RELATÓRIO ANUAL
2021
Principais resultados

Secretária Executiva
Fernanda Rodrigues
Organização sede da secretaria executiva
Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida (Apremavi)
Conselho de Coordenação 2021
Organizações da Sociedade Civil:
●
●
●
●
●
●
●
●

Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda): Dalce Ricas e Elizabete Lino (até
novembro de 2021)
Conservação Internacional (CI): Lilian Vendrametto e Miguel Moraes (até novembro
de 2021)
Instituto BVRio: Beto Mesquita
WWF Brasil: Daniel Venturi
Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida (Apremavi): Edilaine Dick e
Miriam Prochnow
Amigos da Terra – Amazônia Brasileira: Mauro Armelin e Roberta Delgiudice (a
partir de dezembro de 2021);
Imaflora – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola: Leonardo Martin
Sobral e Ellen Cavalheri (a partir de dezembro de 2021);
IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas: Maria Otávia Silva Crepaldi e Simone
Tenório (a partir de dezembro de 2021).

Empresas:
●
●
●
●
●

Cenibra: Jacinto Lana
CMPC Celulose Riograndense: Maurem Kayna L. Alves
Klabin: Ivone Namikawa e José Artemio Totti
Veracel: Luiz Tapia e Virgínia Londe de Camargos;
Suzano: Marcelo Pereira.

Instituições de Ensino e Pesquisa (caráter consultivo, a partir de dezembro de 2021)
●
●

Embrapa Amazônia Oriental: Milton Kanashiro e Lucas José Mazzei de Freitas;
Universidade Federal de São Paulo, Campus Diadema: Maurício Talebi Gomes.

Sobre o Diálogo Florestal
Com mais de 200 participantes em sete Fóruns: Amazônia, Bahia, Espírito Santo,
Fluminense, Mineiro, Paraná/Santa Catarina e Paulista, o trabalho durante todos esses anos
tem gerado resultados de impacto. São ações que extrapolam a abrangência territorial dos
fóruns e chegam a outros Estados do país.
Apoio financeiro
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PRINCIPAIS RESULTADOS DO DIÁLOGO FLORESTAL EM 2021
Um resumo da atuação dos Fóruns Florestais regionais e do Diálogo Florestal nacional no
ano de 2021.

7 Fóruns Regionais
231 membros
+ 31 empresas
+ 50 organizações da sociedade civil
+ 19 universidades
+ 13 instituições de pesquisa
58 reuniões realizadas
26 eventos e palestras
6.130 participantes em reuniões e eventos, incluindo visualização das gravações
13 publicações
25 representações dos Fóruns e do DF em outros Fóruns e Colegiados
1.035 seguidores no Instagram
46 seguidores no Twitter
592 seguidores no LinkedIn
1.070 inscrições no YouTube
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FÓRUNS FLORESTAIS
Uma das principais estratégias do Diálogo Florestal é a ampliação e consolidação de Fóruns
Regionais. Desde a sua criação o Diálogo Florestal já teve nove Fóruns Regionais ativos e hoje
conta com sete Fóruns: Amazônia, Bahia, Espírito Santo, Fluminense, Mineiro, Paraná/Santa
Catarina e Paulista. Conheça as principais ações realizadas pelos Fóruns em 2021.

Fórum Florestal da Bahia

Secretária Executiva: Victória Rizo.
Instituição sede: Grupo Ambiental Natureza Bela
Em 2021 o Fórum Florestal da Bahia lançou Fundo Ambiental Sul Baiano (FASB). As
comunidades e organizações que atuam pela proteção, recuperação e melhoria do
desenvolvimento socioeconômico da Mata Atlântica na Bahia podem inscrever projetos
para receber suporte técnico e financeiro do Fundo Ambiental Sul Baiano (FASB).
A iniciativa, que reúne o Fórum Florestal da Bahia, a organização responsável por suporte
técnico New Generation Plantation (NGP TA) e a investidora dinamarquesa KIRKBI,
pretende impulsionar ações locais focadas no desenvolvimento sustentável como
agrofloresta, produção de madeira e alimentos, proteção e restauração de áreas
degradadas. Entre exemplos de projetos levantados na região com as comunidades está o
plantio agroflorestal para conectar fragmentos florestais transformando-os em corredores
ecológicos.
4 reuniões realizadas;
3 eventos realizados;
756 participantes nas reuniões e eventos
15 participantes ativos;
2 posicionamentos aprovados em plenária
2 palestras institucionais
Lançamento do Fundo Ambiental Sul Bahiano (FASB)

