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A P R E S E N T A Ç Ã O 

No Estado do Espírito Santo, região totalmente 

inserida no bioma mata atlântica, houve muitos 

avanços relacionados ao setor florestal. 

 

Exemplo disso são os resultados de aumento da 

cobertura florestal nativa e decréscimo significa-

tivo do desmatamento. Contudo, ainda há desa-

fios, como os relacionados às incertezas na dis-

ponibilidade hídrica, onde as florestas têm papel 

fundamental, e às florestas de produção. 

 

Nesse contexto se insere o Fórum Florestal Capi-

xaba. Criado no ano de 2008, o Fórum possui 

uma ampla área de atuação.  

 
 

Perpassa por todos os elos que compõem a cadeia 

produtiva florestal, sejam florestas ecológicas ou 

de produção. 

 

Os últimos anos de atuação do Fórum Florestal 

Capixaba foram marcados por muitas iniciativas e 

ações relacionadas ao setor florestal. Algumas de-

las inovadoras, como as representadas pela inter-

face com a pesquisa. 

 

Através dessa publicação, é apresentado uma sín-

tese das ações inovadoras desenvolvidas pelo Fó-

rum Floresta Capixaba nos anos de 2019 e 2020. 

Os trabalhos para os próximos anos estão sendo 

planejados, tendo sempre como premissa o diálo-

go. 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM FLORESTAL CAPIXABA, REALIZADA NO DIA 29/11/2019 



SÍNTESE DAS AÇÕES E PROCEDIMENTOS INOVADORES DESENVOLVIDOS PE-

LO FÓRUM FLORESTAL CAPIXABA NOS ANOS DE 2019 E 2020 

Para que os resultados sejam alcançados, é rele-

vante que o espaço representado pelo Fórum Flo-

restal Capixaba tenha uma previsão clara da área 

de atuação, suas finalidades, forma de posiciona-

mento, as representações definidas, entre outros 

aspectos que norteiem o caminho a ser percorri-

do. 

 

Dessa forma, em reunião ordinária realizada no 

dia 08 de abril do ano de 2019, o Regimento Inter-

no do Fórum Florestal Capixaba foi aprovado. Tra-

ta-se de um documento interno balizador da atua-

ção do Fórum Florestal Capixaba.  

 

Tão importante como a estruturação interna, pla-

nejar as atividades se torna essencial. O planeja-

mento possibilita que que os objetivos e metas 

sejam traçados e seu alcance verificado. Com essa 

ferramenta o Fórum Florestal Capixaba também 

trouxe um diferencial, caracterizado pela elabora-

ção e implementação do seu Planejamento Estra-

tégico, no formato de um Plano de Ação. Anual-

mente o documento é elaborado/revisado, discu-

tido e aprovado em reunião ordinária, sendo im-

plementado no ano subsequente. Parte das ações 

apresentadas nesta publicação são derivadas do 

planejamento anual do Fórum Florestal Capixaba. 

 

Por fim, o alcance pleno dos resultados perpassa 

por uma representação multidisciplinar, onde ins-

tituições com diferentes conhecimentos atuem e 

debatam assuntos pertinentes às florestas. 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM FLORESTAL CAPIXABA, 

REALIZADA NO DIA 08/04/2019 

Pautado nessa premissa, o Fórum Florestal Capixa-

ba ampliou os componentes que participam ofici-

almente do espaço de discussão. Atualmente, têm 

como membros empresas de base florestal, Orga-

nizações da Sociedade Civil, Ensino e Pesquisa e 

Poder Público com foco ambiental e produtivo, 

somando, oficialmente, 19 instituições. 

 

A diversificação conquistada pelo Fórum Florestal 

Capixaba é inovadora, com destaque para a inser-

ção representativa de instituições de Ensino e Pes-

quisa.  

 

Através da experiência desses representantes foi 

possível realizar, por exemplo, uma ampla discus-

são sobre as linhas de pesquisa prioritárias para o 

setor florestal capixaba.  

ESTRUTURAÇÃO DO FÓRUM FLORESTAL CAPIXABA 
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INSTITUIÇÕES QUE COMPÕEM O FÓRUM FLORESTAL CAPIXABA 

Centro de Desenvolvimento do Agronegócio (CEDAGRO) - Secretaria Executiva 

Arcelor Mittal  

Associação Ecológica Força Verde 

FAES/SENAR 

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - Incaper 

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF 

Instituto Erling Lorentzen - IESL 

Instituto Nacional da Mata Atlântica – INMA 

Instituto Terra 

Instituto Verde Brasil – IVB 

Placas do Brasil 

Secretaria de Estado da Agricultura do Espírito Santo - SEAG 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Espírito Santo – SEAMA 

Superintendência Federal de Agricultura - SFA/ES - MAPA 

Suzano  

UFES – NEDTEC 

UFES - CEUNES 

Vale  

WWF Brasil 

ATUAÇÃO EM PESQUISA E INOVAÇÃO 

Pautado em seu Regimento Interno e Plano de 

Ação, o ano de 2020 teve como marco a intensa 

discussão sobre os procedimentos e linhas de pes-

quisas/estudos prioritários para o Estado do Espí-

rito Santo sobre florestas.  

