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Discutir e propor

soluções para

assuntos que dizem

respeito à silvicultura

e à conservação,

contribuindo no

incremento da

qualidade de todas as

formas de vida e no

combate à crise

climática.

Apoiar o planejamento de paisagens sustentáveis

através de iniciativas como o Diálogo do Uso Solo.

Estimular boas práticas voltadas à ações de

conservação e restauração de remanescentes da

Mata Atlântica e Campos Nativos.

Discutir localmente os efeitos da silvicultura e

encaminhar ações que dizem respeito à

conservação.

Constituir um espaço de diálogo e planejamento

que influencie políticas públicas socioambientais

voltadas ao desenvolvimento sustentável.

Objetivo Objetivos 

Histórico e organização
O Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina, também denominado FF PR e SC, é fruto

do Diálogo Florestal brasileiro, iniciativa inédita e independente que facilita a

interação entre representantes de empresas do setor de base florestal, organizações

ambientalistas, instituições de ensino e pesquisa, e movimentos sociais com o

objetivo de construir visão e agendas comuns. 

A primeira reunião do Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina aconteceu em julho

de 2008. Quatro eixos principais de discussão orientam a organização das reuniões e

a realização dos seminários regionais, a saber: Fomento e Certificação Florestal,

Ações socioambientais, Planejamento da Paisagem e Conservação e Mudanças

Climáticas.

Cada vez mais, a iniciativa promove a produção e trocas de conhecimento, acolhendo

os grandes debates do setor de florestas plantadas, da Academia e das organizações

ambientalistas, que comungam do anseio em co-construir soluções para conflitos e

crises baseadas no diálogo.

Em novembro de 2020, os integrantes do Fórum realizaram de forma coletiva a

revisão do Objetivo Geral e específicos da iniciativa para o próximo triênio, definiram

oportunidades, ameaças potenciais parceiros e territórios prioritários para a atuação.

1.

Geral Específicos
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Secretaria Executiva
Desde sua instituição, a Secretaria Executiva do Fórum Florestal Paraná e Santa

Catarina é hospedada na Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida

(APREMAVI), Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) com

sede em Atalanta (SC). 

Os trabalhos da Secretaria Executiva foram conduzidos por Vitor Lauro Zanelatto,

com apoio de Edilaine Dick e Maria Luiza Schmitt Francisco. 

O Grupo de Apoio à Secretaria Executiva se manteve atuante em 2021. A principal

função dos integrantes é aconselhar e acompanhar o trabalho da Secretaria

Executiva, fornecendo opiniões, visões e colaborando no desenvolvimento dos

trabalhos. Participaram do Grupo de Apoio em 2021, Alessandra Xavier (SPVS),

Ivone Satsuki Namikawa (Klabin), Juliana Tramontina (Adami) e Luciane Costa

(IFSC Lages).

O FF PR e SC também contou com o apoio de Fernanda Rodrigues,  Secretária

Executiva do Diálogo Florestal, na realização de diversas ações ao longo do ano.

Plenárias e eventos
A organização das reuniões plenárias e demais eventos compreende a

comunicação com os integrantes do FF PR e SC, a organização da logística,

elaboração da pauta e organização das apresentações, contato com eventuais

convidados, divulgação do encontro entre os participantes, mediação, elaboração

da memória da reunião e posterior envio aos participantes, envolvendo ainda o

encaminhamento das atividades pós-reunião.

São realizadas três reuniões plenárias todos os anos (geralmente a cada 4 meses),

onde são construídas coletivamente ações e mobilizações, discutidos

posicionamentos, aprovados encaminhamentos e apresentadas prestações de

contas. A Secretaria Executiva também pode realizar reuniões extraordinárias, se

oportuno for, para discutir temas específicos com os membros. 

Em 2021 as reuniões plenárias ocorreram todas em formato online nos meses de

abril, agosto e novembro.

2.
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Destaques: 

Apresentação dos resultados sobre o lançamento e distribuição da Cartilha

Certificação Florestal, seguido do debate sobre as possibilidades de uso dos

exemplares disponíveis;

Consenso sobre a necessidade de revisar as Diretrizes de Funcionamento do FF

PR e SC;

Discussão das metas, acordos e atividades para 2021;

Apresentação projeto de Gestão Territorial Sustentável e suas relações com o

setor florestal - Instituto LIFE.