Fórum Florestal Capixaba

Secretário Executivo: Gilmar Adalto.
Instituição sede: Cedagro
8 reuniões realizadas
1 evento: webinar sobre implementação do PRA e PRADAs no estado
513 participantes nas reuniões e eventos
28 participantes ativos
4 palestras institucionais
1 posicionamento aprovado em plenária
Publicação “Ações e Procedimentos Inovadores do Fórum Florestal Capixaba”
Promoção de troca de experiências através de apresentações institucionais durante as plenárias
virtuais;
Discussão sobre o Diálogo do Uso do Solo (LUD) com apoio do DF.
Acompanhamento da elaboração/alteração de leis e normas relativas ao cultivo florestal e
assuntos relevantes pertinentes;
Atuação em pesquisa e inovação;
Discussão com órgãos estaduais competentes objetivando o aprimoramento de normas
florestais;
Acompanhamento dos Programas Públicos que possuem interface com o tema florestas
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Fórum Florestal Mineiro

Secretárias Executivas: Elizabete Lino e Dalce Ricas.
Instituição sede: Amda.
2 reuniões
1 evento: webinar sobre implementação de PRA e PRADAs no estado e apoio para realização
do webinar sobre regulamentação do PRA em MG em parceria com AMDA
791 participantes
10 participantes ativos
Discussões sobre estudos sociais realizados pelo UFMG no entorno do Parque do Rio Doce;
Promoção de troca de experiências.

Principais resultados Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina

Secretária Executiva: Vitor Zanelato e Edilaine Dick.
Instituição sede: Apremavi.
3 reuniões realizadas
3 eventos: Live Certificação Florestal na Prática; serviços ecossistêmicos e território PR e SC; e,
serviços ecossistêmicos e o futuro: perspectivas e soluções.
173 participantes nas reuniões e eventos promovidos;
40 participantes ativos
2 publicações realizadas: resumo sobre Programa de Regularização na Conferência da
Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica (SOBRE) e relatório anual 2020.
Elaboração da Cartilha "Restauração Florestal", a ser lançada em 2022;
Introdução da metodologia LUD no curso de Pós-graduação em agroecologia no IFSC Lages;
Convergência de esforços para a discussão do CAR e PRA no FF PR e SC
Promoção de troca de experiências.
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Fórum Florestal Paulista

Secretário Executivo: Murilo Mello
Instituição sede: Instituto Itapoty
25 reuniões
2 eventos: webinar sobre PRA e PRADA no estado
1.075 participantes nas reuniões e eventos
23 participantes ativos
2 palestras institucionais
Uso da metodologia de restauração usando "muvuca de sementes" para áreas de cerrado, por
uma grande empresa florestal em parceria com ONG a partir do trabalho do FFSP
Promoção de troca de experiências.
Realização do diálogo de escopo no contexto da iniciativa do Diálogo do Uso do Solo na região

dos municípios de Itatinga, Botucatu, Pardinho e Bofete (I ́BOPABO)
Elaboração de forma colaborativa da “pesquisa-ação” sobre o tema água e florestas
plantadas.

Principais resultados Fórum Florestal Fluminense

Secretário Executivo: Jorge Alonso
Instituição sede: APEFERJ (Associação de Profissionais de Eng. Florestal do Estado do
Rio de Janeiro.
Em outubro de 2020 aconteceu reunião de retomada do Fórum Florestal Fluminense,
onde foi repactuada a governança, a periodicidade e os temas prioritários do Fórum para
o período 2021-2022, onde figuram restauração e silvicultura econômica
3 reuniões
127 participantes nas reuniões
37 participantes ativos

Fórum Florestal da Amazônia

Secretária Executiva interina: Fernanda Rodrigues
Em junho de 2021 é oficialmente criado o Fórum Florestal da Amazônia
12 reuniões
1 evento realizado
284 participantes nas reuniões
78 participantes ativos
3 publicações: plano estratégico, diretrizes de funcionamento e White Paper para o Global
Landscapes Forum Amazônia
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PRINCIPAIS RESULTADOS RELACIONADOS AOS OBJETIVOS E METAS
DO PLANO DE AÇÃO 2021
O Plano de Ação de 2020 está integrado ao planejamento estratégico elaborado para o
Diálogo Florestal 2019 – 2022, tem como base nos 8 objetivos e 41 metas relacionadas. A
seguir são apresentadas as ações realizadas no ano de 2021:
Objetivo 1:
Fortalecer e multiplicar ações de conservação da natureza nos territórios de
atuação do Diálogo Florestal.
•

O Diálogo Florestal publicou continuou a ação bem-sucedida de publicar casos de
sucesso e em 2021 elaborou o vol. 10 da publicação “Cadernos do Diálogo” que este
ano trará também casos de sucesso com o tema “Ampliando a escala da restauração e
o papel da sociedade civil. O evento de lançamento será no início de 2022;

•

Elaborado plano de ação específico de restauração;