 

Em reunião realizada com a Fundação de Amparo 

à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo – FAPES, 

no dia 27 de outubro do ano de 2020, o assunto 

foi amplamente dialogado. 

 

Como resultado dessa interação, um documento 

técnico foi elaborado pelo Fórum Florestal Capixa-

ba e disponibilizado à FAPES. A partir deste, a pu-

blicação dos Editais de pesquisa será acompanha-

da e haverá uma maior aproximação da Fundação 

objetivando contribuir com o aprimoramento de 

seus procedimentos.  

PRINCIPAIS TEMAS DE PESQUISAS SUGERIDOS PE-

LO FÓRUM FLORESTAL CAPIXABA À FAPES 

- Adaptabilidade, produção e processamento 

- Conservação 

- Tecnologia de produção de mudas 

- Sistemas agroflorestais 

- Usos múltiplos dos produtos 

- Desenvolvimento de novos produtos de origem 

florestal 

- Ampliação de mercado 

- Inovação 

- Comercialização 

- Acesso ao crédito 

PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS SUGERIDOS PELO 

FÓRUM FLORESTAL CAPIXABA À FAPES 

- Extensão do tempo de pesquisa na área florestal 

- Ampliação dos itens passíveis de custeio em uma 

pesquisa 

- Flexibilização da exigência de vinculação entre o 

profissional e a instituição proponente da pesquisa. 
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APRIMORAMENTO DAS NORMAS QUE POSSUEM INTERFACE COM O SETOR FLORESTAL 

CAPIXABA 

O setor florestal nacional e capixaba possuem re-

gras e diretrizes a cumprir, que influenciam a atua-

ção dos atores nos diferentes elos da cadeia pro-

dutiva. Através do diálogo, o Fórum Florestal Capi-

xaba iniciou uma discussão sobre essas normas e 

regulamentações, a fim de propor alterações e 

complementações nos temas que considera equi-

vocados. 

A partir da reunião ordinária realizada no dia 15 

de maio de 2020, foi instituído Grupo de Trabalho 

com objetivo de discutir com os órgãos públicos 

pertinentes as legislações e normatizações afetas 

ao setor florestal.  

Os Grupos de Trabalho compõem a estrutura do 

Fórum Florestal Capixaba, conforme prevê o art. 

3º do Regimento Interno.  

Um exemplo da atuação do Fórum Florestal Capi-

xaba será através da Comissão Técnica de Licenci-

amento de Atividades Agrossilvopastoril, instituída 

pela Instrução de Serviço IDAF nº 104-P/2020, on-

de estará representado pela sua Secretaria Execu-

tiva.  

As atividades sugeridas pelo Grupo de Trabalho 

são as seguintes: 

1ª Etapa - Estudo das legislações e normatizações 

que possuem relação com o setor florestal capixa-

ba (Novo Código Florestal; Lei de taxas aplicáveis 

ao poder de polícia dos órgãos públicos; Política 

Florestal do Estado do Espírito Santo; Normativas 

editadas pelo IDAF, IEMA, SEAMA, CONSEMA, CO-

NAMA e outros); 

2ª Etapa – Discussão sobre as inconsistências 

identificadas no estudo das legislações e as neces-

sidades de aprimoramento; 

3ª Etapa - Desenvolvimento de documento con-

tendo as inconsistências elencadas e discutidas, 

com a respectiva fundamentação e os aprimora-

mentos necessários; 

4ª Etapa - Composição de agendas com represen-

tantes dos órgãos públicos que editaram as nor-

mas, a fim de discutir e apresentar o estudo reali-

zado pelo Fórum Florestal Capixaba sobre as in-

consistências identificadas e os aprimoramentos 

necessários. Nessa etapa pode ocorrer o protoco-

lo do estudo realizado pelo Fórum junto aos ór-

gãos públicos de interesse, solicitando alterações 

nas normas pertinentes; 

5ª Etapa - Acompanhamento do trâmite das alte-

rações das normas. 

DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS INOVADORES 

Dentre os estudos e projetos discutidos no Fórum 

Florestal Capixaba dois se destacam, o Diálogo do 

Uso do Solo – LUD e o Projeto Frutos da Mata 

Atlântica.  

O LUD é uma plataforma de participação que ob-

jetiva reunir conhecimentos e liderar processos 

que influenciam negócios sustentáveis, melhorem 

a governança de territórios e promovam o desen-

volvimento inclusivo em paisagens relevantes. 
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Concordante com o Plano de Ação do Diálogo Flo-

restal, o Fórum Florestal Capixaba iniciou um pla-

nejamento para a implementação de um LUD em 

uma paisagem. Os trabalhos se iniciaram com a 

realização de um curso que ocorreu nos dias 09 e 

23 de junho de 2020, promovido pelo Diálogo Flo-

restal.  

Conforme deliberado em reunião do Fórum Flo-

restal Capixaba, realizada no dia 11 de setembro 

de 2020, das três propostas previamente elabora-

das uma será selecionada e detalhada para even-

tual implementação no Estado do Espírito Santo. 

