rios e lagoas, onde está sendo uma lacuna sem
conhecimento de todos.
Participação de todos com envolvimento plausível.
Os organizadores conseguiram positivamente conduzir os trabalhos. Estão de parabéns.
Conteúdo necessário diante da realidade.
Bem participativo. Devemos levar mais informações sobre o sistema de gestão florestal.
Esperamos receber o resultado de todos os trabalhos para maiores informações.
Agradeço pela oportunidade e ficamos a disposição.
Foi ótima, uma Oficina construída e dialogada. Governo e sociedade civil, acredito que só assim.
Todos juntos para garantir o Cerrado em pé.
Foi ótimo, bom de trabalho.
O tempo foi curto porém muito proveitoso.
Levarei uma bagagem bastante rica e produtiva, espero que se concretize.
A Oficina foi moderada democraticamente, de uma organização eficaz. Desejo de coração que
tenhamos sucesso. Parabéns.
Atendeu às expectativas sobre a obtenção de maiores informações sobre o SNIF.
Sugestão: disponibilizar via e-mail dos participantes a apresentação em PowerPoint feita no início
da Oficina.
Foi um dia muito produtivo. Gostei da dinâmica de trabalho com as perguntas, respostas e o debate.
Local e assistência foram bons.
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

4.3 – OFICINA 3 – EXTENSÃO RURAL
O público alvo da Oficina 3 foi composto por instituições de Extensão Rural. Foram convidadas 13
instituições e comparecerem 9. Aa lista de presença encontra-se no Anexo 4.07. A mesma foi
realizada no dia 04 de abril de 2017 na sede do CENAFLOR, SFB em Brasília-DF.
Como no caso das oficinas anteriores, foi efetuada inicialmente uma apresentação de boas vindas e
de alinhamento sobre o objetivo da oficina e do SNIF-Cerrado pelo SFB (Sra. Cláudia Rosa),
seguida de apresentação complementar sobre a estrutura de condução da oficina pelos Srs Marcelo
Wiecheteck e Letícia Ulandowski da STCP.
No momento da apresentação individual foi solicitado que os participantes explanassem sobre suas
expectativas em Relação à Oficina. A Tabela 4.25 apresenta as expectativas dos participantes da
Oficina 3, o Anexo 4.08 apresenta as fotos desse momento e o Anexo 4.09 as fotos dos painéis
elaborados pelos grupos na Oficina 3.
Tabela 4.25 – Expectativa Inicial dos Participantes em Relação à Oficina 3
Contribuir e obter informações em relação a fomento, pesquisa e extensão voltados para a
sustentabilidade do Cerrado.
Integração institucional em prol da Gestão Florestal.
Integração entre órgãos e entidades.
Fonte de informações.
Conhecer as experiências de outros estados e do SFB e poder trocar informações.
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Conhecer o que existe sobre o cerrado e como e o que podemos fazer para o desenvolvimento
sustentável do mesmo.
Integrar com as instituições que desenvolve trabalhos e pesquisa sobre o Cerrado.
Entender e contribuir com propósito tecnológico para manejo/ uso sustentável do Cerrado.
Importância de sistemas integrados na produção de alimentos, qualidade de vida de pequenos e
médios produtores de leite e carne. Importância de sistemas integrados como melhoria do
ambiente e/ou bioma, preservação de solo e água e bem estar animal.
EMBRAPA-DF está desenvolvendo pesquisa ILPF interessantíssima.
Como podes contribuir através do nosso centro de pesquisa? (Araçú - GO)
Poder contribuir com os objetivos da oficina.
Contribuir efetivamente na distribuição de informações sobre manejo/ pesquisa/ atividades em
geral que vem ocorrendo no bioma Cerrado.
Obter novas informações (de outros estados).
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Nessa Oficina os Grupos trabalharam sequencialmente os seguintes conjuntos de temas:
i.

Temas 1 - Recursos Florestais e o 8 - Mitigação das Mudanças Climáticas,

ii.

Temas 2 - Ensino, Pesquisa e Extensão Florestal e 9 - Socioambiental;

iii.

Temas 3 - Produção Florestal e 4 - Comercialização de Produtos Florestais; e

iv.

Temas 5 - Gestão Florestal, 6 - Legislação Pertinente e 7 - Políticas e Programas.

A descrição e resultados dos trabalhos estão apresentados a seguir, através das Tabelas 4.26 a
4.33 e Fotos 4.21 a 4.28.
4.3.1 – GRUPO 1 – MANEJO/NATIVAS E RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO
A
seguir
são
apresentados
os
resultados
do
Grupo
1
(Manejo/Nativas
e
Restauração/Recuperação/Conservação) da Oficina 3, para os Temas 1 (Recursos Florestais) e
Tema 8 (Mitigação das Mudanças Climáticas), conforme Tabela 4.26 e Foto 4.21).
Tabela 4.26 – Resultados do Grupo 1 para os Temas 1 e 8 – Oficina 3
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Difusão de informação.

AGRAER.
Sistema Giz.
IMASUL MS.

Uso do solo em pequena
escala.

Melhorar o nível de informação.

SMA –SP.
Inst. Florestal.
CBRN – Coordenadoria Bio
e Rec Nat. SP.

Mapeamento dos produtos da
agrobiodiversidade.

Escala de imagem de satélite.

CATI-FITOGEO.
Sistema
de
dados
georreferenciados SP.

Diagnóstico
problemáticas.

INPE.
EMBRAPA.

das

áreas
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INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Universidades.
IF.
Desenvolver
microbacias.

ações

Estimular
intermunicipais.

em

consórcios

Ruraltins – Ruralter.
SEMARH.
Naturatins.
SEAGRO.
EMATER – GO.
SECIMA GO.

Mapeamento dos recursos do
Cerrado.
Levantamento dos atores sociais
da biodiversidade.
Levantamento
degradadas.

das

áreas

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.21 – Grupo 1 Trabalhando os Temas 1 e 8 – Oficina 3
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Fonte: STCP (2017).

Os
resultados
tratados
pelos
participantes
do
Grupo
1
(Manejo/Nativas
e
Restauração/Recuperação/Conservação) da Oficina 3, os Temas 2 (Ensino, Pesquisa e Extensão
Florestal) e Tema 9 (Socioambiental), estão apresentados na Tabela 4.27 e Foto 4.22.
Tabela 4.27 – Resultados do Grupo 1 para os Temas 2 e 9 – Oficina 3
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Recuperação do solo e água até
em microbacias (A).

EMATER – GO.
EMBRAPA
–
CNPGL,
CNPAF, CNPGC, Cerrados.

Capacitação.
Produtos do Cerrado.

Pesquisa com GUAVIRA (A).

CATI – SAA/SF.

Estudo de mercado
produtos do Cerrado.

ILPF, ILP, IPF – Eucalipto (B).

Ruraltins (1).

Manual de boas práticas (frutos
do Cerrado e artesanato).

Pequi (B).

Ruraltins.
EMATER – GO (2).

para

Microbacias – II/SP.
Acesso ao mercado.
Indígenas e quilombolas.
Recuperação
degradadas (D).

de

áreas

AGRAER (A).

Sistema Integrado
Leite (A).

EMATER – GO (B).

Mulheres extrativistas.
MIF (Manejo Integrado do Fogo).

EMATER – GO (C).
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INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA
PAIS (Produção Agroecológica
Integrada Sust).
Segurança
Alimentar
(15
famílias) (1).
Caravana
(Ruraltins) (1).

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

INTEGRA – SP (D).

Agroecológica

Estudo de mercado (apicultura,
buriti, ILPF) (2).
Manual
de
Boas
Práticas
(agroindústria proc. de frutos do
Cerrado).
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.22 – Grupo 1 Trabalhando e Apresentando os Temas 2 e 9 – Oficina 3
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Fonte: STCP (2017).

A
seguir
são
apresentados
os
resultados
do
Grupo
1
(Manejo/Nativas
e
Restauração/Recuperação/Conservação) da Oficina 3, para os Temas 3 (Produção Florestal) e
Tema 4 (Comercialização de Produtos Florestais), conforme Tabela 4.28 e Foto 4.23.
Tabela 4.28 – Resultados do Grupo 1 para os Temas 3 e 4 – Oficina 3
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Mapeamento de viveiros de
mudas nativas do Cerrado.

EMBRAPA Cerrado (1).

Custo de produção e preço de
mercado.

Identificação/
equipamentos
para beneficiamento de frutos
do Cerrado (1).

EMBRAPA Florestas (2).

Manejo.

Tecnologia de produção
desdobre de madeira (2).

EMATER GO.

e

Identificação dos prestadores
de serviços.

GUAVIRA.
AGRAER.

Elaborar cadeia produtiva dos
frutos do Cerrado.

Naturatins.
SEMARH
dourado).

Equipamento para quebra do
Baru (3).

AGRAER/ EMBRAPA (3).

(Buriti/

Capim

ICMS ecológico (levantamento).
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).
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Foto 4.23 – Grupo 1 Trabalhando e Apresentando os Temas 3 e 4 – Oficina 3

Fonte: STCP (2017).

A
seguir
são
apresentados
os
resultados
do
Grupo
1
(Manejo/Nativas
e
Restauração/Recuperação/Conservação) da Oficina 3, os Temas 5 (Gestão Florestal) e Tema 6
(Legislação Pertinente) e Tema 7 (Políticas e Programas), conforme Tabela 4.29 e Foto 4.24).
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Tabela 4.29 – Resultados do Grupo 1 para os Temas 5, 6 e 7 – Oficina 3
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Levantamento das experiências
MIF- MAN. INT. do fogo.

MMA/ Prevfogo.

Informação unificada.

Lei de uso e conservação do
solo/SB.

Coordenadoria de Defesa
Agropecuária CDA – SP.

MIF propriedade rural.

Mapeamento dos programas de
cons. do solo e água.

Licenciamento
SMA
SIGAM; CETESB.

Uso da água (1).

DAEE.
Comitê de Bacia (1).

–

Implantar onde não existe.

MMA/SEAD/MI.
Governo estadual.
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.24 – Grupo 1 Apresentando os Temas 5, 6 e 7 – Oficina 3

Fonte: STCP (2017).
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4.3.2 – GRUPO 2 – FLORESTAS PLANTADAS E SISTEMAS AGROFLORESTAIS (SAF)
A seguir são apresentados os resultados do Grupo 2 (Florestas Plantadas e Sistemas
Agroflorestais) da Oficina 3, para os Temas 1 (Recursos Florestais) e Tema 8 (Mitigação das
Mudanças Climáticas), conforme a Tabela 4.30 e a Foto 4.25.
Tabela 4.30 – Resultados do Grupo 2 para os Temas 1 e 8 – Oficina 3
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Custo-benefício (1).

Extensão rural.

Diagnóstico de Florestas plantadas
no GO (A).

EMPAER –MT.
EMATER.
ASBRAER.

Pesquisas mais aprofundadas (3).

Órgãos
de
estaduais.

Materiais específicos para cada
região (4).

EMBRAPA (A).

Dificuldade de acesso
recursos à pesquisas.

Estudos e informações com
produtos não madeireiros (5).

SEBRAE (B).

Informações mais atuais sobre
mudanças climáticas.

Estratégias de PSA e indicadores
(6).

Órgãos de fiscalização.

Falta
de
recursos
para
atualização de tecnologias (7) e
(8).

Tecnologias para recuperação de
áreas degradadas (7).

Centro de pesquisa de
nativas do Cerrado.
EMATER – GO.