Registro
dos Participantes

Plenária de 27/04/2021

     A memória da Reunião Plenária de 19/08/2021 está disponível para download no 

site do Diálogo Florestal.
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Destaques: 

Apresentação das alterações propostas pela Secretaria Executiva na redação

das diretrizes de funcionamento;

Apresentação dos consensos sobre o seminário de 2021 e aprovação da agenda;

Explanação sobre as discussões promovidas na ABNT sobre a certificação de

Cadeia de Custódia no Setor Florestal (mediação Victoria Rizzo);

Conversa sobre a implantação do PRA e do CAR nos estados do Paraná e Santa

Catarina (mediação Edilaine Dick).

Plenária de 19/08/2021

Registro
dos Participantes

       A memória da Reunião

Plenária de 19/08/2021 está

disponível para download no

site do  Diálogo Florestal.

Destaques: 

Atualizações sobre as atividades do FF PR e SC;

Apresentação e debate entre os membros - PRA

em Santa Catarina;

Apresentação: "Protetores da Biodiversidade"

(IPAN);

Deliberação e encaminhamentos para os

encontros do FF PR e SC em 2022.

Plenária de 25/11/2021

       A memória da Reunião

Plenária de 25/11/2021 está

disponível para download no

site do  Diálogo Florestal.
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Seminário temático 2022 
O seminário temático anual é um evento tradicional do Fórum Florestal, responsável

por reunir integrantes e proporcionar momentos de troca de saberes sobre temas

relacionados ao setor florestal. Por decorrência da necessidade de distanciamento

social em função da pandemia de Covid-19, o evento foi adaptado para ocorrer à

distância, através das plataformas digitais. Uma consulta foi aberta entre os

integrantes do FF PR e SC para a definição do tema e demais preferências, sendo

definida a realização de duas lives para substituir o seminário, tendo como tema

norteador serviços ecossistêmicos. 

Os serviços ecossistêmicos são os benefícios da natureza para as pessoas. Eles são

vitais para o bem-estar humano e para as atividades econômicas. Existem diferentes

formas de classificar esses serviços. 

Acesse aqui a live de 04/11
Acesse aqui a live de 23/11

Alguns autores e instituições se referem aos

serviços ecossistêmicos como sinônimos de

serviços ambientais. Entretanto, há uma

tendência mais recente entre os especialistas

em distingui-los de forma que os serviços

ecossistêmicos se referem a contribuição da

natureza para as sociedades e os serviços

ambientais como as ações humanas que

melhoram os serviços ecossistêmicos.

A primeira transmissão ocorreu em 04 de

outubro de 2021, foi mediada por Edilaine

Dick, coordenadora de projetos da Apremavi.

Teve como convidados Luis Freitas, Diretor da

Teia Ambiental, e Clóvis Borges, Diretor

Executivo da SPVS. Já a segunda Live ocorreu

no dia 23 de outubro de 2021, e foi mediada

pelo Secretário Executivo do FF PR e SC, Vitor

Lauro Zanelatto. Teve como convidado o

professor Dr. Luiz César Ribas da UNESP.

08 Relatório de Atividades FF PR e SC ･ 2021

https://www.youtube.com/watch?v=7ZPcVW_4oLY
https://www.youtube.com/watch?v=ULEM2HFUswE
https://www.youtube.com/watch?v=ULEM2HFUswE
https://www.youtube.com/watch?v=7ZPcVW_4oLY


Revisão das Diretrizes 
Em 2021 o FF PR e SC revisou e ampliou as Diretrizes de Funcionamento, que reúne

o regramento e especificações da iniciativa. O documento original foi concebido em

2010, quando o Fórum Florestal ainda estava em consolidação. Mais de uma década

depois, com objetivos revisados, ampliação do escopo dos diálogos e atribuições

muito bem definidas, mostrou-se necessária uma revisão do texto.

Serviram de referências para os conteúdos adicionados durante a revisão

regimentos dos outros FF e os critérios de participação do DF, pois entende-se que

as regras e normas que serão adotadas devem estar em harmonia com o Diálogo

Florestal. Todos os integrantes do FF PR e SC puderam emitir sugestões, dúvidas e

opinar na nova redação, proposta pela Secretaria Executiva e retificada por

integrantes do Grupo de Apoio à Secretaria Executiva. 

