
 

 

SÚMULA DE REUNIÕES 

(OUTUBRO / NOVEMBRO) 

 

PLENÁRIAS DO FÓRUM FLORESTAL PAULISTA 

DIAS: 23 de outubro / 13 e 27 de novembro 

HORA: das 10 às 12h (Realizadas em sala virtual) 

 

INSTITUIÇÕES QUE PARTICIPARAM DESTAS PLENÁRIAS 

ONGS: 

● INST. REFLORESTA 

● INST. CORREDOR ECOLÓGICO DO VALE 

● INST. ITAPOTY 

● INST. PRÓ-MURIQUI 

● INST. PESQUISAS ECOLÓGICAS – IPE 

● INST. SOCIOAMBIENTAL – ISA 

● INST. GIRAMUNDO 

● INST. SUINÃ 

● MUTIRÃO AGROFLORESTAL  

UNIVERSIDADES 

● UNESP / FCA (Depto. de Ciência Florestal) 

● Laboratório de Hidrologia Florestal – ESALQ/USP 

● PROMAB – IPEF/ESALQ  

● OCA – Laboratório de Política e Educação Ambiental (ESALQ/USP) 

● UFSCAR – Campus de Buri 

EMPRESAS 

● SUZANO 

● KLABIN 

● DURATEX 

● BRACELL 

● EUCATEX (convidada) 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

● FUNDAÇÃO FLORESTAL (FF) 

 

DIÁLOGO FLORESTAL  

● Secretária executiva do DF 

● Secretário executivo do Fórum Florestal Paulista 

 

 

P A U T A S  

e  

PRINCIPAIS ENCAMINHAMENTOS 

 

Dia 23 de outubro  
 
TEMA: Planejamento participativo e integrado de paisagens sustentáveis 
  
PAUTA: 
  
- Conceituando "paisagens sustentáveis" = (Alexandre Uezu do IPE) 
  
- Apresentação de caso de sucesso “Projetos do IPE” = (Simone Tenório do IPE) 
  
- APAs (Área de Proteção Ambiental) como instrumento para a gestão de paisagens             
sustentáveis no estado de SP = (Lucila Manzatti - Diretora Regional da Fundação             
Florestal) 
  
- Desafios e sucessos da APA São Francisco Xavier = (Renato Lorza - Gestor da APA) 
  
- Desafios e sucessos da APA - Botucatu = (Mário Rodrigues - Gestor da APA) 
  
ENCAMINHAMENTOS: 

● A Fundação Florestal, através de seus membros presentes nesta reunião,          

demonstrou seu interesse em apoiar e em participar de ações e de projetos             

referentes à temática abordada. 

 



● Logo após a reunião, a Diretora da FF Lucila Manzatti, entrou em contato com a               

secretaria executiva do FFSP, dizendo que a FF tem especial interesse em            

promover ações em parceria, relacionadas ao “controle dos javalis” nas regiões           

de APAs. 

 

DIA 13 de novembro  

 "P3S - Planejamento Participativo de Paisagens Sustentáveis" 

Pauta: 

1) Apresentação da metodologia do LUD - Diálogo do Uso do Solo (Eng. Fernanda              
Rodrigues / DF-nacional) 

2) Diálogo sobre o tema "P3S" a ser realizado por macro-regiões de SP (SJC e Vale do                 
Paraíba / São Miguel Arcanjo e Alto Paranapanema / Itatinga e Botucatu - Médio              
Paranapanema) 

3) Breve apresentação sobre o diálogo por macrorregiões = Quais as principais            
características de uma "paisagem sustentável"?? Queremos realizar um projeto piloto          
de "P3S" na nossa macro-região ?? Quais os principais atributos, facilidades e desafios             
que cada macrorregião apresenta?? Qual os próximos passos??  

4) Encaminhamentos 

5) LIVE do FFSP e próximas reuniões  

ENCAMINHAMENTOS 
 

● Nesta reunião tivemos a oportuna e grata participação do Prof.Dr. Alexandre           
Martensen, da UFSCar, campus de Buri, especialista em ecologia da paisagem,           
o qual aderiu ao FFSP, trazendo experiências e conhecimentos importantes          
sobre o tema em pauta. 
 

● Foi proposta e acolhida uma abreviatura ou sigla para o tema “planejamento            
participativo de paisagens sustentáveis” = P3S. 
 