Divulgação de fontes
créditos ambientais.

Tecnologias
voltadas
para
conservação de água e solo (8).

EMBRAPA.
EMATER.
IF.
Produtores (9).

Relatório de florestas plantadas no
GO (B).

Ruraltins.

pesquisa
a

de

Estudo de mercado (produtos
madeireiros e não madeireiros).
Sequestro de carbono (inventário).
Sistemas integrados (10).
ILPF, ILP, IPF – NATIVAS (10).
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).
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Foto 4.25 – Grupo 2 Trabalhando os Temas 1 e 8 – Oficina 3

Fonte: STCP (2017).

Os resultados discutidos e trabalhados pelos participantes do Grupo 2 (Florestas Plantadas e
Sistemas Agroflorestais) da Oficina 3, os Temas 2 (Ensino, Pesquisa e Extensão Florestal) e Tema
9 (Socioambiental), estão mostrados na Tabela 4.31 e Foto 4.26.
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Tabela 4.31 – Resultados do Grupo 2 para os Temas 2 e 9 – Oficina 3
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

Transferência de tecnologia entre
pesquisa, extensão e produtores
(difusão).

Universidades.

Produtos madeireiros
madeireiros.

Instituição de pesquisa.

e

não

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Interação entre ensino e extensão
existentes.

Extensão rural
(EMATER/EMPAER).

Interação entre pesquisa e
extensão existentes.

Órgãos ambientais.

Estratégia de marketing.

Informações de ensino à distância.

EMATER – GO (1).

Interação
entre
ensino e extensão.

pesquisa/

TI para ATER.

Política pública para produtos
não madeireiros.

Lista de instituições de pesquisa
sobre o Cerrado.

Tecnologia de informação.

Lista de instituições de ATER.
Estudo da cadeira produtiva dos
frutos do Cerrado (1).
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.26 – Grupo 2 Trabalhando e Apresentando os Temas 2 e 9 – Oficina 3
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Fonte: STCP (2017).

A seguir são apresentados os resultados do Grupo 2 (Florestas Plantadas e Sistemas
Agroflorestais) da Oficina 3, para os Temas 3 (Produção Florestal) e Tema 4 (Comercialização de
Produtos Florestais), de acordo com a Tabela 4.32 e Foto 4.27.
Tabela 4.32 – Resultados do Grupo 2 para os Temas 3 e 4 – Oficina 3
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA
Universo de consumidores por
produto e região.

FONTE
EMATER – MG (Portal de
compras).

Capacitação
produtores.

EMPAER / EMBRAPA – MT.
EMATER (GO/PR/DF/MG).
IAP.
Universidades (UFG / UNB).
(IFB).
EMPAER – MT.
Ação Verde –MT.
EMATER – GO / PR.
EMATER – DF.
BNDES / Banco do Brasil /
CEF / BASA.
OCEPAR.
OCG.
EMATER (DF/MG/GO/PR).
EMATER – PR.
Papeleiros – PR.
MAPA E agências de defesa.

de

técnicos

e

Fomento florestal (produção e
conservação).
Fontes de crédito.

Indústrias de base florestal.
Cooperativas.

Contatos de vendas futuras.
Tecnologia de produção
desdobre de madeira (1).
Cadastro de viveiros.

e

LACUNAS DE INFORMAÇÃO
Organização
social
(cooperativismo
e
associativismo).
Centros de comercialização.

Armazenamento,
transporte.

logística

e

Listagem de indústria de base
florestal.

EMATER – PR.
EMBRAPA Florestas (2).

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).
58

Foto 4.27 – Grupo 2 Apresentando os Temas 3 e 4 – Oficina 3

Fonte: STCP (2017).

Na sequência estão apresentados os resultados do Grupo 2 (Florestas Plantadas e Sistemas
Agroflorestais) da Oficina 3, os Temas 5 (Gestão Florestal), Tema 6 (Legislação Pertinente) e Tema
7 (Políticas e Programas), conforme indicados na Tabela 4.33 e Foto 4.28.
Tabela 4.33 – Resultados do Grupo 2 para os Temas 5, 6 e 7 – Oficina 3
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Procedimentos de licenciamento.

Órgãos ambientais.

Excesso de burocracia.

Diagnóstico de oferta e demanda
de produtos.

SFB.
MMA.

Simplificação de
procedimentos.

Responsáveis pelo PRA.

Secretarias

de

Meio

Falta de órgão que monitore.
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INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Ambiente e Agricultura.
Legislação
Federação.

por

Unidade

da

Agilidade na análise do CAR.
Morosidade e falta de recursos
humanos.
Dificuldade de
programas.

acesso

aos

Falta de políticas públicas para
Cerrado.
Cerrado
nacional.

como

patrimônio

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.28 – Grupo 2 Apresentando os Temas 5, 6 e 7 – Oficina 3

Fonte: STCP (2017).
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Na finalização das sessões de trabalho desta oficina, os participantes foram convidados a efetuar
avaliações com relação à organização, estrutura, efetividade e condução da mesma. Os resultados,
compilados estão apresentados na tabela 4.34.
Tabela 4.34 – Avaliações dos Participantes em Relação à Oficina 3
Democrática e livre para opinar.
Perguntas precisam ser mais claras.
Parabéns pela organização.
Ótima oportunidade de compartilhar informações.
Os temas são polêmicos.
Pensar em outras etapas com diferentes setores e órgãos para em conjunto discutirem.
A metodologia adotada foi bem definida, propondo a participação de todos.
Foi interessante conhecer a visão de outras entidades, debater sobre o tema.
Estamos à disposição para aquilo onde for possível contribuir.
Tempo escasso para o entendimento da proposta.
Foi bem conduzida, boa dinâmica.
Bom entrosamento entre os participantes.
A Oficina foi interessante principalmente para conhecer e discutir como outros órgãos de ATER
como está o trabalho de produção e utilização do Cerrado.
O que pode melhorar é o repasse do objetivo dos quadros. O grupo levou um tempo para
entender.
Foi de grande valia, aprendi muito e também tive o prazer de fazer novas amizades.
Creio que nos próximos encontros vocês poderiam enviar os temas abordados para que possamos
fazer um apanhado e assim somar mais positivamente.
Podem contar comigo no que precisarem. Muito obrigada pela valiosa oportunidade.
Que bom que tivemos um espaço para discutir e gerar informações sobre o Cerrado.
Que tal ter mais espaço para a discussão do Cerrado?
Que ruim que acabou, que não tinha produtor.
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

4.4 – OFICINA 4 – ENSINO, PESQUISA E ESTATÍSTICAS
O público alvo da Oficina 4 foi composto por instituições de Ensino, Pesquisa e Estatísticas. Foram
convidadas no total 24 profissionais de diferentes instituições, tendo comparecido 21 participantes.
A lista de presença encontra-se no Anexo 4.10.
Como nas oficinas anteriores, inicialmente se efetuou uma apresentação de boas vindas e de
alinhamento sobre o objetivo da oficina e do SNIF-Cerrado pelo SFB (Sra. Cláudia Rosa), seguida
de apresentação complementar sobre a estrutura de condução da oficina pelos Srs. Marcelo
Wiecheteck e Letícia Ulandowski da STCP.
No momento da apresentação individual foi solicitado que os participantes explanassem sobre suas
expectativas em relação à Oficina. A Tabela 4.35 apresenta as expectativas dos participantes da
Oficina 4, o Anexo 4.11 apresenta as fotos desse momento e o Anexo 4.12 as fotos dos painéis
elaborados pelos grupos na Oficina 4.
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Tabela 4.35 – Expectativa Inicial dos Participantes em Relação à Oficina 4
Que efetivamente as discussões possam contribuir na estruturação do SNIF e que esse seja
implementado dentro do SFB de forma contínua e participativa.
Aprender mais sobre o Cerrado e contribuir com algumas bases de informação para a produção do
Cerrado.
Informações sobre as condições do manejo do Cerrado.
Rede integrada sobre estudos e projetos no Cerrado.
Valorização do bioma.
Poder trazer conhecimentos de forma a colaborar com o sistema.
Aprender outros temas que desconheço a partir de discussões com vários participantes.
Conhecer melhor o Sistema. Poder difundir informações com minha rede de relacionamento.
Contribuir para o levantamento de sugestões e informações para SNIF durante e depois da oficina.
Conseguir uma plataforma unificada com informações florestais, acessível para diferentes
públicos.
Conhecer as principais lacunas de informações e conhecimentos (técnico-científico e populares)
sobre os produtos florestais (produção florestal).
Contribuir com sugestões de informações sobre produção florestal importantes para gestão,
manejo e desenvolvimento das regiões produtoras.
Conhecer e trocar experiências que estão sendo conduzidas pelos participantes.
Trabalho com dados secundários e tenho dificuldades com a confiabilidade de falta de dados. São
dados muitas vezes vindos de fontes diferentes e incluem valores diferentes para um determinado
dado com o qual se quer trabalhar. Espero que consigamos servir tais interações em um único
local.
Transformar informações científicas em ações práticas.
Sensibilização para geração de informação acessível por toda a comunidade/sociedade/educação.
Enriquecimento de aula utilizando os dados apresentados.
Por meio da educação/conscientização gerar a conservação desse bioma tão importante.
Contribuir com a formação do banco de dados, sobretudo em relação a Chapada dos Veadeiros.
A maior expectativa é futura: ter banco de dados que colabore com as aips na fronte e com novos
levantamentos (pesquisa acadêmica).
Desencadear um processo amplo, sério e participativo sobre o Cerrado.
Consolidação de uma rede de informações florestais.
Estabelecer contato com fontes de informações sobre extrativismo vegetal e silvicultura para
aprimoramento dos dados da pesquisa.
Ter acesso as informações das diferentes instituições que atuam no Cerrado, no sentido de reunir,
consolidar e discutir meios de divulgação de informações, muitas vezes ainda dispersa, sobre
gestão florestal do IBAMA.
Adquirir conhecimento a respeito dos desafios e inovações acerca do manejo sustentável de
florestas.
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Nessa Oficina os Grupos trabalharam em 4 (quatro) seções:
i.

Temas 1 - Recursos Florestais e o 8 - Mitigação das Mudanças Climáticas;

ii.

Temas 2 - Ensino, Pesquisa e Extensão Florestal e 9 - Socioambiental;
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iii.

Temas 3 - Produção Florestal e 4 - Comercialização de Produtos Florestais; e

iv.

Temas 5 - Gestão Florestal, 6 - Legislação Pertinente e 7 - Políticas e Programas,

Os resultados desta oficina estão apresentados a seguir através das Tabelas 4.36 a 4.47 e Fotos
4.29 a 4.39.
4.4.1 – GRUPO 1 – MANEJO/ NATIVAS
Na sequência são apresentados os resultados do Grupo 1 (Manejo/Nativas) da Oficina 4, para os
Temas 1 (Recursos Florestais) e Tema 8 (Mitigação das Mudanças Climáticas), conforme indicado
na Tabela 4.36 e Foto 4.29.
Tabela 4.36 – Resultados do Grupo 1 para os Temas 1 e 8 – Oficina 4
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Dados oficiais.
Licenciamento (1).

IBGE (5).

Acesso à informações oficias
Licenciamento.

Dados de parcelas permanentes
(2).

Serviço
Florestal,
Universidades (5).
EMBRAPA (2) e (4).

Fontes
confiáveis
produção.

ZEEs (3).

