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A Embrapa Amazônia Oriental é uma das
42 unidades descentralizadas da Embrapa,
criada em 1975 no município de Belém-Pará,
no Brasil. Hernando a estrutura do antigo
Instituto Agronômico do Norte (IAN), 4 de maio
de 1939, que representa o início da pesquisa
agropecuária na Amazônia, e absorve, desde
então mudanças institucionais e a incorporação
de novas responsabilidades no campo da
agricultura, pecuária e da floresta tropical em seus
diversificados ecossistemas do Bioma Amazônia.
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SOBRE O FÓRUM FLORESTAL
DA AMAZÔNIA E O DIÁLOGO
FLORESTAL
O Diálogo Florestal é uma iniciativa pioneira e
independente que há 15 anos facilita a interação
entre representantes de empresas, associações
setoriais, organizações da sociedade civil, grupos

comunitários, povos indígenas, associações de
classe e instituições de ensino, pesquisa e extensão
no Brasil. Inspirado no The Forests Dialogue (TFD),
chegou na Amazônia em 2021 derivado das
recomendações da primeira reunião do Diálogo do
Uso do Solo (LUD) no Centro de Endemismo Belém.

SOBRE A SESSÃO
Esta sessão tem a intenção de apresentar e
discutir os principais caminhos para alavancar o
manejo florestal sustentável na Amazônia. O fio
condutor é Plano Estratégico do Fórum Florestal da
Amazônia, que reúne 75 organizações e sua missão
é promover a governança e construção coletiva
de soluções inclusivas para o desenvolvimento
sustentável e o bem-viver na Amazônia e a Agenda
Positiva para o manejo florestal sustentável,
elaborada sob liderança da Embrapa Amazônia
Oriental. Os temas selecionados e pessoas
convidadas vão conduzir a discussão sobre os
principais elementos para o presente e futuro do
manejo florestal sustentável na região.
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JUSTIFICATIVA DA SESSÃO

OBJETIVOS DA SESSÃO

O Futuro é agora! A sociedade, o setor florestal, os
povos indígenas e as populações tradicionais, com
seu conhecimento tradicional e a ciência, juntos
e comprometidos podem construir o real manejo
de florestas tropicais, aliando a conservação das
florestas com práticas que assegurem as atuais
demandas e às gerações futuras. Isso envolve
não só o setor florestal, mas uma cooperação
intersetorial para criar soluções em nível de
paisagem. O processo de planejamento estratégico
do Fórum Florestal da Amazônia, que contou com a
participação de cerca de 40 organizações, mapeou
66 problemas do setor florestal na Amazônia.
Destes foram definidos como prioritários para o
enfrentamento:

•

•

Existência de madeira ilegal e sua concorrência
com a madeira de planos de manejo

•

Desmatamento ilegal

•

Exploração ilegal de madeira

•

Grilagem de terra

•

Estados e municípios desestruturados para
gestão florestal

•

Cadeia de custódia da madeira

•
•

Divulgar os caminhos possíveis para
alavancar o manejo florestal considerando os
aspectos sociais, ambientais e econômicos
tendo como base documentos construídos
coletivamente pelas partes interessadas
(stakeholders, em inglês) da Amazônia
Ouvir a percepção de participantes da
sessão sobre os pontos apresentados

•

Poucas conexões entre parceiros para
implantação de monitoramentos conjuntos ou
de ações que contemplem a paisagem

•

Pouco engajamento entre os diferentes setores
com interesse nas florestas para pensar uma
estratégia comum de conservação aliada a
produção

•

Setor Florestal Pouco Atuante, com Inserção
da Floresta na Agenda de Desenvolvimento
Sustentável

Engajar novas organizações no recém-criado
Fórum Florestal Amazônia

DIVERSIDADE, INCLUSÃO E
PARTICIPAÇÃO
Muitos são os desafios para a ampla e inclusiva
participação em espaços de governança, os
principais mapeados pelo Fórum Florestal da
Amazônia são:
•

Pouca disponibilidade de tempo dos atores
envolvidos

•

Muitas ações dispersas que não se conectam

•

Organizações de produtores não têm
o reconhecimento necessário para se
tornarem representativas do setor

SOLUÇÕES PROPOSTAS:
Promoção de participação ampla do setor
florestal1 no Fórum, contemplando a diversidade
de partes interessadas e toda a região amazônica,
para isto é necessário:
•

Mapear o setor florestal segundo a definição
adotada pelo Fórum (inclusiva)

•

Incentivar/capacitar a participação das
mulheres, das juventudes e das comunidades
tradicionais

1 Setor Florestal: “É o conjunto das instituições, organizações e pessoas,
que desenvolvem atividades relacionadas com as florestas e seus recursos
na Amazônia, para gerar e promover produtos, serviços e benefícios sociais,
ambientais e econômicos”.
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AUMENTO DA PRODUÇÃO
FLORESTAL LEGAL E
SUSTENTÁVEL
•

Desmatamento ilegal

•

Exploração ilegal de madeira

SOLUÇÕES PROPOSTAS:
Contribuição para o aumento da produção legal
oriunda de manejo florestal (florestas naturais e
plantadas com nativas)
• Aproximar pesquisa e desenvolvimento de
assistência técnica e extensão rural para o
manejo florestal comunitário.

