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Contexto, Evolução e 
Progresso até o momento
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Perspectiva Geral

Origem

Diálogo sobre Plantios Arbóreos
sob Manejo Intensivo

Objetivos da série de diálogos
sobre Plantios Arbóreos sob Manejo
Intensivo

As conclusões do Diálogo até o 
momento

Próximos passos
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1992 – A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 
o Desenvolvimento (CNUMAD) reconhece a importância de 
Plantios Arbóreos sob Manejo Intensivo para o manejo florestal
sustentável

1999 – Encontro Internacional de Especialistas sobre o papel das
Florestas Plantadas no Manejo Florestal Sustentável. Santiago, 
Chile. Consideração de Plantios Arbóreos sob Manejo Intensivo
como complemento às florestas naturais no manejo florestal
sustentável

2003 – Encontro Internacional de Especialistas sobre Florestas
Plantadas: Maximizando a Contribuição das Florestas Plantadas ao
Manejo Florestal Sustentável. Wellington, Nova Zelândia.  Revisão
dos10 anos anteriores.

Origem: Plantios Arbóreos sob Manejo Intensivo na
arena internacional
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Reunião para determinar escopo: Gland, Suíça
– 2005

Visitas de campo e diálogos

Beihai, China – 2006

Pekanbaru, Indonésia – 2007

Vitória, Brasil – 2008

Conclusão geral: Switzerland – June 2008

As Reuniões sobre Plantios Arbóreos sob 
Manejo Intensivo do TFD
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Desenvolvimento de estratégias para promover a inovação
tecnológica na área de Plantios Arbóreos sob Manejo Intensivo
a fim de: 

1. otimizar os benefícios sociais e ambientais

2. manter a competitividade e a lucratividade do setor

Desenvolvimento de sistemas de melhores práticas de manejo
e de uma estrutura de desenvolvimento sustentável para
Plantios Arbóreos sob Manejo Intensivo

Visitas de campo para testar e refinar o entendimento
adquirido

Objetivos da série de diálogos sobre Plantios
Arbóreos sob Manejo Intensivo
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Sob as condições certas, Plantios Arbóreos sob Manejo
Intensivo podem oferecer uma série de benefícios importantes

Impulsionadores externos têm a maior influência em
determinar projeto e impactos

A mudança em grande escala do uso do solo tem um impacto
significante: é importante manter uma perspectiva sobre a 
paisagem

Existe a necessidade de uma clara definição de Plantios
Arbóreos sob Manejo Intensivo para minimizar mal-entendidos
e abordar as lacunas de pesquisa

Conclusões do Diálogo até o momento: Gland
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A questão da propriedade da terra e dos direitos de uso do 
solo têm-se apresentado como elemento chave nas regiões até
agora visitadas

As empresas têm trabalhado em contextos nos quais o marco
legal e político não assegura adequadamente:

- a proprieade da terra

- direitos

- Manejo de sustentabilidade ambiental

Tanto as empresas quanto as comunidade compartilham
causas no referente à regulação, títulos de propriedade da
terra, produtividade, integridade do ecossistema e madereira

Conclusões até o momento: Beihai & Pekanbaru
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O papel da escala:

A escala determina as escolhas

Um modelo não satifaz as preocupações de todos os
atores envolvidos (stakeholders)

Potencial de parceirias entre comunidades e corporações para
influenciar o governo e promover a transparência

Potencial do setor privado como veículo de desenvolvimento

- Uso da Responsabilidade Social Corporativa (CSR) para abordar
lacunas de governança

Conclusões adicionais: Beihai & Pekanbaru
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Questoes Especificas sobre o manejo de IMPF

China

Conversão de terras já
desmatadas

Impostos favorecem a agricultura
a silvicultura

Não são claras para o Governo
as necessidades dos negócios
em operação na região

Colheita mecanizada

Força de trabalho móvel

Falta de especialidade no 
manejo moderno de Plantios
Arbóreos sob manejo Intensivo

Conversão de florestas naturais

Expansão da plantações acelerando a 
conversão

Conflito homem-biodiversidade

Grande dependência de trabalho
terceirizado e de subcontratos (80%)

Competição pela terra: indígenas vs. 
migrantes

“Florestas de Alto Valor de Conservação”
(HCVF) como ferramenta de manejo da
conversão

Considerações sobre mudanças climáticas

Indonesia
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Contínua construção de parceirias entre a indústria, os setores
bancário e financeiro, a sociedade civil, as comunidades e os
governos

Fortalecimento da capacidade dos pequenos proprietarios e 
das comuniddaes

Busca por maneiras de oferecer opções no planejamento da
distribuição de títulos de propriedade da terra

Considerar o potencial da tecnologia de resolver os desafios
ambientais e de proteger os interesses das comunidades

Considerar o desmatamento evitado como estratégia de 
mitigação dos riscos relacionados às mudanças climáticas

Setor privado como veículo de desenvolvimento sustentável

Caminhos adiante
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Adoção de melhores práticas para a aquisição de direitos do 
uso do solo

Melhores práticas de gestão relacionadas à propriedade da
terra e ao reconhecimento dos direitos das comunidades

Considerar modelos de contratação que protejam melhor os
direitos do trabalhador, eliminem abusos, aumentem a 
segurança e resolvam conflitos mais diretamente

Transparência e credibilidade das operações

Incorporação de riscos imediatos e globais nas análises de 
risco ambiental (clima, biodiversidade, etc.)

Adoção e manuntenção de padrões comuns de apresentação
dos progressos das empresas

O Setor Privado como veículo de desenvolvimento sustentável
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Pode-se  considerar Plantios Arbóreos sob manejo Intensivo
uma tecnologia neutra?

O desenvolvimento de Plantios Arbóreos sob manejo Intensivo
reduz a pressão sobre as florestas naturais?

CSR: até que ponto pode e deve ser extendida? Qual é sua
eficácia dada um estrututa fraca de governança?

O trabalho conjunto empresa-comunidade:

Como definir os termos de parceiria?

Como definir a distribuição dos benefícios da parceiria? 
Como atingir uma distribuição mais eqüitativa dos 
benefícios? 

Questões não resolvidas
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Próximos passos

Diálogo do Brasil – April 2008  

Workshop na Suíça – June 2008

revisão da série de 3 anos

publicação da TFD Review para
relatar conclusões
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Obrigada!

Para mais informações:

TFD Secretariat at Yale University
Email:  info@theforestsdialogue.org
Web:  www.theforestsdialogue.org
Telefone:  + 1 203 432 5966