Órgãos federais e estaduais
MA e extensão (1), (3) e (5).

Acesso/
disponibilização
(unificação) dados parcelas
permanentes.

Mapeamento.
Desmatamento (=Amazônia) (4).

INPE e conveniados (4).

Não atualização de ZEEs.

Quantificação
(5).

ICMBio,
OEMAs,
Municípios, FUNAI, INCRA
(7).

Formação
de
colaboração.

PSA (6).

CAR.

Estatísticas
climáticas
(emissão, estoque).

Mapeamento de UCs e outras
áreas protegidas (7).

Academia
CAR (8).

Informações sobre divisão de
Cerrado nas APs federais, est.
e municipais.

produção

nativa

de
informação
sobre
manejo/

rede

de

Informação espacial dos dados.

Informações sobre uso de
produtos de Cerrado nas APs
(uso sust. ou prod. int.).

Mudanças
extrativismo.

Informações sobre efeitos de
mudanças climáticas sobre o
extrativismo.

climáticas

no

Mudanças climáticas sp. Nativas.

Impactos do manejo sobre a
biodiversidade.

Manejo
florestal
estacionais) RL (8).

Informações/
viabilidade
técnica e econômica (8).

(florestas

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).
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Foto 4.29 – Grupo 1 Apresentando os Temas 1 e 8 – Oficina 4

Fonte: STCP (2017).

Os resultados discutidos em plenária pelos participantes do Grupo 1 (Manejo/Nativas) da Oficina 4,
os Temas 2 (Ensino, Pesquisa e Extensão Florestal) 9 (Socioambiental), estão indicados na Tabela
4.37 e na Foto 4.30.
Tabela 4.37 – Resultados do Grupo 1 para os Temas 2 e 9 – Oficina 4
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

Doenças e pragas na produção
extrativista (1).

Academia,
ONGs,
Instituições Pesquisa (9)
(1-6).

Sistematização das
informações disponíveis.

Métodos de
produção (2).

de

Entidades locais (coop.,
associações, etc) (9) (1-6).

Diversificação
produtivo.

para

SIBBR
(Sistema
de
Informações
sobre

Pesquisas/
nativas

quantificação

Limites
sustentáveis
extrativismo (3).

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

do

processo

dinheiro
para
(manejo,
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INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Biodiversidade Brasileira)
(5).

comercialização,
mercado).

estudo

Boas práticas (4).

ANVISA (9).

Políticas extensionistas para o
manejo.

Espécies potenciais (poucas sp.
exploradas) (5).

CNPq, Capes, Fundações
Nac. Int., Bancos, etc (78).

Sistematização
entidades
locais e sua produção.

Uso tradicional/ etnoecologia,
etnobiologia (6).

EMATER,
Instituições
Ensino/ Pesquisa (11).

Mapeamento
produtivas
informais).

Editais de financiamento e outros
apoios (7).

ISPN, EMBRAPA, IBGE,
Academia (12).

Informação
produção.

de
cadeias
(formais
e
sobre

custos

Banco de projetos (8).

Metodologias:
diagnóstico
cadeias, custos produção.

Informação para regularização de
empreendimentos
locais
(ex:
ANVISA) (9).

Identificação preços mercado.

Políticas públicas (PNAE, PAA,
PGPMBio, Pronat, proteção legal
spp) (10).

Financiamento curto, médio e
principalmente longo prazo.

Cursos presenciais e online sobre
manejo (11).

Silvicultura para nativas.

9-C: Catálogos instituições
–
Cooperativas, associações, STTRs
etc (produção, cadeias prod., dados
sociais) (12).

Informalidade para estudos de
cadeias produtivas nativas.

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.30 – Grupo 1 Apresentando os Temas 2 e 9 – Oficina 4
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Fonte: STCP (2017).

A seguir são apresentados os resultados do Grupo 1 (Manejo/Nativas) da Oficina 4, para os Temas
3 (Produção Florestal) e Tema 4 (Comercialização de Produtos Florestais), conforme indicados na
Tabela 4.38 e na Foto 4.31.
Tabela 4.38 – Resultados do Grupo 1 para os Temas 3 e 4 – Oficina 4
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

Custos de produção: coleta,
transporte, beneficiamento (1).

Associações, cooperativas,
estudos de caso (academia)
(1).

Desconhecimento e
informalidade no processo
produtivo (1).

Cadastro viveiros de nativas (2).

MMA
(cadastro
de
empresas),
viveiros
públicos, MAPA (2).

Baixa diversidade produção
viveiros.
Espaçamento, técnicas plantio
etc (2).

Produtos, subprodutos, receitas
(disseminar informações para
divulgar prod. Nativa) (3).

EMBRAPA,
SIBBR, etc. (3).

Informantes qualificados para
diagnostico cadeias produtivas
(3).

Estudos de mercado e preço (4).

IPEA, Academia (estudos
caso), IBGE, FGV (4-5).

Apoio
à
pesquisa
valoração do Cerrado.

Lista de unidades de medida
padronizadas (5).

IBGE, FAO.

Quantificação e qualificação da
produção nativa (3).

Classificação de produtos e
atividades
econômicas.
Ex:
prodlist.

IBGE, FAO, CEPAL, ONU.

Metodologia para estudos de
quantif., $, etc.
Padronização medidas.

Academia,

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

sobre
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INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO
Padronização nomes.

Plano de negócios.

Métodos e equipamentos para
otimizar
beneficiamento
PFNM/MAD.
Protocolos
para
beneficiamento,
armazenamento e transporte.

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.31 – Grupo 1 Apresentando os Temas 3 e 4 – Oficina 4

Fonte: STCP (2017).

A seguir são apresentados os resultados do Grupo 1 (Manejo/Nativas) da Oficina 4, os Temas 5
(Gestão Florestal) e Tema 6 (Legislação Pertinente) e Tema 7 (Políticas e Programas), conforme
indicados na Tabela 4.39 e na Foto 4.32.
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Tabela 4.39 – Resultados do Grupo 1 para os Temas 5, 6 e 7 – Oficina 4
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Passo a passo para manejo:
-inventário;
-coleta, corte;
-certificação;
-órgãos, etc (1).

IEF, Órgãos ambientais
públicos:
–federais;
-estaduais;
-municipais (1-4).

Fiscalização: insuficiente
(recursos humanos, dinheiro).

Lista de entidades e respectivas
atribuições (2).

SEMAs, INCRA, IBAMA,
FUNAI, MMA (1-4) (6).

Sobreposição
de
responsabilidades e/ou falta de
transparência.

Listas de cadastros e programas (3).

INPE (6).

Falta
de
continuidade
programas (PSA, Bolsa Verde).

Legislação
manejo
federais e estaduais (4).

unificada:

FSC, IBD, IMAFLORA,
ABNT/CERFCOR,
etc
(5).

Assistência técnica à pequenas
cooperativas (para acesso à
programas, reg. anuais).

Tipos e trâmites para certificações
(unificar) (5).

CONAB, MAPA, Sec.
Educação, Emater (DAP)
etc (7) (9).

Difícil acesso legislação (canais
diferentes).

Sistem. áreas de incêndios
queimas controladas (6).

e

Universidades,
ONGs,
Instituições de pesquisa
(8).

Monitoramento:
pouca
informação, não sistematizada.

Passo a passo: acesso PNAE, PAA,
PGPMBio, PRONAF, etc (7).

CAPES, CNPQ, Órgãos
de Fomento, etc (10).

DAP - dificuldade para local.

Estudos sobre monitoramento (8).

Informação tecnológica.
Sites e aplicativos para acesso
à informação.

DAP – Passo a passo (9).

Para acesso Pol.
certificação, etc.

Projetos/ investimentos
nativas (10).

projetos

e

Pqas,

Política pública para
cadeia.
PFNM/Uso múltiplo.

toda

Insegurança
jurídica
manejo nativas.

para

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).
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Foto 4.32 – Grupo 1 Trabalhando e Apresentando os Temas 5, 6 e 7 – Oficina 4

Fonte: STCP (2017).

4.4.2 – GRUPO 2 – SISTEMAS AGROFLORESTAIS (SAF) E FLORESTAS PLANTADAS
Na sequência são apresentados os resultados do Grupo 2 (Sistemas Agroflorestais e Florestas
Plantadas - SAF) da Oficina 4, para os Temas 1 (Recursos Florestais) e Tema 8 (Mitigação das
Mudanças Climáticas), conforme Tabela 4.40 e Foto 4.33.
Tabela 4.40 – Resultados do Grupo 2 para os Temas 1 e 8 – Oficina 4
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA
Área plantada:
1. Nacional;
2. PRE;
5. MG;
7. TO.

FONTE
1. IBGE, IBA;
2. IFPR;
5. Silviminas/ AMS/
SEAGRO/
UFTO
(Curupi);
7. UFT.

LACUNAS DE INFORMAÇÃO
Custo de produção.
Custo e distância de frete.

69

INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

3.Valor da produção.
4. Preço médio.

3. IBGE;
4. IEA-SP;
CI FLORESTAS –MG;
IFPR/ DERAL IPR.

Produtividade.
Estoque por idade
produção.

6. Estimativas e equações de
carbono.

6.Trabalhos científicos:
-projeto
siderúrgica
sustentável/ MG.

6. Padronização das informações.

Informações
sobre
o
melhoramento das sp. de reflor.

SAFs.

Zoneamento e aptidão de florestas
plantadas.

Preço médio nacional (1).

IBGE (1).

Balanço hídrico.
Balanço de gases de efeito estufa.

Estudos de caso
EFL/UnB.

–

e

fase

de

Demanda de produtos florestais.
Comercialização.

Universidades.

Área plantada.
Estoque.
Biodiversidade
Aptidão florestal

EMBRAPA
Cerrado/
EMBRAPA Floresta.

Área protegida.
Desmatamento/
fragmentação.

degradação/

Recursos hídricos/ oferta hídrica
Solos.
Mitigação das mudanças climáticas.
(Sem informação).
Informações sobre domesticação e
melhoramento de espécies nativas
para SAFs e Florestas plantadas.
Contribuição dos SAFs
biodiv. do Cerrado.

para

a

Influência das florestas plantadas na
mitigação de mudanças climáticas.
Informações
de
melhoramento/
silvicultura florestal para uso em
plantios e SAFs no Cerrado.
Avaliar impacto ambiental com
auxílio de análise de ciclo de vida.
Regularização
Licenciamento.

fundiária

/

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).
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Foto 4.33 – Grupo 2 Apresentando os Temas 1 e 8 – Oficina 4

Fonte: STCP (2017).

Os resultados expostos pelos participantes do Grupo 2 (Sistemas Agroflorestais e Florestas
Plantadas - SAF) da Oficina 4, os Temas 2 (Ensino, Pesquisa e Extensão Florestal) e Tema 9
(Socioambiental), são apresentados na Tabela 4.41 e Foto 4.34).
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Tabela 4.41 – Resultados do Grupo 2 para os Temas 2 e 9 – Oficina 4
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

71 cursos.
Diretrizes curriculares.

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Repositórios institucionais.
SUCUPIRA.
Plataforma Lattes.

Formação de professores nas
áreas de:
-melhoramento florestal;
quantitativo clássico;
-fisiologia florestal;
-solos e nutrição florestal.

Páginas
Estados.

-Economia
florestal;
-SAF.

oficiais

dos

e

planejamento

Cursos de graduação e pós que
atuam na temática do Cerrado.

MEC.
CAPES.
BDPA – EMBRAPA.
CNPq.