•

Realizada uma série de seminários online sobre os Programas de Regularização
Ambiental - PRA e PRADAs para 9 estados brasileiros e no contexto da União. São
coorganizadores a Aliança pela Restauração na Amazônia e a SOS Mata Atlântica e
organizações apoiadoras Pacto pela restauração da Mata Atlântica, Observatório do
Código Florestal e Frente Parlamentar Ambientalista. Todos esses seminários online
estão disponíveis para visualização no canal do Youtube do Diálogo Florestal;

•

O projeto Diálogo do Uso do Solo Brasil contou com a realização da iniciativa na Bahia
– Zona de Amortecimento do Parque Nacional do Pau Brasil e Estação Veracel e
também em São Paulo com liderança do Fórum Florestal Paulista;

•

Lançamento do Guia sobre o Diálogo do Uso do Solo – Guia LUD (sigla em inglês para
Land Use Dialogue), em português e espanhol com apoio da Ibá. A publicação do The
Forests Dialogue (TFD) contou com a participação do Diálogo Florestal para sua
realização;

•

O Diálogo Florestal faz parte e participa das reuniões da Aliança pela Restauração da
Amazônia desde o início de 2021, e colabora com o Pacto pela Restauração da Mata
Atlântica;

•

O Diálogo Florestal passa a ser formalmente apoiador da Década das Nações Unidas
da Restauração de Ecossistemas 2021-2030;

Projeto LUD 2019 – 2022
Estão em andamento os seguintes Diálogos do Uso do Solo, e em 2021 foram realizadas as
seguintes ações:
•

Amazônia, Centro de Endemismo Belém (CEB) – rearticulação do grupo consultivo;

•

Fórum Florestal Capixaba: aprovada realização do Diálogo do Uso do Solo, diálogo de
escopo em planejamento;

•

Fórum Florestal Extremo Sul da Bahia: publicado resumo das co-lideranças do
diálogo de escopo realizado, articulação dos diálogos de campo;

•

Fórum Florestal Mineiro: aprovada realização do Diálogo do Uso do Solo, diálogo de
escopo em planejamento;
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•

Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina: discussões em andamento;

•

Fórum Florestal Paulista: realizado diálogo escopo;

•

Rio Grande do Sul, com foco no Pampa: discussões em andamento;

•

Lançamento do Guia do Diálogo do Uso do solo em português e espanhol.

O projeto LUD Brasil contou/conta com apoio financeiro da Conservação Internacional (CIBrasil) e WRI Brasil, além das empresas que apoiam financeiramente o DF: CENIBRA,
CMPC, Veracel, Klabin, Stora Enso, Suzano.

Objetivo 2:
Ampliar o alcance temático, territorial e institucional do DF.
●

Campanhas de comunicação, pelas redes sociais Youtube, Instagram, Facebook,
Twitter e LinkedIn para divulgação de ações e iniciativas e campanhas dos fóruns
regionais e movimentos nacionais do Diálogo Florestal.

●

Edição do Relatório de 2020 foi comunicado amplamente e está disponível no website
do Diálogo Florestal.

- Fóruns e Colegiados: participamos da Coalização Brasil, Clima, Agricultura e Florestas;
Aliança pela Restauração na Amazônia, Pacto pela Restauração na Mata Atlântica e The
Forests Dialogue.
- United Nations Forum on Forests (UNFF)
O Diálogo Florestal participou em de abril de 2021 de um evento paralelo ao Fórum das
Nações Unidas sobre Florestas (UNFF, sigla em inglês) promovido pelo Diálogo Florestal
Internacional (The Forests Dialogue – TFD) e pela Rede de Mulheres Africanas pelo Manejo
Florestal Comunitário (REFACOF).

Objetivo 3:
Expandir a atuação do DF para a Amazônia.
•

Criado o Fórum Florestal da Amazônia com a participação de diversas organizações,
representantes de povos indígenas, do manejo comunitário, empresas. Foi elaborado
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plano estratégico, elaborado regimento interno e o Conselho de Coordenação está em
formação;
•

Em setembro 2021, no Dia da Árvore, o DF em conjunto com a Embrapa Amazônia
Oriental realizaram uma sessão durante o evento Global Landscape Forum Amazônia
falando sobre “Caminhos possíveis para o manejo sustentável na Amazônia” baseado
no Plano Estratégico do Fórum Florestal da Amazônia.

Objetivo 4:
Debater temas estratégicos relacionados aos objetivos do Diálogo Florestal e
buscar posicionamento, quando possível.
Realizados debates sobre temas estratégicos sem resultar em posicionamento público.

Objetivo 5:
Assegurar a participação e a interação do DF com o meio acadêmico.
●

Participação do Diálogo Florestal na SOBRE 2020 III Conferência Brasileira de
Restauração Ecológica com a palestra “Restauração de Paisagens Florestais na
Amazônia” a convite da Aliança para a Restauração da Amazônia.