Alteração do Objetivo Geral e Objetivos Específicos - conforme definido 

Regulamentação da adesão de novas organizações ao FF PR e SC; 

Regulamentação das competências dos Integrantes;

Formalização do Grupo de Apoio à Secretaria Executiva; 

Aprimoramento das regras para o uso da marca e créditos ao FF PR e SC.

        no Planejamento Estratégico de 2020;

A redação final foi apresentada no XXXVI Encontro, em 19 de agosto de 2021 e

aprovada por consenso na reunião plenária do XXXVII Encontro, em 25 de novembro

de 2021.

Principais 
Mudanças:

A  nova versão das Diretrizes de Funcionamento do FF PR e SC está
disponível para download no site do Diálogo Florestal.
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Nos dias 01 e 02 de dezembro de 2021 a Apremavi realizou o 'Encontro de Conclusão

do Projeto Restaura Alto Vale - CAR e PRA como ferramentas de adequação

ambiental', responsável por reunir proprietários rurais, organizações da sociedade

civil e órgãos do Estado de Santa Catarina num debate para a co-construção de

soluções visando fortalecer o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e desenvolver o

Programa de Recuperação Ambiental (PRA) em Santa Catarina.

Outro destaque foi a apresentação de novos projetos e iniciativas lideradas pela

Apremavi e que, assim como o Restaura Alto Vale, irão demandar parcerias

multissetoriais para o sucesso. Nesse sentido, produtores rurais, líderes de

cooperativas, empresas e governos municipais e estadual foram convidados a

participar da construção de novas articulações, que deverão dar continuidade ao

processo de restauração e conservação das paisagens florestais catarinenses.

Por estar em sintonia com os objetivos e metas da iniciativa, o evento foi apoiado pelo

FF PR e SC, ao lado do Observatório do Código Florestal (OCF), coletivo formado por

mais de 30 organizações brasileiras que busca incidir e acompanhar a

implementação do Código Florestal brasileiro). Vitor Lauro Zanelatto, assim como

outros integrantes do FF PR e SC estiveram acompanhando a agenda do evento. 

Acesse aqui a notícia completa 
sobre o evento.

Políticas Públicas3.
Encontro de Conclusão 
do Projeto Restaura Alto Vale
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Integrando um esforço do Diálogo Florestal para participar da III Conferência

Brasileira de Restauração Ecológica (SOBRE), o FF PR e SC elaborou e submeteu um

resumo sobre os desafios na implementação do PRA no estado do Paraná, de acordo

com o diálogo sobre o tema organizado pelo Fórum Florestal em 2020.

O debate de 16/09/2020 reuniu representantes do terceiro setor e da indústria de

base florestal puderam dialogar, sanar dúvidas e compreender o cenário para a

implementação do PRA no estado com um dos servidores do Instituto Água e Terra

(IAT), regulador ambiental da unidade federativa. O IAT é o principal responsável por

executar a agenda de implantação do PRA. Também foram observados os mais

recentes atos legais publicados pelo Governo do Estado do Paraná sobre o tema em

2020.

Resumo para a 
III Conferência Brasileira de
Restauração Ecológica

O resumo foi submetido para a

Conferência no tema ' Políticas

públicas e governança: CAR,

PRA e PRAD, escala de

restauração; Pagamento por

Serviços Ambientais; extensão

e capacitação; comunicação,

planejamento e definição de

áreas prioritárias'; aprovado e

apresentado na programação

da Conferência, que ocorreu

entre os dias 08 e 11 de

novembro de 2021.
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No XXXVII Encontro, em 25 de novembro de 2021, o FF PR e SC recebeu a Secretária

Executiva do Observatório do Código Florestal. A convidada apresentou os dados do

CAR em Santa Catarina e dissertou sobre os caminhos possíveis para o

prosseguimento das retificações dos cadastros e início do Programa de

Regularização Ambiental (PRA). 

Edilaine Dick, Coordenadora de projetos da Apremavi, apresentou as pretensões da

organização para o desenvolvimento de uma ferramenta que desenvolva Projetos de

Regularização Ambiental (PRA), com a chancela do Estado de Santa Catarina. Na

oportunidade, os membros do FF PR e SC concordaram em acompanhar o debate e

procurar apoiar iniciativas que possam promover o avanço da pauta no estado. 