Falta de assistência técnica
florestal.

Inserir no SNIF um
inovação (divulgação).

Manuais – SAF.
Órg. Sociais.
Coopera floresta –SP.
IPOEMA – DF.
Mutirão Agroflorestal – DF.

Áreas
estratégicas
para
formação
profissional
–
compreensão dos agroecosist.

Lista de empresas e instituições
que atuam na área.

IBÁ (1)

Univ e inst. de pesq. desenv.
Pesq e capac. em SAF.

Empregos gerados pelo setor.

EMATER,
Agências Rurais.

setor

ONGs
e
cooperativas
trabalham c/ SAF.
Quem são? Onde estão?

s/

SEMAs,

ONGs, coop. e associações
que trabalham c/ SAF.

que

Divulgação de pesquisas de
zoneamento
e
espécies
recomendadas para produção no
Cerrado.
Relatório (Anual) do IBÁ (1).
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).
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Foto 4.34 – Grupo 2 Trabalhando os Temas 2 e 9 – Oficina 4

Fonte: STCP (2017).

Na sequência são expostos os resultados das discussões do Grupo 2 (Sistemas Agroflorestais e
Florestas Plantadas) da Oficina 4, para os Temas 3 (Produção Florestal) e Tema 4
(Comercialização de Produtos Florestais), conforme indicados na Tabela 4.42 e Foto 4.35.
Tabela 4.42 – Resultados do Grupo 2 para os Temas 3 e 4 – Oficina 4
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA
Estudos pontuais em:
-cadeia produtiva;
-mercado e negócios;
-viabilidade econômica;
-custos de produção.

FONTE
Publicações setoriais
Técnicas e científicas.

LACUNAS DE INFORMAÇÃO
Padronização dos métodos
pressupostos e análises.
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INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

Informações sobre industrialização –
empresas, associações...

-Empresas (1).
-Redes de sementes (1).

Levantamento
periódico
padronizado de preços
custos de produção.

Catálogo
serviços.

MDA, INCRA (2).

Estudos s/ impacto de impostos
e riscos de contrato.

de

prestadores

de

LACUNAS DE INFORMAÇÃO
e
e

Listas
de
viveiros
espécies, locais, contato.

florestais:

Universidades.
EMBRAPA (3).

Listas de empresas certificadas
e percentual da produção.

Lista de fontes
florestais (1).

sementes

ICRAF,
CATIE (4).

Levantamento de preços
produtos
florestal
diferentes
etapas
comercialização (em pé,
carreador, no cliente).

de

PRONAF- Projetos p/ SAF, valores,
regiões (2).

EMBRAPA,

por
nas
de
no

Pesquisas florestais.

Tecnologia
silvicultural
para
espécies
nativas
e
exóticas
recomendadas
para
SAFs
e
florestas plantadas (3).
-Viabilidade de econ. (4).
-Custos SAFs (4).
Divulgação da importância
produção florestal sustentável.

da

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.35 – Grupo 2 com Resultados para os Temas 3 e 4 – Oficina 4
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Fonte: STCP (2017).

A seguir são apresentados os resultados do Grupo 2 (Sistemas Agroflorestais e Florestas Plantadas
- SAF) da Oficina 4, os Temas 5 (Gestão Florestal) e Tema 6 (Legislação Pertinente) e Tema 7
(Políticas e Programas), conforme mostra a Tabela 4.43 e a Foto 4.36.
Tabela 4.43 – Resultados do Grupo 2 para os Temas 5, 6 e 7 – Oficina 4
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Informações s/ licenciamentos
(solicitações, aprovação, prazos)
(1).

Secretarias Estaduais
MA e IBAMA (1).

Informações sobre o passo a
passa (quem precisa, quando...)
sobre licenciamento amb. (1).

Banco Central (2).
BNDES, BB (2).
Fundos (FNDF) (2).

Organizar e disponibilizar as
informações.

Informações s/ financiamento de
projetos ligados à necessidade
produção florestal (2).

MMA, ANA (3)

Banco de possibilidade de
negócios
florestais
(“OLX”
florestal)

Inf. sobre uso do fogo, uso da
reserva legal para SAF e PFNM,
recuperação de APPs.

Secretarias
Estaduais,
MMA, MAPA, ANA, etc (4).

Sistematização
das
leis,
decretos e normas associadas
ao setor ou atividade.

Inf.
sobre
programas
para
uso/compra de PFNMs (Produto
Florestal Não Madeireiro) = PAA,
PNAE, PGPM – Bio.

Uso do Cerrado – polít. e
progr.
PPP Ecos, MMA, MDA/
MDS,
Redes,
IIEB,
EMBRAPA, Univers.

Catálogo
contemplados

de
pelos

de

Órgãos de MA não
disponibilizam informações
sobre licenciamentos.

projetos
programas
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INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA
(Bolsa
Verde,
Águas...) (3).

Produtor

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

de

Incentivos, prog e pol. federais e
estaduais (4).
Dar visibilidade.
Experiências exitosas de uso/ sist.
Agr.
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.36 – Grupo 2 Trabalhando e Apresentando os Temas 5, 6 e 7 – Oficina 4

Fonte: STCP (2017).
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4.4.3 – GRUPO 3 – RESTAURAÇÃO/ RECUPERAÇÃO/ CONSERVAÇÃO
Na
sequência
estão
apresentados
os
resultados
trabalhados
pelo
Grupo
3
(Restauração/Recuperação/Conservação) da Oficina 4, para os Temas 1 (Recursos Florestais) e
Tema 8 (Mitigação das Mudanças Climáticas), conforme indicados na Tabela 4.44 e na Foto 4.37.
Tabela 4.44 – Resultados do Grupo 3 para os Temas 1 e 8 – Oficina 4
INFORMAÇÃO
PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Desmatamento
Dados não são regulares
–
sem
periodicidade
adequada (1).

INPE – IBAMA.
ONGs/ Universidades (p.ex.UFG)
(1).

Periodici/ Anual.
Alertas desmatamento (prodes/
deter Cerrado) (1).

Estoque
e
fluxos
(dinâmica) de gases de
efeito estufa (2).

Inventário Nacional de Emissões
– MCT.
Modelos de emissão INPE.
Academia.
Inventário florestal – SFB (2).

Maior representativi/ espacial e
temporal (2).

Mapeamento fisionomias.
Linha de base para
restauração em escala
adequada (3).

Inventário florestal –SFB.
Academia.
Sensoriamento remoto – escala
fina (3).

Determinantes ambientais das
fisionomias.
Representativi. Espacial e temporal
(3).

Mapeamento,
caracterização
qualificação de
protegidas (4).

ICMBio.
Órgãos estaduais.
CAR.
ONGs (p.ex.RPPN) (4).

Informação das áreas protegidas
em prop. Particulares (4).

Mapeamento
áreas
degradadas.
Inventário de opções de
restauração (5).

CAR.
Opções (academia, pesquisa) (5).

Níveis de degradação.
Formas de identificação.
Opções adequadas para
diferentes situações (5).

Valoração serviços
ambientais. (água, solos,
saúde humana) (6).

Academia (6).

Dados pouco consolidados e
esparsos.
Difusão da informação e forma
acessível (6).

Inventários
monitoramento
biodiversidade
grupos
representativos
indicadores (7).

ICMBio.
Academia/ pesquisa.
SISBio (7).

Mais monitoramento.
Determinantes da diversidade
Funções diversidade (7).

Mapeamento
e
divulgação de áreas para
educação
ambiental
sobre o Cerrado (p.ex.
parques locais) (8).

Academia/ pesquisa.
ONGs.
Magistério/ escolas (8).

Estratégia para parques urbanos.
Viabilizar acesso.
Diálogo entre atores (8).

Banco
de
projetos
envolvendo mitigação e

ONGs.
Academia.

Falta
de
informações.

e
áreas

e
da
para
taxun.
e

consistência

as

nas
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INFORMAÇÃO
PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

adaptação (9).

Órgãos de fomento e outros
financiadores
(p.ex.banco
mundial, BID) (9).

Necessidade de padrão e critérios
para informação.
Recursos humanos (9).

Clima – Cerrado.
Modelos e projeções.
Cenários (10).

INPE/ CPTEC.
INMET.
Academia/ pesquisa (10).

Especificar riscos por sub-reação.
Apresentação das especifidades
climáticas do Cerrado e interações
com a cobertura vegetal (10).

Acesso ao crédito e
financiamento
nãoreembolsáveis (11).

Inst. Financeiras.
Organismos regionais e globais
(11).

Falta de critérios
restauração.
Atratividade (11).

Mapeamento queimadas
e
mapeamento
recuperação (12).

INPE.
Academia (12).

Maior representatividade espacial
e temporal (12).

Informações ambientas
organizadas para público
leigo (13).

Academia.
SFB (13)

Fontes fragmentadas (13).

para

apoiar

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.37 – Grupo 3 Apresentando os Temas 1 e 8 – Oficina 4
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Fonte: STCP (2017).

Os resultados expostos e discutidos em plenária pelos participantes do Grupo 3
(Restauração/Recuperação/Conservação) da Oficina 4, os Temas 2 (Ensino, Pesquisa e Extensão
Florestal) e Tema 9 (Socioambiental), estão apresentados na Tabela 4.45 e na Foto 4.38.
Tabela 4.45 – Resultados do Grupo 3 para os Temas 2 e 9 – Oficina 4
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA
- Catálogo de instituições
pesquisadores.
- Quem é quem? (1)

FONTE
e

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

-Instituições.
- Grupos pesquisa – CNPq.
- CAPES – Perfil egressos
PG (banco de RH) (1)

- Informação dispersa e sem
atualização periódica (1).

- Aba “oportunidades” – onde
conseguir a capacitação? (2)

- Instituições (2).

- Capacitação continuada.
-Acoplamento
oferta
e
demanda.
- Capacit. em diferentes níveis
(2).

-Manuais
atualizados
abrangentes (3).

- Instituições (3).

- Disponibilidade da informação
Novas
formas
de
comunicação
- Unidades demonstrativas,
vídeos, APPs (3)

- Portal p/ comunidade fomento
ao diálogo (4).

-Painel de especialistas
para consultas (4).

- Treinamento de mídia e
formas
de
interação
p/
especialistas (4).

- Catálogo paisagens do Cerrado
p/ visitação.
-Impactos ecoturismo (5).

-ICMBio.
- Instituições (5).

- Infraestrutura de acesso e
visitação.
Informações
sobre

e
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INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO
sustentabilidade do ecoturismo
(5).
Papel dos fragmentos naturais
particulares
p/
serviços
ecossistêmicos (biodiv., água
etc).
Pesquisa sustentando
Púb. efetivamente
Extensão
sustentada
conhecimento.

Pol.
no

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.38 – Grupo 3 Apresentando os Temas 2 e 9 – Oficina 4
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Fonte: STCP (2017).

Na sequência apresenta-se os resultados do Grupo 3 (Restauração/Recuperação/Conservação) da
Oficina 4, para os Temas 3 (Produção Florestal) e Tema 4 (Comercialização de Produtos
Florestais), de acordo com a Tabela 4.46 e a Foto 4.39.
Tabela 4.46 – Resultados do Grupo 3 para os Temas 3 e 4 – Oficina 4
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE
INFORMAÇÃO

- Cadeia da restauração.
- Atores, estruturas, capacitação,
sustentabilidade (1).

- Academia.
- Empresas/ comunidades.
- Governos (1).