● Na deliberação, realizada por região do estado de SP com representantes no            
FFSP, sobre a possibilidade e o interesse na realização de uma “ação inicial” de              
P3S envolvendo os demais setores produtivos atuantes em cada região, foi           
encaminhado que as instituições presentes nas regiões de Itatinga/Botucatu,         
bem como em São Miguel Arcanjo/Pilar do Sul/Buri, possuem interesse e           
motivação para “liderarem” uma etapa inicial de P3S nestas regiões. 
 

● As instituições presentes em São José dos Campos e Vale do Ribeira, acharam             
melhor não iniciarem uma “articulação” sobre esse tema na região, devido a            
existência de outras ações similares já em andamento. 



 

● Foi definida a data de 15 de dezembro para realização da LIVE. 
 

 
 

 
DIA  27 de novembro 
  
  
PAUTA: 
  
1) P3S - diálogo sobre metodologias (Prof. Alexandre Martensen – UFSCar) 
  
2) Tema: Sustentabilidade e fortalecimento de ongs locais - encaminhamentos pelo           
Grupo de Ação 
  
3) Live do FFSP - definições 
  
4) Tema: Água e Florestas - encaminhamentos pelo grupo de Ação 
 

ENCAMINHAMENTOS: 

● Foi proposto pelos especialistas em ecologia da paisagem, e acolhido pela           

plenária, a utilização de uma metodologia para os projetos de P3S, que englobe             

os princípios do LUD – Diálogo do uso do solo juntamente com a utilização do               

método das “pétalas de sustentabilidade”, obtidos através do monitoramento         

de serviços sócio-ecossistêmicos das paisagens a serem foco dos trabalhos. 

 

● No início de 2021 será retomado as atividades do Grupo de Ação “P3S”,             

contando com o apoio e participação do Prof. Alexandre da UFSCar, com o             

intuito de “refinar a metodologia” a ser utilizada, e planejar os próximos passos             

a serem dados na direção do P3S. 

 

● O Grupo de Ação responsável por conduzir os diálogos sobre o tema            

“sustentabilidade e fortalecimento das ongs locais”, realizou reuniões        

preliminares e chegou à conclusão que será mais produtivo e prudente deixar            

esse tema importante para ser dialogado no início de 2021. 

 

● Foi definida a data de 15 de dezembro para realização da LIVE do FFSP,              
iniciando às 16:30h, com o tema “mudanças climáticas e os desafios para o             
futuro da produção agrícola e florestal no estado de São Paulo”. A ser             
conduzido a partir de fala de especialista do INPE que já foi previamente             
convidado. 
 

● O Grupo de Ação “Água & florestas”, após realizar 6 (seis) reuniões            
consecutivas (junho / julho / agosto / setembro / outubro / novembro), está             



finalizando uma “proposta técnica” objetivando o início de projeto-piloto sobre          
esse tema. A referida proposta técnica será encaminhada para apreciação das           
empresas, por conta da questão orçamentária (= custos básicos de execução           
dos trabalhos de campo e compilação dos resultados), na primeira quinzena de            
dezembro. 
 

● Lista de algumas “perguntas centrais” em relação ao tema “P3S”, que foi            
produzida pela plenária do FFSP, nesta reunião do dia 27/11, a serem utilizadas             
como referência para o planejamento das ações pertinentes a este tema: 
 

1) Quais são e como conciliar interesses dos diferentes atores? 

 
2) Qual o nível de diversificação do uso do solo? 

 

3) Quais são os serviços ambientais críticos na região? 

 
4) Quais os principais indicadores de uma paisagem sustentável? 

 

5) Identificar atores e stakeholders dos 3 setores envolvidos nas áreas remanescentes 
naturais entre São Miguel Arcanjo e Pilar do Sul. 

 
6) Quais os principais problemas/desafios a serem enfrentados nesta região? 

 
 

7) Quais os interesses sociais das comunidades/populações que vivem na região? 
 
 

8) Como estabelecer um "critério" para tomada de decisão? 
 
 

9) Quais são os limites destas paisagens, considerando que paisagens não são divisões 
geopolíticas? 

 
 

10) Qual o nível de maturidade das cadeias produtivas instaladas, visando garantir a 
conservação dos atributos socioambientais existentes nestas paisagens? 

 
 

 

 

Arquivo: SUMULA_REUNIÃO_PLENÁRIAS_FFSP_OUT_NOV_DEZ_2020 

Elaborada pelo Sec. Executivo e aguardando contribuições para sua finalização e           

aprovação. 



Data: 04 / 12 / 2020 