Debate sobre o CAR e PRA 
em Santa Catarina
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Em março de 2021, foi lançada a cartilha 'Certificação Florestal'. A elaboração do

material foi coordenada pela Secretaria Executiva do Fórum Florestal PR e SC, com a

elaboração dos textos e diagramação realizada pela 2Tree Ambiental. A revisão do

conteúdo contou com apoio da Klabin e WestRock.A cartilha é destinada

principalmente a proprietários rurais e produtores de florestas, empresas florestais,

instituições de assistência técnica, meio acadêmico, entre outros. Foram impressos

5.000 exemplares.

Para celebrar a publicação da cartilha, foi realizada uma live em 31 de março.

Participaram da conversa ao vivo os integrantes do Fórum Victoria Rizo, CEO da

companhia de consultoria 2Tree Ambiental, Maurício Reis, coordenador de projetos na

Apremavi; João Maria Ribas Vedan, proprietário certificado; que foi mediada por Ivone

Satsuki Namikawa, consultora de Sustentabilidade Florestal da Klabin. 

Após o lançamento, mais de 2000 unidades da cartilha foram distribuídas entre os

integrantes do FF PR e SC, conforme os pedidos recebidos em formulário específico

para este fim. Os exemplares remanescentes deverão ser ofertados a centro de

ensino universitários que promovam o debate da temática e seguem à disposição dos

integrantes do FF PR e SC, conforme demanda.

Comunicação e Divulgação4.
Lançamento e Distribuição da cartilha 
 'Certificação Florestal'
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Acesse a publicação.
Confira a live de lançamento.

https://dialogoflorestal.org.br/wp-content/uploads/2021/03/cartilha-certificacao-florestal-ff-prsc.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0pAcljssqVs


Em 2021, o Diálogo Florestal beneficiou o FF PR e SC com um cota de apoio, vinculada

a uma proposta para a elaboração de uma nova publicação sobre restauração. A

cartilha, em desenvolvimento, é amparada pelas seguintes metas e ações

prospectadas do Fórum Florestal:

Elaboração da cartilha 'Gênero e Restauração'

O FF PR e SC almeja abordar a restauração de paisagens florestais, os caminhos,

oportunidades e casos de sucesso registrados no território do PR e SC associados a

existência do diálogo entre os setores sob a perspectiva de gênero, documentando a

visão das mulheres que integram a iniciativa e valorizando ações lideradas por elas

nos diferentes setores para a promoção da sustentabilidade e do próprio diálogo

sobre este eixo temático. 

Foram coletadas contribuições de seis integrantes do Fórum Florestal, que

dissertaram sobre suas experiências e atuação no setor florestal. O material deverá

ser revisado, publicado e lançado no primeiro semestre de 2022.

"Sensibilizar sobre os benefícios decorrentes das ações de conservação da natureza,

em especial em proprietários rurais e empresas florestais",

"Estimular a restauração de áreas degradadas";

"Oportunizar espaços, trocas, parcerias e intercâmbios entre projetos semelhantes,

em andamento ou em elaboração.

Promover a disseminação de experiências exitosas na restauração de paisagens

associadas à atuação do Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina.

Desenvolver conteúdos potentes sobre a restauração das paisagens florestais;

considerando o território que o FF compreende, e associado a temas pungentes na

sociedade, como a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

(ODS) e a participação ativa na Década da Restauração dos Ecossistemas.

Estimular o debate sobre a perspectiva de gênero nos debates do FF PR e SC,

considerando os reflexos da temática na cadeia da restauração;

Informar a comunidade com quem o FF mantém diálogo sobre a temática, bem

como se posicionar como iniciativa que estimula para a inclusão de gênero.

Objetivos:
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Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina inicia 2021 com
novos objetivos e anseios;

Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina promove live sobre
certificação florestal;

Fórum Florestal PR e SC realiza primeiro encontro de 2021;

Fórum Florestal PR e SC realiza 2º encontro de 2021;

Serviços Ecossistêmicos são tema de Lives do Fórum Florestal
PR e SC;

Diálogo do Uso do Solo inspira curso de especialização em
agroecologia;

Fórum Florestal PR e SC finaliza 2021 com debate sobre PRA.