- Análise econômica.
- Áreas de produção de
sementes – provedores
- Rastreabilidade (1).

- Cadeia da conservação.
- Atores, estruturas, capacitação,
sustentabilidade (2).

- Empresas/ comunidades.
- Governos (2).

- Lacunas relacionadas ao
uso de outras formas de vida
(ex: herbáceas, arbustos) (1)
(2).

- Identificação de mercados em
diferentes escalas (3).

- FGV.
- IPEA.
- Academia .
- Fundos de investimento (3).

- Valor da biodiversidade e
da conservação – como
difundir e compatibilizar c/
outras atividades? (2)

Modelos de Recuperação.

Retorno financeiro.
Investimento
com
Meio
Ambiente.
Henrique Chaves (UnB).

- Dados dispersos e pouco
sistematizados (3).
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INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE
INFORMAÇÃO
Restauração com
planejamento de atividades
econômicas a partir das
áreas restauradas.

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.39 – Grupo 3 Apresentando os Temas 3 e 4 – Oficina 4

Fonte: STCP (2017).

Os resultados discutidos em plenária pelo Grupo 3 (Restauração/Recuperação/Conservação) da
Oficina 4, sobre os Temas 5 (Gestão Florestal), Tema 6 (Legislação Pertinente) e Tema 7 (Políticas
e Programas) estão apresentados na Tabela 4.47 e na Foto 4.40.
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Tabela 4.47 – Resultados do Grupo 3 para os Temas 5, 6 e 7 – Oficina 4
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Sistematização
dos
marcos
regulatórios e progr. p/ restauração e
uso do solo (1).

Ministérios.
Estado.
Municípios (1).

Integração das políticas
setoriais sobre cobertura e uso
do solo (1).

Definição e esclarecimento sobre as
competências
de
política
e
fiscalização (2).

Ministérios.
Estados.
Municípios (2).

Falta de informação.
Conflitos de competência
geram lacunas e confusão (2).

Critérios e ferramentas – ZEE (3).

Governos
federal
e
estaduais.
Academia/ pesquisa (3).

Dados não disponíveis.
Dados heterogêneos.
Dados conflitantes (p.ex: CAR)
(3).

Informação sobre metas das leis.
Formas de implementação
“histórias de sucesso” (4).

Setor público (entes
federativos).
ONGs.
Academia/ setor privado
(4).

Ausência de critérios para
comparar políticas.
Avaliação sistemática de
eficiência e efetividade (4).

Gestão top-down x bottom-up (5).

Programas comunitários.
ONGS.
Associações (5).

Canais de diálogo e troca de
saberes e práticas, políticas
locais (5).

Programas, modalidades, atores e
financiadores de PSA (6).

Governos .
Organismos multilaterais.
Comunidades
ONGs (6).

Análise sobre continuidade e
sustentabilidade dos
mecanismos de PSA (6).

Critérios
para
licenciamento
ambiental.
Demandas p/ licenciamento (7).

Governos.
Órgãos ambientais (7).

Análises das demandas
presentes e futuras do
licenciamento (como considerar
cenários?) (7)

Informações sobre os princípios do
MIF.
Exemplos/ monitoramento (8).

Órgãos ambientais.
Academia/ pesquisa
Comunidades (8).

Manejo integrado de fogo –
mais validação e prospecção
sobre impactos mudanças
climáticas (8).
Parametrização (técnicos,
ambientais e normativas) pelos
órgãos ambientais.

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).
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Foto 4.40 – Grupo 3 trabalhando os Temas 5, 6 e 7 – Oficina 4

Fonte: STCP (2017).

Após a conclusão dos trabalhos nas sessões desta oficina (4), os participantes foram convidados a
avaliar a organização e efetividade da mesma. Os resultados compilados estão apresentados na
tabela 4.48.
Tabela 4.48 – Avaliações dos Participantes em Relação à Oficina 4
Pontos positivos: a importância do projeto, o encontro com os colegas, a possibilidade de
contribuir.
Pontos negativos: o tempo, mas não sei se seria possível para as pessoas dedicarem mais tempo
que um dia, de forma que acaba sendo meio sem solução.
Talvez um pouco mais de informação antes ajudasse. Grato pela oportunidade.
A Oficina foi proveitosa em vista do enriquecimento a partir das trocas de conhecimento com os
demais membros do trabalho.
Infelizmente o tempo foi bem “apertado”, mas sabemos que é necessário.
Excelente fórum para estabelecimento de rede.
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Sugestão: aproximação e acompanhamento direto dos grupos para orientação adequada da
atividade, evitando fugir do foco.
Superou as expectativas! Apesar de termos muita coisa a ser feita, a Oficina conseguiu levantar as
informações que pretendia e seguem diminuindo as lacunas.
A metodologia funcionou bem. Pena termos muitos temas para pouco tempo.
A Oficina foi muito boa, possibilitou a troca de experiências sobre os mais diversos temas.
Senti que apenas o grupo das florestas plantadas e SAFs ficou com uma baixa representação.
Mesmo assim as discussões foram bastante proveitosas. Parabéns pelo evento.
Oficina muito produtiva.
Formando a rede de contatos.
Temas complexos que requerem maior tempo para debate.
Aspectos positivos: realização de Oficinas que dialoguem com diferentes setores para compilação
de informações e sugestões / possibilidade de um portal para reunir toda/o máximo possível de
informações florestais.
Aspectos negativos: falta alguém SIBBR no grupo / temas muitas vezes se complementaram,
tornando s discussões repetitivas.
Aspectos positivos: troca de experiências / rede de contatos / nível dos participantes / organização
local.
Aspectos negativos: demora na confirmação do evento.
Avaliação: ótima! Obrigado!
Temas relevantes para o setor florestal e equipe altamente qualificada! Parabéns!
Avaliação: a Oficina foi de grande relevância dentro do objetivo maior do que ela está inserida. O
processo metodológico aplicado foi satisfatório, apenas um pouco exaustivo para um único dia,
visto que muitos temas poderiam ser melhor discutidos. Mesmo assim, foi uma oficina muito
produtiva.
O evento atendeu a expectativa.
Parabenizamos pela agilidade na dinâmica da logística e organização da Oficina, assim como na
metodologia adotada.
Sugestão: participação equilibrada de profissionais que atuam nas diferentes áreas abordadas.
Aspectos positivos: os participantes trouxeram muitas informações e produziram um material
excelente.
Aspectos negativos: não ficou muito claro como o trabalho seria desenvolvido. A moderação
poderia ser mais esclarecedora.
Consolidação de informações.
Disponibilidade de informações de órgãos licenciadores.
Formação de uma rede de colaboração.
Fomentar politicas públicas para o Cerrado.
Reunião foi ótima, mas os resultados devem voltar aos participantes para reavaliação.
O evento foi muito bem organizado. Acredito que a equipe de organização desenvolveu bem a
condução dos trabalhos, que possibilita boas e construtivas discussões.
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).
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4.5 – OFICINA 5 – GOVERNO E FINANCIADORES
O público alvo da Oficina 5 foi composto por representantes de Governos e de Agentes
Financiadores. Deste Grupo, constituíram a lista de convidados 58 representantes de diferentes
instituições, comparecerem 32 participantes. A lista de presença encontra-se no Anexo 4.13.
Como nas oficinas anteriores, houve uma apresentação de boas vindas e de alinhamento sobre o
objetivo da oficina e do SNIF-Cerrado pelo SFB (Sra Cláudia Rosa), seguida de apresentação
complementar sobre a estrutura de condução da oficina pelos Srs. Marcelo Wiecheteck e Letícia
Ulandowski da STCP.
No momento da apresentação individual foi solicitado que os participantes explanassem sobre suas
expectativas em relação à Oficina. A Tabela 4.49 apresenta as expectativas dos participantes da
Oficina 5, o Anexo 4.14 apresenta as fotos dessa ocasião e o Anexo 4.15 as fotos dos painéis
elaborados pelos grupos na Oficina 5.
Tabela 4.49 – Expectativa Inicial dos Participantes em Relação à Oficina 5
Conhecer o SNIF.
Contribuir com informações.
Estabelecer parcerias.
Divulgar os trabalhos que desenvolvemos.
Contribuir com a conservação do Cerrado.
Conhecer os instrumentos e metodologias utilizados (ou com potencial para tal) na gestão florestal
e ponderar se alguma ferramenta pode auxiliar na prevenção e no combate de incêndios florestais.
Conhecer o SNIF.
Contribuir para a implantação e fortalecimento do mesmo.
Identificar lacunas e informações existentes.
Possibilidades de sinergias/contribuição.
Conhecer SNIF. Contribuir no que for possível. Acompanhar e contribuir para uso de informações
gerais.
Contribuir com informações do órgão ambiental de Goiás (Secima/GO) e com informação sobre
lacunas existentes.
Conhecer melhor o SNIF e inciativas de outras instituições na área florestal para o Cerrado.
Conhecer o PIF e SNIF.
Contribuir para inserir o componente de partição social e educação ambiental.
Saber o que está sendo trabalhado pelo governo para o bioma Cerrado e quais ações podem ser
realizadas em sinergia com o Serviço Florestal Brasileiro.
Contribuir para o levantamento de demandas, fontes e lacunas de informações.
Colher subsídios para pesquisas.
Conhecer o SNIF e trabalhos de diferentes estados e ampliar a rede de informações.
Conhecer o SNIF e contribuir com informações para a conservação do Cerrado.
A expectativa que tenho dessa oficina é que possamos trocar experiências, firmar parcerias e
poder aprender contribuir com o complexo sistema florestal. Como gerir um recurso florestal de
maneira sustentável para unidades de conservação.
Conhecimento de técnicas e ferramentas de gestão florestal sustentáveis para o bioma Cerrado e
o conhecimento de gestores, contatos, para que possamos aumentar a rede de conservação e de
divulgação da importância do Cerrado.
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Aprender, fortalecer parcerias e contribuir para a preservação do Cerrado.
Realizar levantamento regional dos principais problemas e ações voltadas a recuperação do bioma
Cerrado, buscando conhecer os estudos e pesquisas realizadas no bioma em cada região, para
definir uma política pública de proteção e mitigação dos passivos ambientais e do uso sustentável
do Cerrado.
Contribuir com informações do CAR-MS.
Conhecer o SNIF.
Troca de experiências.
Novas ferramentas de gestão.
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Nessa Oficina os Grupos trabalharam em 3 sessões sequenciais:
i.

Temas 1 - Recursos Florestais, 3 - Produção Florestal, 4 - Comercialização de Produtos
Florestais e 8 - Mitigação das Mudanças Climáticas;

ii.

Temas 2 - Ensino, Pesquisa e Extensão Florestal e 9 – Socioambiental; e

iii.

Temas 5 - Gestão Florestal, 6 - Legislação Pertinente e 7 - Políticas e Programas.

Os resultados dessas sessões estão apresentados nas Tabelas 4.49 a 4.58 e nas Fotos 4.40 a
4.48.
4.5.1 – GRUPO 1 – MANEJO/NATIVAS
Apresenta-se a seguir os resultados discutidos em plenária do Grupo 1 (Manejo/Nativas) da Oficina
5, para os Temas 1 (Recursos Florestais), Tema 3 (Produção Florestal), Tema 4 (Comercialização
de Produtos Florestais) e Tema 8 (Mitigação das Mudanças Climáticas), conforme Tabela 4.50 e
Foto 4.41).
Tabela 4.50 – Resultados do Grupo 1 para os Temas 1, 3, 4 e 8 – Oficina 5
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Guias de transporte florestal
DOG, GF (1).