Em relação ao projeto “Frutos da Mata Atlântica”, 

o Fórum Florestal Capixaba publicou um docu-

mento síntese do estudo que identificou o poten-

cial de mercado de frutas produzidas por espécies 

de ocorrência natural no Bioma Mata Atlântica. A 

partir do mercado identificado, quantificado em 

mais de 5 milhões de quilogramas por ano, é pos-

sível estabelecer 

políticas para a 

recomposição 

das áreas de 

preservação per-

manente e Re-

serva Legal, com  

ganhos ambientais, conciliado com a exploração 

sustentável, trazendo ganhos econômico. 

 

Atualmente o Fórum Florestal Capixaba está tra-

balhando para viabilizar a complementação do 

estudo, através de uma pesquisa ao consumidor 

final. O objetivo é identificar suas preferências, 

seu reconheci-

mento pelo as-

pecto ambiental 

e o potencial de 

expansão do 

mercado, a fim 

de se possibilitar 

projetar o consu-

mo de mercado. 

FRUTAS DA MATA ATLÂNTICA COM MERCADO ESTABELECIDO NO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

DISTINÇÃO ENTRE O USO HARMÔNICO DO SOLO (IMAGEM A ESQUERDA) COM PAISAGEM 

DEGRADADA NO NORTE DO ES (IMAGEM A DIREITA) 
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ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS PÚBLICOS QUE POSSUEM INTERFACE COM O 

TEMA FLORESTAS 

A atuação do Fórum Florestal Capixaba nos últi-

mos anos ao mesmo tempo foi pautada pela inter-

locução com os Órgão Públicos, quais sejam, Insti-

tuto de Defesa Agropecuária e Florestal do ES - 

IDAF, Agência Estadual de Recursos Hídricos do ES 

– AGERH, Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

do ES – SEAMA e Secretaria de Estado da Agricul-

tura do ES - SEAG.  

 

Apresentações e diálogos ocorreram em reuniões 

ordinárias e extraordinárias.  

Os temas abordados foram: Cadastro Ambiental 

Rural - CAR; Programa de Regularização Ambiental 

– PRA, Reflorestar, Floresta Mais Produtiva, Plano 

Estadual de Recursos Hídricos, entre outros. 

 

O objetivo dessa atividade é conhecer as ações 

públicas para que o Fórum Florestal Capixaba pos-

sa acompanhar os eventuais resultados e atue em 

sintonia com o que já vem sendo executado. 

INDICADORES DE MONITORAMENTO - 2020 

Construído em conjunto com o Diálogo Florestal 

estão os indicadores de monitoramento das ativi-

dades desenvolvidas pelo Fórum Capixaba.  

Tem-se como objetivo monitorar de forma direta 

o número de ações estruturantes e as que são 

pontuais. No quadro a seguir os indicadores são 

demonstrados: 

Indicadores Quantidade Descrição 

1. Reuniões realizadas pelo Fórum 8 
3 ordinárias e 5 relacionadas ao 
cumprimento do Plano de Ação 
do Fórum 

2. Eventos (seminários, congressos, workshops) rea-
lizados pelo Fórum 

0 
Não houve promoções em fun-
ção da pandemia 

3. Total de pessoas que participaram de eventos e 
reuniões realizados pelo Fórum 

48 - 

4. Total de membros/participantes ativos 27 - 

5. Universidades participantes do Fórum 2 UFES (NEDTEC) / UFES (CEUNES) 

6. Instituições de Pesquisa participantes do Fórum 4 - 

7. Novas empresas participantes do Fórum (com 
relação a dezembro do ano anterior) 

4 - 

8. Novas organizações da sociedade civil participan-
tes do Fórum (com relação a dezembro do ano ante-
rior) 

2 - 

9. Novas Instituições de Pesquisa participantes do 
Fórum (com relação a dezembro do ano anterior) 

0 - 

10. Novas Universidades participantes do Fórum 
(com relação a dezembro do ano anterior) 

0 - 

11. Palestras institucionais sobre o Fórum Florestal 
realizadas 

2 IDAF e FAPES 

12. Posicionamentos aprovados em plenária e publi-
cados 

1 - 

13. Acordos celebrados com apoio do Fórum 0 - 



  10 

Indicadores Quantidade Descrição 

14. Publicações realizadas 1 Frutos da Mata Atlântica 

15. Outros fóruns e/ou colegiados com agendas 
comuns que participa representante do Fórum 

16 - 

16. Resultados indiretos: ações realizadas / impac-
tos gerados a partir de articulações do Fórum Flo-
restal 

5 
Conforme informações da publi-
cação 

INDICADORES DE MONITORAMENTO DO FÓRUM FLORESTAL CAPIXABA - 2020 

É possível observar que inúmeras ações e resulta-

dos foram alcançados pelo Fórum Florestal Capi-

xaba.  

Destaque para o número de reuniões e ações rea-

lizadas, o aumento do número de integrantes, a 

participação ampla das instituições de pesquisa e 

o número total de pessoas que participaram de 

eventos e reuniões. 



www.dialogoflorestal.org.br  

https://dialogoflorestal.org.br/foruns-regionais/forum-florestal-do-espirito-santo/