●

Publicados 4 resumos na conferência da SOBRE em parceria com representantes de
universidades e centros de pesquisa;

●

Adoção da metodologia LUD pelo Instituto Federal de Santa Catarina para apoiar a
formação de estudantes de pós-graduação em Agroecologia, levando os princípios da
metodologia.

Objetivo 6:
Fortalecer os Fóruns Regionais (FR)
●

Aumento do número de integrantes do DF este ano, a cerca de 200 participantes no
Diálogo Floresta, o dobro com relação à 2020;

●

Os Fóruns regionais do DF se mantêm atuantes em suas áreas de atuação;

●

O DF tem apoiado os Fóruns Florestais em várias vertentes, em especial:
comunicação, facilitação de eventos online, disponibilização da plataforma Zoom e
recursos financeiros;

●

Retomada do Fórum Florestal Fluminense;

●

Criação do Fórum Florestal da Amazônia.

Objetivo 7:
Promover o Diálogo Florestal para ampliar sua influência e a difusão de
conteúdo.
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•

Apoiamos o VII Congresso Brasileiro de Heveicultura promovido pelo Fórum
Florestal Capixaba;

•

Integramos a publicação Página 22 que trouxe como tema a Restauração;

•

Participação do DF no evento da Universidade de Yale Community Based Forestry;

•

Desde março 2021 temos lançado os Boletins, com quatro edições em 2021.

Objetivo 8:
Buscar a sustentabilidade do DF, garantindo a sua viabilidade executiva e
financeira a longo prazo.
●

Agradecimentos especiais às empresas que apoiam financeiramente o Diálogo
Florestal: Veracel, Suzano, Cenibra, Klabin, CMPC, Stora Enso e as organizações que
doaram seu tempo na construção do Diálogo Florestal em 2021: AMDA; Apremavi,
BVRio, WWF, Conservação Internacional e as novas integrantes do conselho de
coordenação: Amigos da Terra Amazônia Brasileira, IMAFLORA, IPÊ, Embrapa
Amazônia Oriental e UNIFESP – Campus Diadema.

AÇÕES REALIZADAS PARA ALÉM DO PLANO DE AÇÃO
Comunicação
● Manutenção de mailing institucional com contato de todos os participantes do
Diálogo Florestal;
● Elaboração de posts para Facebook, Instagram e Twitter e compartilhamento de
consultas e notícias de organizações parceiras;
● Elaboração e/ou revisão e publicação de notícias no site do DF;
● Manutenção da lista de e-mails do Conselho de Coordenação;
● Manutenção da lista de e-mails do Comitê Executivo.
Encontro Nacional 2021
Organizado anualmente pela secretária executiva nacional sob orientação do Conselho de
Coordenação e colaboração da Comitê Executivo, formado pelas(os) secretárias(os)
executivas(os) dos Fóruns Florestais regionais em 2021 foi realizado nos dias 17 e 18 de
novembro de 2021, e teve como principais finalidades:
•
•
•

Apresentar os resultados do trabalho do Diálogo Florestal (DF) no Brasil, composto
pelas ações realizadas no âmbito nacional e dos Fóruns Florestais regionais;
Ser um intercâmbio de experiências e informações de interesse;
Permitir a deliberação sobre os rumos do trabalho do DF no Brasil.

Foi um momento de reunião de participantes dos Fóruns Florestais regionais de todo o Brasil,
instâncias executivas regionais e a nacional. Participaram do Encontro Nacional:
●

Integrantes do Conselho de Coordenação, participantes de todos os Fóruns Florestais,
secretária executiva nacional;

10

●

Nas sessões públicas via YouTube, qualquer pessoa, participante ou não do Diálogo
Florestal;

●

Nas sessões fechadas via Zoom apenas organizações oficialmente participantes dos
Fóruns Florestais do Diálogo Florestal e que realizaram sua inscrição;

●

Pessoas convidadas.

Contando com mesas redondas, plenárias e sessões de trabalho em grupos, alternadas de
acordo com a dinâmica de cada sessão, buscou-se criar espaços em que participantes se
escutassem e compartilhassem seus conhecimentos e experiência. Em decorrência da
realização virtual do Encontro Nacional, no formulário de inscrição foi incluída uma pequena
pesquisa com o intuito de identificar possíveis barreiras à participação. Quem relatou alguma
dificuldade recebeu auxílio prévio para conseguir acessar, testar microfone e câmera.
Participaram:
Dia 1: 239 pessoas, sendo 186 via YouTube e 53 via Zoom;
Dia 2: 268 pessoas, sendo 228 via YouTube e 40 via Zoom.

O relatório completo do evento está disponível aqui.
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www.dialogoflorestal.org.br
contato@dialogoflorestal.org.br
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