IBAMA e UFs (1).

Plataforma que integra
informações federais, estaduais
e municipais relativas a
prevenção e combate aos
incêndios florestais.

N° e localização dos focos de
calor (2).

INPE (2).

Produção (quant./origem) e
comercial (preço) de PFNMs
*IBGE produz mas não atende.

Planos de manejo
(SINAFLOR).
ASV (3).

florestal

IBAMA.
OEMAS (3).

PFNMs = produtos florestais
não madeireiros e madeireiros.

Informações sobre a gestão da
UC: federal, estadual, municipal,
particular (4).

ICMBio.
OEMAS (4).

Viveiros mudas nativas não
registrados: tipo de mads,
produção, preço, origem.

Áreas
prioritárias
para
conservação da Biodiversidade
(5).

MMA (5).

Processos para certificação
florestal.

Projetos apoiados pelos diversos
financiadores (6).

Relatórios de gestão
Fundo socioamb. Caixa;

Exportação de produtos
florestais *Aliceweb fornece
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INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

FNDF;
FNNA;
FNNC...
ONG, Fundo Amazônia (6).

mas não atende.

Aptidão agrícola.
Fitofisionomia (7).

EMBRAPA.
IBGE (7).

PFNM: falta de info. Da
produção p/ subsidiar
parâmetros de recomendações
técnicas.

Espécies nativas arbóreas do
bioma Cerrado em MT.
Publicação.
Flora arbórea de Mato Grosso
(8).

SEMA – MT.
Publicação: Flora arbórea
de Mato Grosso (8).

MFNM: falta de regras p/ o
manejo e consequente falta de
segurança p/ financiamento.

Mapa de áreas de uso restrito –
Pantanais (Araguaia e Guapore)
(9).

SEMA – MT.
Relatório interno (9).

Financiamento para a geração
de conhecimento sobre o uso
de espécies nativas na
restauração.

Mapa de áreas úmidas p/ o
estado de Mato Grosso (10).

SEMA – MT
Relatório (10).

Área queimadas por incêndios
florestais (apenas áreas de
atuação da brigada) (11).

IBAMA
ICMBio (11).

N°
de
incêndios
florestais
combatidos (apenas em áreas de
atuação das brigadas) (11).

Cartilhas: EMBRAPA, ISPN,
MAPA.
Universidades (12).

Técnicas de manejo/ beneficiam//
de PFNMs (12).

Guia
de
financiamento
florestal (SFB) // SEAF (13).

Linhas de credito p/ manejo/ SAF
(13).

Mapas de acúmulo de
combustível – ICMBio (14).

Mapa de carga de combustível
(biomassa
c/
potencial
de
queima) (14).

FREL Cerrado (15).

Emissão de CO2 evitada pelo
combate aos incêndios florestais
(15).

Info Hub REDD+ (UNFCCC)
(16).

Emissão de CO2 evitado pelas
áreas de manejo preservadas
(16).

CONAB (17).

Preços praticados pelo PGPMBIO (17).

IBAMA (18).

Viveiros
mudas
registrados (18).

SFB (19).

nativas

Disponibilizar informações de
ações de promoção da produção,
comercialização
em
beneficiamento
em
regiões
específicas (19).

MMA – DEX.
SFB.
ISPN (20).
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INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

Cadeias produtivas de PFNMs
(20).

Gerência de flora (GFlora)/
Superintendência de UCs/
SECIMA/GO (21).

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Plano de manejo florestal em RL
em GO (21).
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.41 – Grupo 1 Trabalhando e Apresentando os Temas 1, 3, 4 e 8 – Oficina 5

Fonte: STCP (2017).

Na sequência são apresentados os resultados dos participantes do Grupo 1 (Manejo/Nativas) da
Oficina 5, para os Temas 2 (Ensino, Pesquisa e Extensão Florestal) e Tema 9 (Socioambiental),
conforme Tabela 4.51 e Foto 4.42.
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Tabela 4.51 – Resultados do Grupo 1 para os Temas 2 e 9 – Oficina 5
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

Assistência técnica e extensão rural.

ABIOVE.

Espaços de participação (fórum,
conselho, câmara técnica).

EMATERs/ IFSs.
SEAF (ex MDA).
EMBRAPA/ Univers.

Listagem de revistas científicas.

Secretarias de agricultura
dos estados.

Benefícios socioeconômicos
manejo.
Estudos comparativos de ativid.

do

LACUNAS DE INFORMAÇÃO
Demandas de pesquisas para o
manejo e benéfica.

MMA, SEAF (ex MDA).
Estados.
CAPES.
Universidades.
CNPq.
Fundações de amparo à
pesquisa estaduais.
CNPq.
Universidades.
EMBRAPA.
Acesso à recursos para
pesquisa.

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.42 – Grupo 1 Apresentando os Temas 2 e 9 – Oficina 5

90

Fonte: STCP (2017).

Os resultados discutidos em plenária pelo Grupo 1 (Manejo/Nativas) da Oficina 5, para os Temas 5
(Gestão Florestal), Tema 6 (Legislação Pertinente) e Tema 7 (Políticas e Programas) estão
apresentados na Tabela 4.52 e na Foto 4.43 a seguir.
Tabela 4.52 – Resultados do Grupo 1 para os Temas 5, 6 e 7 – Oficina 5
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

Florestas públicas (federais, estaduais) (A).

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

SFB (A).

Terras públicas à destinar (A).

Áreas de reserva legal (localização, % a
recuperar) (1).

SICAR (1).

Atualização das informações das
UCs municipais (2).

Áreas de APPs
recuperar) (1).

CNUC – tem nas nem
sempre atualizado (2).

Consolidação das informações (4).

Criação e extinção das UCs municipais
(2).

IBAMA (3).

Compilação da legislação estadual
relativa ao manejo do fogo (7).

Planos de manejo
execução) (3).

IBGE.
IBAMA (4).

ZEEs (elaborados, em elaboração,
executados, em execução).

Autorização para queima controlada
Queima prescrita (3).

IBAMA.
ICMBio (5).

Legislação p/ manejo compilada,
comentada, atualizada.

Quant. De lenha (manejada plantada, não
manejada utilizada nas indústrias (4).

MMA.
IBAMA.

Acesso à programas de incentivo
econômico.

Conhecimento tradicional relacionado ao
uso do fogo (5).

ISPN/ CAPTA (6).

Acesso à informação de financiamento de
projetos (6).

IPAM.
MAP BIOMAS (8).

Política nacional de prevenção e combate
aos incêndios florestais em elaboração (7).

NO
FIP
desenvolvimento).

(localização,

%

(autorizados,

a

em

(em

Monitoramento da cobertura vegetal do
Cerrado (8).
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).
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Foto 4.43 – Grupo 1 Trabalhando e Apresentando os Temas 5, 6 e 7 – Oficina 5

Fonte: STCP (2017).

4.5.2 – GRUPO 2 – FLORESTAS PLANTADAS, SISTEMAS AGROFLORESTAIS (SAFS)
Nesta seção são apresentados os resultados do Grupo 2 (Florestas Plantadas/Sistemas
Agroflorestais), da Oficina 5, para o Tema 1 (Recursos Florestais), Tema 3 (Produção Florestal),
Tema 4 (Comercialização de Produtos Florestais) e Tema 8 (Mitigação das Mudanças Climáticas)
(vide Tabela 4.53 e Foto 4.44).
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Tabela 4.53 – Resultados do Grupo 2 para os Temas 1, 3, 4 e 8 – Oficina 5
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Crédito para florestas plantadas
(1).

Bancos (1).

Oferta crédito p/ plantios
florestais c/ nativas de longo
prazo.

Licenças ambientais (2).

Órgãos
estaduais
(fomenta e fiscalização)
ex:
secretarias
meio
ambiente,
institutos
florestais. (10) (2).

Madeiras nativas p/ lavoura
comercial.

Adasa.

Financia muito para a geração
de conhecimento sobre o uso
de espécies nativas na
restauração.

Produção.
Extrativismo do cerrado (4).

Cadastro
beneficiários
Resex, RDS e Flona
(ICMBio) (4) (10).

Falta de catálogo nacional
sobre a disponibilidade e
características das nativas.

Flonas, Resex, RDS – ICMBio (2)
(3).

Produtos do extrativismo
(Resex) (4).

Oferta de sementes e núcleos
de beneficiamento.

Origem (rastreabilidade) (10).

SEDR/ MMA (4).

Dados de produção e demanda
segundo a escala
(pequeno/grande).

Demanda/
consumo,
produtos florestais (5).

Associações
produtores
(ex: Silviminas).
Ibá (5).

Programa de certific.de
comercialização madeira.

Inventário FTAL – SP (instituto
florestal – SP) (6).

PEVS – IBGE (5)

Transparência das informações
do DOF

Áreas em restauração (restauração
ecológica florestas plantadas SAF)
(7).

Instituto florestal – SP (6).

Cadastro nacional dos plantios
de espécies nativas(para
atender a previsão legal, no
CFtal, de informar o plantio de
nativas).

Informações das spp(espécies)
(IPEF – Instituto de pesquisa e
estudos florestais) (8).

CAR – SFB (localização e
monitoração
em
restauração: APP, RL)
módulo pra (7).

Legislação pouco incentivadora
ao uso de espécie madeireira
corte/ transp. x prêmios.

–

Instituto de pesquisa e
estudos florestais IPEF
(SP – ESALQ) (8).

Buscar inform. Sobre manejo e
produtividade de nativas junto às
universidades
e
centro
de
pesquisas (8) (9).

Instituto
de
botânica
SPaulo IBot. (9).

Flonas:
áreas
plantadas
espécies exóticas (3).

Cadastro viveiros
Ibotanica) (9).

de

insumo

(SPaulo

ICMBio (2).
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).
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Foto 4.44 – Grupo 2 Apresentando os Temas 1, 3, 4 e 8 – Oficina 5

Fonte: STCP (2017).

Na sequência são apresentados os resultados dos participantes do Grupo 2 (Florestas
Plantadas/Sistemas Agroflorestais) da Oficina 5, para os Temas 2 (Ensino, Pesquisa e Extensão
Florestal) e Tema 9 (Socioambiental), conforme indicados na Tabela 4.54 e na Foto 4.45.
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Tabela 4.54 – Resultados do Grupo 2 para os Temas 2 e 9 – Oficina 5
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

Trabalhos de pesquisa em Cerrado
(SP) (1).

Instituto Florestal
Instituto de Botânica
Universidades: ESAQL,
UNES, UFSCAR (SP)
(1).

2-C) Capitações
PRONATEC.

EMBRAPA Cerrados
UnB, ICMBio.

2-C) formação de
combate ao fogo.

da

plataforma

brigadistas

p/

2-C) MEC/ PRONATEC.

2-C e 9-A) Educação ambiental p/
envolvimento da sociedade p/ manejo
do fogo.

2-C) IBAMA (Prevfogo).
ICMBio .

2-C) Formação de servidores.

2-C) AcadeBio.

9-B) Arranjos produtivos locais (APL)
vigentes e rentáveis

9-B) Fundações, ONGs,
Unb, Emater.

9) Usos tradicionais do Cerrado por
populações locais.*

MMA/ DEX; MDA...
ICMBio.
Fundação Palmares.
FUNAIS, ONGs.

A-9) Comites de bacia.
Conselhos de Meio Ambiente.
Conselhos de UCs.