•

Baixa governança

•

•

Caça ilegal

•

Conivência política com a ilegalidade

•

Dificuldade de ações de fiscalização que
efetivamente cheguem ao ilegal

•

Expansão do agronegócio não planejado

•

Fiscalização ausente ou insuficiente

•

Informação não disponível para distinguir e
mensurar o desmatamento legal e ilegal

•

Marcos regulatórios de curto prazo
fomentando a ilegalidade

•

Morosidade dos órgãos ambientais
regionais

•

Queimadas

•

Regularização dos empreendimentos
florestais

Os principais desafios mapeados pelo Fórum
Florestal da Amazônia são:

•

Aumento da produção de biomassas de fontes
renováveis e sustentáveis para suprimento
energético na Amazônia.
Contribuição para o aumento da produção e
comercialização de madeira legal no mercado
gerando solução climática.

Para isso, é importante considerar o apoio à
organização de pequenos produtores para
certificação em grupo e articular junto aos
sistemas de certificação e certificadoras a
adequação dos critérios e regras para facilitar
o acesso aos pequenos produtores, bem como
desenvolver ações para promoção do Manejo
Florestal Comunitário e Familiar (MFCF) em Áreas
Protegidas, considerando a:

•

Diversificação e aumento da produção de
produtos florestais não madeireiros (PFNM)
em áreas sob MFCF na Amazônia;

•

Estabelecer espaços para empresas
e comunidades possam encontrar
oportunidades comuns de negócios;

•

Divulgar PFNM através de produtos mais
conhecidos como o caso do açaí e castanha;

•

Fornecer assessoria técnica para elaborar
plano de manejo e prestar assistência
técnica.

MENSAGENS PRINCIPAIS:
Geração de valor como ponto central para a
conservação da Amazônia;
• Fundamental participação de ampla gama
de partes interessadas na construção de
caminhos para o manejo florestal sustentável;
•

A importância da diversificação e aumento
da produção de PFNM em áreas sob MFCF na
Amazônia;
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•

Necessidade urgente de promover a legalidade
da produção florestal em todas as modalidades
(e.g. áreas privadas, concessões florestais e
de MFCF), com instituições governamentais
fortalecidas e apoio da sociedade;

•

Importância da co-criação de soluções para
o bem-viver e o uso sustentável dos recursos
florestais da Amazônia.

O momento que estamos enfrentando é desafiador.
É o momento para coletivamente, refletir nos
impactos e consequências da pandemia da
Covid-19, e debater como nós poderíamos agir
de forma diferente e ser mais eficientes no futuro
(Kanashiro, 2020).

© Milton Kanashiro

5

CAMINHOS POSSÍVEIS PARA O MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL NA AMAZÔNIA

© vlad-hilitanu-pt7QzB4ZLWw-unsplash

GLOBAL LANDSCAPES FORUM
O Global Landscapes Forum (GLF) é a maior plataforma do mundo focada no uso integrado da terra, dedicada a alcançar os
objetivos de desenvolvimento sustentável e o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. O GLF adota uma abordagem
holística para criar paisagens sustentáveis que sejam produtivas, prósperas, equitativas e resilientes, e que considere
cinco coesos temas sobre iniciativas de alimentação e meio de subsistência, restauração de paisagens, direto, finanças e
mensuração de progresso. Liderada pelo Centro Internacional de Pesquisa Florestal (CIFOR) em colaboração com seus
cofundadores ONU Meio Ambiente e o Banco Mundial e Membros Fundadores.
Membros Fundadores: CIAT, CIFOR, CIRAD, Climate Focus, Conservation International, Crop Trust, Ecoagriculture Partners,
EFI, Evergreen Agriculture, FSC, GEF, GIZ, ICIMOD, IFOAM - Organics International, ILRI, INBAR, IPMG, IUFRO, Rainforest
Alliance, Rare, RRI, SAN, UN Environment, (TMG) Think Tank, Wageningen Centre for Development Innovation, part of
Wageningen Research, WFO, World Agroforestry, World Bank Group, WRI, WWF Germany, Youth in Landscapes Initiative

PONTO DE IINFLEXÃO
Soluções 21-23 de setembro
de Dentro 2021
para Fora #GLFAmazonia
Parceiros financiadores
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