Matérias para o site do 

Em 2021, visando a divulgação das atividades e promoção da transparência da

iniciativa, foram elaboradas sete matérias sobre as atividades do FF PR e SC para o

site do Diálogo Florestal: 

Diálogo Florestal

15 Relatório de Atividades FF PR e SC ･ 2021

https://dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-parana-e-santa-catarina-inicia-2021-com-novos-objetivos-e-anseios/
https://dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-parana-e-santa-catarina-promove-live-sobre-certificacao-florestal/
https://dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-pr-e-sc-realiza-primeiro-encontro-de-2021/
https://dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-pr-e-sc-realiza-2o-encontro-de-2021/
https://dialogoflorestal.org.br/servicos-ecossistemicos-sao-tema-de-lives-do-forum-florestal-pr-e-sc/
https://dialogoflorestal.org.br/dialogo-do-uso-do-solo-inspira-curso-de-especializacao-em-agroecologia/
https://dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-pr-e-sc-finaliza-2021-com-debate-sobre-pra/


Para a realização das comunicações de forma transparente e eficiente entre todos os

participantes, o FF PR e SC utiliza um grupo de e-mail, organizado pela Secretaria

Executiva.

O grupo no WhatsApp, criado em 2020 e de participação opcional, foi mantido em

2021. O intuito da ferramenta é dinamizar as comunicações e oferecer um segundo

canal para a troca de informações e oportunidades inerentes à iniciativa. 

Lista e grupos de contatos 

Acesse a publicação.

Uma parceria entre o WRI Brasil e a Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura

resultou na análise minuciosa de 40 casos de atividades econômicas sustentáveis

utilizando espécies nativas. Entre eles, a implantação de um Sistema Agroflorestal na

Fazenda Ventania I, junto ao Projeto Verena, apoiado pelo FF PR e SC. 

Publicação WRI e  
Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura

16 Relatório de Atividades FF PR e SC ･ 2021
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Participação em aula sobre o  

Veja a notícia sobre o assunto.

A metodologia LUD (Diálogo do Uso do Solo) esteve presente nas discussões do Curso

de Especialização em Agroecologia do IFSC Lages, na disciplina de Planejamento e

Manejo no Uso do Solo, ministrado pela Dra. Luciane Costa, professora e integrante

do FF PR e SC.

A experiência brasileira e catarinense no uso do LUD para o planejamento do

território foi apresentada para 29 alunos de pós-graduação do IFSC, de vários estados

brasileiros (MA, MG, PA, PR, RJ, RS, SC e SP), formados em cursos relacionados à

Ciências Agrárias e Ciências Biológicas. Edilaine Dick, Coordenadora de Projetos da

Apremavi, participou de uma das aulas e apresentou o Diálogo do Uso do Solo

realizado no Alto Vale do Itajaí (2016 - 2017).

Diálogo do Uso do Solo (LUD)
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Encontro Anual do   

Confira a sessão pública de 17/11/2022.

Nos dias 17 e 18 de novembro de 2021, o Diálogo Florestal Nacional realizou o

Encontro Nacional 2021 com a participação de representantes do Conselho de

Coordenação, dos Fóruns Florestais, palestrantes e pessoas especialmente

convidadas. O evento contou com sessões públicas e momentos exclusivos para

participantes do Diálogo. O objetivo foi promover reflexões, a troca de experiências e

informações entre participantes. 

O FF PR e SC colaborou no primeiro dia do evento, durante a sessão pública

transmitida pelo YouTube acerca das principais atividades realizadas pelo Diálogo

Florestal e Fóruns Regionais, bem como as ações previstas para 2022.

Integrantes do Fórum Floresta também participaram das sessões privadas,

realizadas na parte da tarde, que abordaram os novos modelos de financiamento,

captação de recursos para projeto e intensificação sustentável no setor florestal:

conceitos, questões ambientais, sociais e econômicas relacionadas. 

Diálogo Florestal
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Participação no Comitê Executivo do DF   

O Secretário Executivo do FF PR e SC participou das reuniões do Comitê Executivo do

Diálogo Florestal, responsável pela troca de experiências, discussão de

encaminhamentos e proposição de soluções no contexto dos Fóruns Regionais. 

Os trabalhos do Comitê Executivo são conduzidos pela Secretaria Executiva do

Diálogo Florestal, ao lado dos representantes das secretarias executivas dos Fóruns

Florestais. Em 2021 foram realizadas quatro reuniões. 
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