9-A) ANA.
OEMAs e MMA/ICMBio.
ICMBio, OEMAs.

C) Catálogo de ONGs que atuam nas
áreas florestais.

?

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.45 – Grupo 2 Apresentando os Temas 2 e 9 – Oficina 5
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Fonte: STCP (2017).

Os resultados alcançados e discutidos em plenária pelo Grupo 2 (Florestas Plantadas/Sistemas
Agroflorestais) da Oficina 5, para os Temas 5 (Gestão Florestal), Tema 6 (Legislação Pertinente) e
Tema 7 (Políticas e Programas) encontram-se na Tabela 4.55 e na Foto 4.46.
Tabela 4.55 – Resultados do Grupo 2 para os Temas 5, 6 e 7 – Oficina 5
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA
Existência de recursos
financiamento de SAF (1).

para

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Bancos FBF, ? (1)

Desenvolver o SICAR para
receber informações de plantio
e manejo florestal de nativas.

Sistemas Estaduais de PSA
(publicação c/ diagnóstico).
Publ. 2014 – ISBN 978.85.635 22115 (2).

Instituto o direito por um
planeta verde (2).

Falta de crédito amplo e
conhecido, em questão de
valores e divulgação para SAF.

Produtos do Cerrado com maior
relevância socioeconômica (3).

EMBRAPA,
Emater,
ONGs, fundações (3).

Desconhecimento de fontes
financeiras de SAF.
Incentivo a PSA no Cerrado.

Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).
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Foto 4.46 – Grupo 2 Apresentando os Temas 5, 6 e 7 – Oficina 5

Fonte: STCP (2017).

4.5.3 – GRUPO 3 – RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO
Os resultados tratados e discutidos pelo Grupo 3 (Restauração/Recuperação/Conservação), da
Oficina 5, para os Temas 1 (Recursos Florestais), 3 (Produção Florestal), 4 (Comercialização de
Produtos Florestais) e Tema 8 (Mitigação das Mudanças Climáticas) estão apresentados na Tabela
4.56 e na Foto 4.47.

97

Tabela 4.56 – Resultados do Grupo 3 para os Temas 1, 3, 4 e 8 – Oficina 5
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

LACUNAS DE
INFORMAÇÃO

FONTE

1-A Inventário Florestal SP
1-E UCs e RPPNs SP
APP e RL.

1-A
Geo
MS/
Macrozoneamento
MS/
Gerência
de
recursos
fluentes.
1-E SISLH e Gerência de
unidade de conservação.

Falta de integração de
informações entre órgãos
ambientais e usuários do
fogo.

1-A Mapeamento da cobertura vegetal.
1-E Levantamento das UCs.

1-A Instituto Florestal.
1-E Fundação Florestal
CNUC.
CBRN / CAR / SMA.

Falta de informações sobre
veículos de coleta de
sementes.

1-D Mapeamento do uso do solo.
1-B
Informativo
das
florestas
plantadas.

1-D Geo MS (IMASUL)/
EMBRAPA Gado de corte.
1-B SIRIEMA (IMASUL)/
SIGA – MS/ Gerência de
Recursos florestais.

Falta de informações sobre
coletores e vendedores de
sementes nativas.

1-F Área desmatada no bioma e
passivos de APP, RL e AVR
1-G Cadastro de recursos hídricos e
outorga.

1-F SIRIEMA e Cerberus
são
sistemas
de
licenciamento
em
MS.
CAR-MS.
1-G SIRIEMA- Sistema de
RH de MS.

Custo da recuperação
florestal e preços de
insumos. Acompanhamento.

1-H Bacia hidrográfica do Rio São
Francisco (56% de Cerrado).
2-A Macro ZEE do São Francisco.

1-H RBA/ SRHQ/ MMA.
2-A DGAT/ SRHQ/ MMA/
ANA/ CODEVAFS/ MI/
Casa Civil.

Preço da tora p/ reserva
legal.

8-G Manejo integrado do fogo em UCs
(a).

1-C SISBIO Pesquisas em
UC (a).

Estado de conservação dos
remanescentes de
vegetação nativa.
Potencial de regeneração
natural em pastagens .

Uso (extrativismo) e conservação da
flora nativa.
Avaliação do impacto de espécies
invasoras (fauna/flora).
Polinizadores (a).

1-F Autos de
relacionados
desmatamento
degradação (a).

Mapeamento de
vulnerabilidade às mudanças
climáticas.

Técnicas de restauração.
Protocolos de monitoramento.
Distribuição de espécies ameaçadas.
Distribuição de invasoras (a).

ICMBIO/ CBC (a).

Plantas atrativas de polinizadores
Avaliação dos impactos do fogo
Subsídio ao MIAF.

Banco
central
FEBRABAN.*

infração
à
e

Informação sobre estoques
florestais.
Informação sobre riqueza de
espécies.
Informações sobre aptidão
florestal.
e

Mapeamento de áreas
degradadas fora de APP e
RL.
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INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA
Mapeamento
do
potencial
regeneração natural (a).

LACUNAS DE
INFORMAÇÃO

FONTE
de

Impactos do aflorestamento
em áreas de vegetação
aberta.

Identificar fontes de financiamento a
produção e a projetos socioambientais
de produção sustentável.*

Naturatins.
SEMARH +.

Distribuição e impacto de
espécies exóticas invasoras.

Redução do fogo no Cerrado (MIF).
Redução em 50% de abertura de
novas áreas +.

EMBRAPA.□

Integração SICAR c/ dados
ES e MS (em fase de integ.).
▲

Aquisição de novas ferramentas p/
CAR.
Novas ferramentas p/ monitoramento.

SICAR, SFB,
Estados. ▲

Reconhecimento do mosaico jalapão.
Aumento das áreas protegidas em
10% no Cerrado +.

1
sites:
inventarioflorestal.mg.gov.b
r
zee.mg.gov.br.

Informações sobre águas
subterrâneas.

Criação de
Cerrado +.

1 FEAM/ SISEMA.

Falta de sistema integrado
de informações atualizadas
de fácil acesso entre UCs.

Restauração (técnica) por: fisionomia
espécies, etc. □

3 IBB/ CBMDF/ IBGE/ FAL/
VI COMAR.

Falta de sistema p/ gestão
dos dados.

Remanescentes de vegetação nativa
em imóveis rurais. ▲

2 Revista Heringeriana
(heringeriana.jardimbotanic
o.df.gov.br).

Áreas protegidas nos imóveis rurais:
áreas de preservação permanente e
de Reserva Legal. ▲

4 DCRE/ IEF.

Áreas de uso consolidado e áreas
antropizadas não consolidadas. ▲

4 DIUC/ IEF.

Passivo ambiental em imóveis rurais.
▲

5 Gerência de Flora
(GFlora)/ Superintendência
de UCs/ SECIMA-GO.

1 Inventário florestal de Minas (cob.
Vegetal).
Zoneamento ecológico econômico –
ZEE.

5 Gerência de Unidades de
Conservação/
SPAUC/
SECIMA- Goiás.

1 Inventario emissões GEE p/ o
estado.
Impactos/ consq. mud. clim.
Mapa vulner. climática.

5 UFG – Universidade
Federal de Goiás.

leis

de

proteção

ao

MMA

/

1 Falta de atualização do
sistema ZEE/ Inventário MG.

3 Manejo e controle de espécies
exóticas invasoras em UCs.
3 Mapa das fitofisionomias
uso/ocupação do solo em UC.

e
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INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE
INFORMAÇÃO

2 Pesquisas e estudos sobre o cerrado
(artigos e monografias).
3 Monitoramento da fauna silvestre e
exótica na UC.
3
Projetos
de
restauração
recuperação de nascentes.

e

4 Registro histórico dos focos de
incêndio florestal na UC.
4 Áreas recuperadas (fomento).
Viveiros (produção, spp, localização).
4 Taxa florestal.
Reposição florestal .
4 Informações UCs (prot.integral e
RPPN).
5 Cobertura florestal CAR.
Planos de manejo de UCs.
5 Cadastro Estadual de UCs – Goiás.
Nota: que os símbolos são uma legenda de correlação das informações criadas pelo grupo.
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

Foto 4.47 – Grupo 3 Apresentando os Temas 1, 3, 4 e 8 – Oficina 5
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Fonte: STCP (2017).

Na sequência estão apresentados os resultados de discussão em plenária pelos participantes do
Grupo 3 (Restauração/Recuperação/Conservação) da Oficina 5, para os Temas 2 (Ensino, Pesquisa
e Extensão Florestal) e 9 (Socioambiental) (vide Tabela 4.57 e Foto 4.48).
Tabela 4.57 – Resultados do Grupo 3 para os Temas 2 e 9 – Oficina 5
INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

Visitação parques (ecoturismo) (1).

DIUV = dir.de unidades de
conservação/ IEF (1).

Planos de bacias (A).

IGAM (A).

Plano estadual de fomento florestal (2).

Site IEF (2).

Assist.técnica fomenta florestal (13 regionais,
58 núcleos) (3).

IEF
(unidades
descentralizadas) (3).

TCs com as prefeituras (4).

MPF, Naturatins, SEMARH,
UFT, ONGs (4).

TACs com as comunidades do entorno (4).

Comitês de bacia (5).
Conselhos de RH (5).
Sec. e ag. Estaduais TO
(5).

Centro de pesquisa do fogo (UFT) (4).

Laboratório
de
processamento de imagens
e
geoprocessamento.
(LAPIG) – UFG (univers.

LACUNAS DE
INFORMAÇÃO
Aplicação dos
planos (5).
Atualização dos
planos (5).
Abordar a água
como elemento
essencial à vida (5).
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INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE
INFORMAÇÃO

Federal de goiás) (6).
Turismo legal (4).
TC com as universidades (4).

EMBRAPA Cerrados (7).

Planos estaduais de recursos hídricos TO
(5).

ICMBio (8).

Mapeamentos/ informações geográficas p/
Cerrado (6).

AGRAER (9).
IMASUL (9).
FAMASUL (9).

Cursos de restauração pela EMBRAPA
Cerrados (2) (7).

Reflore MS (10).
FAMASUL (10).
IMASUL (10).
Secretaria de Turismo (10).

Revista BioBrasil: Boas práticas em gestão
de UC (2) (8).
D: Manuais de boas práticas de uso de
PFNM (2) (8).
Manuais de restauração para conservação
(2) (8).

JBB – Jardim Botânico de
Brasília (11).

A: Participação social na gestão e manejo de
UCs- programa de monitoramento (8) (9).

SUTEC (superintendência
técnico científico)/ JBB–
Jardim Botânico de Brasília
(12).

D: Informações do monitoramento do uso
publico em UCs (8) (9).
Ecoturismo de base comunitária em UCs (8)
(9).
Assistência técnica aos produtores rurais (9).
Discussões e palestras sobre o CAR (9).
Informações sobre o avanço das florestas
plantadas no estado (legislações estaduais)
(10)
Visitação de parque e UCs estaduais (dados)
(10).
Ecoturismo (dados) (10).
Associação Amigos do Jardim Botânico
(reativada recentemente) (11).
Educação ambiental – escolas, visitantes,
moradores vizinhos (12).
Incentivos, benefícios para
relevantes para o Cerrado (12).

pesquisas

Capacitação, treinamentos e simulados com
a brigada voluntária do JBB.
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).
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Foto 4.48 – Grupo 3 Apresentando os Temas 2 e 9 – Oficina 5

Fonte: STCP (2017).

Os resultados trabalhados pelo Grupo 3 (Florestas Plantadas/Sistemas Agroflorestais) da Oficina 5,
para os Temas 5 (Gestão Florestal), Tema 6 (Legislação Pertinente) e Tema 7 (Políticas e
Programas) encontram-se relatados na Tabela 4.58 e evidenciados na Foto 4.49.
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Tabela 4.58 – Resultados do Grupo 3 para os Temas 5, 6 e 7 – Oficina 5
FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Cadastro Ambiental Rural
Lei n° 12.651/2012.
Decreto n° 7.830/2012.
Inst. Normativas MMA n° 2 e 3/14.

União – SFB/ MMA.
Estados e DF – órgãos
competentes.

Regulamentação das Cotas de
Reserva Ambiental (em
andamento).

Programas
de
Regularização
Ambiental.
Lei
12.651/2012
e
Decreto
8.235/14.

União – SFB/ MMA.
Estados e DF – órgãos
competentes.

Legislação estadual (amb., flor.,
exig. legais, etc...).

Site da Secretaria Estadual
de
MA
www.siam.mg.gov.br/sla.

PSA
Cerrado/
Programas/
Incentivos econ.
Programa Bolsa Verde MG.

Site IEF
GIEST(gerência
de
incentivos
econ.
à
sustentabilidade)/
DCRE/
IEF .

Manual Outorga de Direito de uso
dos recursos hídricos.
Decreto E.13.990/2014.

Site
do
IMASUL
www.imasul.ms.gov.br.

Manual de licenciamento
Resolução SEMADE 09 de 2015
CAR – Resolução 13.977 e
alterações.

Site
do
IMASUL
www.imasul.ms.gov.br.

Regularização de passivos RL,
APP e compensação p/ título de
cotas.
Resolução
SEMADE28/2016.
Regulamentação
de
recursos
hídricos – Decreto 14.217.

Site
do
IMASUL
www.imasul.ms.gov.br.

FMIDRO – Fundo Financ. Projeto
Recursos Hídricos.

IGAM(inst. min. de gestão
das águas)/ SISEMA.

Estimativas
Cerrado.

SUCFIS( sub secret.
fiscaliz.)/ SEMAD- MG.

INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

desmatamento

Macrozoneamento
econômico de Goiás.

de

ecológico-

Instituto Mauro Borges
(IMB)/
Secretaria
de
planejamento de Goiás –
SEGPLAN.

Financiamento de projetos de
recuperação de áreas degradadas

FEMA – Fundo estadual de
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INFORMAÇÃO PRIORITÁRIA

FONTE

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

pelo FEMA - Fundo Estadual de
Meio Ambiente de Goiás.

Meio Ambiente de Goiás.

Sistema de gestão ambiental
(sistema
de
licenciamento
ambiental de Goiás).
Legislação ambiental estadual.

Site
de
SECIMA
www.secima.go.gov.br.
Site da Casa Civil
www.casacivil.go.gov.br.

Reestruturação da fiscalização
Capacitação de fiscais.
Revisão ZEE.
Prorrogação do MIF (2017).

Site
–
Naturatins,
SEMARH, Gesto.

Dificuldade na gestão
financeira de programas.

Lei Babaçu Livre.
Lei Capim dourado e Buriti.
I.N.do CAR.

Site – Naturatins, SEMARH,
Gesto.

Dificuldade na gestão
financeira de programas.

Voluntários pela natureza.
UCs.

Site – Naturatins, SEMARH,
Gesto.

Dificuldade na gestão
financeira de programas.

Apoio
financeiro
a
projetos
socioambientais (recuperação de
nascentes, arranjo produtivos) etc.

Fundo
Socioambiental
Caixa (FSA/Caixa).

Depende de edital específico.
Pode ser construído por meio
de parcerias técnicas.

Lei distrital n°4329/09 proíbe
queima de lixo em todo DF.

Site – www.tc.df.gov.br –
CBMDF.

Não regulamentada.

Normas estaduais – SPaulo
(1) Resolução SMA 32/2014 –
estabelece valores referências
para monitoramento dos projetos
de restauração ecológica;
(2) Portaria CBRN 01/2015estabelece o protocolo de
monitoramento de projetos de
restauração ecológica
(www.ambiente.sp.gov.br) .

Site
SMA
–SPaulo:
www.ambiente.sp.gov.br.

–
–

Normatização regulação uso
Cerrado.
Normatização estadual PRA.
Manual (técnico) estadual PRA.
Ausência de sistematização de
informações e elaboração de
relatórios de gestão florestal
em Goiás.
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).
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Foto 4.49 – Grupo 3 trabalhando os Temas 5, 6 e 7 – Oficina 5

Fonte: STCP (2017).

Ao término dos trabalhos desta oficina (5), os participantes foram convidados a avaliar a
organização e efetividade da mesma. Os resultados compilados estão apresentados na tabela 4.59.
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Tabela 4.59 – Avaliações dos Participantes em Relação à Oficina 5
Muito bem organizado (tempo, espaço e dinâmica).
Seria interessante disponibilizar as apresentações iniciais para divulgarmos o SNIF na secretaria.
A iniciativa da Oficina é super interessante e inovadora, ao trazer os entes federais para conhecer
e contribuir na construção do SNIF. Esta prática representa o sistema e facilita sua implementação
e sucesso no alcance do objetivo.
A melhorar: envio das informações necessárias (para uso na oficina) mais cedo, para dar tempo de
coletar todos os nossos materiais de nossas instituições de origem.
Melhorar a organização do espaço para a informação nas Oficinas.
Turista IEF.
Oficina proporcionou locais e fontes de informações muito importantes para a gestão, análises
sobre o Cerrado, informações que nem sempre são divulgadas “onde encontrar”.
A Oficina proporcionou a entender os trabalhos realizados no SNIF e conhecer diversas entidades
dispostas a implementar uma metodologia de estudo no bioma. Além disso, conhecer os trabalhos
realizados em outros estados.
Gostei de poder participar.
A metodologia com divisão por equipes, fomentando a discussão entre os profissionais
participantes gerou, a meu ver, muitas ideias pré-desenvolvidas através de brainstorms bem
conduzidos. Ideias essas que, bem compiladas, serão fundamentais para um bom começo do
SNIF.
Material de qualidade, som bom, boa lista de convidados presentes. Não fiquei muito satisfeito com
a gestão do tempo pós-almoço, mas nada excessivo.
Espero contribui nas próximas reuniões do SNIF.
Toda a Oficina foi bem temática, interativa, participativa, com muita troca de experiência,
contextos, saberes e etc.
Poderíamos ter maior tempo e atores envolvidos, tempo em mais dias, e atores de mais estados
que possuem o bioma Cerrado.
A Oficina foi produtiva para a finalidade a que se propôs e ajudou os participantes a conhecer
melhor a gama de informações relacionadas à área florestal no Cerrado, e fazer contato com
outras instituições que atuam no bioma.
Senti falta de representantes do Piauí, Maranhão e Bahia.
Oficinas de trabalho como esta contribuem para amplificar a rede de contatos, obter conhecimento
sobre o trabalho dos colegas.
Quanto à organização, tudo funcionou bem, todos com oportunidade de participar.
A avaliação geral é positiva.
Muito bom, bastante produtivo e um grupo comprometido com as questões da sustentabilidade do
Cerrado.
O que me preocupa é a abrangência do tema e suas implicações com o objetivo do projeto.
Achei o evento bastante válido pois tomei contato com informações que ainda não tinha
conhecimento, tais como a gama de instituições e fundações de meio ambiente e de
desenvolvimento florestal somente no bioma Cerrado.
Foi uma ótima oportunidade de divulgar o trabalho da minha empresa. Acho que podemos nos
ajudar e muito para um Brasil mais sustentável e justo.
Considero que a Oficina foi produtiva e proporcionou a integração e troca de informações.
Parabéns pela iniciativa.
Sugerimos colocar o material compilado disponível na internet.
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Achei uma ótima iniciativa do SFB em colocar no debate o processo de estruturação do SNIF.
Porém, achei a metodologia um tanto confusa, com temas que se repetiam e se complementavam
em outros, tornando um pouco difícil o raciocínio para desenvolver as ideias.
No mais, foi muito bom. Parabéns!
Objetiva, atendeu aos objetivos. Parabéns.
Ótima organização!
Temática super importante para proteção do Cerrado.
Importantes contatos, parcerias e troca de experiências. Grato pelo convite.
Fonte: Oficina Participativa SFB (2017).

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse relatório apresentou as informações obtidas através dos trabalhos durante as 5 (cinco)
Oficinas Participativas do estudo “Identificação de Informações Prioritárias sobre Gestão Florestal
Sustentável do Cerrado e Fortalecimento de Parcerias para o Sistema Nacional de Informações
Florestais – SNIF”.
A seguir estão destacadas as principais conclusões e encaminhamentos identificados das oficinas:
i.

As oficinas tiveram uma alta adesão e presença pelos convidados e grande participação
coletiva com alto número de contribuições pelos diferentes públicos e grupos participantes;

ii.

A avaliação dos participantes sobre as oficinas, em termos gerais, foi positiva;

iii.

Entre os aspectos positivos indicados destacam-se os seguintes: a oficina foi bem
organizada e produtiva; com temas pertinentes/ relevantes; dinâmica adequada do trabalho,
o que favoreceu a troca de informações e experiências; e que a oficina cumpriu com seu
objetivo;

iv.

Entre as sugestões mais mencionadas pelos participantes, a serem melhor avaliadas pelo
SFB, estão: disponibilizar via e-mail dos participantes a apresentação feita no início das
Oficinas (SFB e STCP); envio de informações sobre a continuidade do processo do estudo;
enviar os contatos dos participantes; e constatação que as informações coletadas são
volumosas, as quais necessitam compilação;

v.

Como críticas foram destacadas pelos participantes das Oficinas: para alguns a organização
dos temas e matrizes ficou um pouco confusa, com algumas repetições; necessidade de
mais tempo para debate, em razão da complexidade dos temas; na opinião de alguns,
faltaram instituições relevantes nas Oficinas;

vi.

Também foram indicadas contribuições adicionais que foram enviadas pelos participantes
via e-mail, (conforme formulário enviado pelo SFB, cujo preenchimento era opcional), antes
ou depois do evento as quais são apresentadas no Anexo 5.01 deste relatório;

vii.

As informações citadas como necessárias ou prioritárias sobre Cerrado nas oficinas, que
podem compor o SNIF, serão melhor avaliadas pela Consultora, e compiladas.
Posteriormente serão repassadas ao SFB na forma do produto Pré-C e Pré_D1 para uso na
organização do Workshop. Vale lembrar que o Workshop pode contar com um público mais
amplo (comparativamente a cada oficina individual) e terá como objetivo validar os
resultados (informações, fontes e lacunas) das oficinas e definir as prioridades das
informações ao SNIF-Cerrado;

As alterações e sugestões que surgirem durante o Workshop devem ser incorporadas ao respectivo
relatório (Produto C - Demandas de Informações Prioritárias do Cerrado para Disponibilização no
SNIF) e servirão igualmente de subsídio para os próximos passos do projeto (consolidação das
demandas prioritárias do Cerrado, identificação das instituições produtoras de informações
prioritárias, levantamento detalhado dos dados produzidos por cada instituição e a indicação das
lacunas de informação - Produtos D - Mapeamento das Fontes de Dados a serem Disponibilizados
no SNIF).
108

