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Casa à beira do rio, Amazônia, Brasil (Foto de Neil Palmer/CIFOR)

Mensagens principais
Nesta seção, fornecemos uma síntese do Programa de Pesquisa 
do CGIAR sobre Florestas, Árvores e Agroflorestas (CRP-FTA, 
conhecido interna e anteriormente como CRP6), os desafios do 
progresso e da implementação com os quais nos deparamos, 
nossos dois mais importantes casos de sucesso de 2012 e 
uma visão geral de nossa situação financeira. As abreviações e 
referências são listadas no final.

Progresso e desafios 
O CRP-FTA visa melhorar a gestão e o uso de recursos florestais, 
sistemas agroflorestais e genética arbórea em toda a paisagem 
que se estende de florestas a fazendas. Os investimentos em 
pesquisa deste programa contribuem para todos os quatro 
resultados no nível do sistema (SLOs), essencialmente para a 
redução da pobreza (SLO1) e para o aprimoramento da gestão de 
recursos naturais (SLO4). 

2012 marcou o primeiro ano completo de implementação do 
programa. O progresso na direção da obtenção dos resultados 
é animador, com a conclusão de 72% das etapas de pesquisa 
planejadas para 2012 (27% em andamento, 1% incompleta).

Conseguimos obter alguns importantes “primeiros passos”:
 • lançamento da estratégia de gênero do CRP-FTA;
 • conclusão da estratégia de monitoramento, avaliação e 

análise de impacto (MEIA) do CRP-FTA;
 • seleção de espaços naturais em observação prioritários;
 • implantação de um competitivo processo de alocação de 

orçamento interno para estimular o aumento das sinergias 
transversais ao centro e ao tema. 

Um progresso mensurável foi feito em direção à obtenção 
dos resultados do programa, como análise de padrões e 
impulsionadores de mudança de cobertura arbórea, além da 
comparação e do processamento dos conjuntos de dados e 
informações existentes de quatro espaços naturais em observação. 
Esses avanços são descritos com mais profundidade na Seção C. 

A formação de equipes de pesquisa coesas, de colaboração e 
temáticas foi fundamental para o sucesso do programa em 2012. 
Uma série de análises de impacto foram realizadas e darão conta 
de futuros investimentos em pesquisa, tanto para ampliar os 
“sucessos” como para aprender com os “falhas”. 

Os desafios programáticos mais significativos estão relacionados 
à incerteza existente sobre o financiamento central do CRP-FTA e 
às reações em cadeia de um planejamento e uma implementação 
bem-sucedidos da pesquisa plurianual. 

O posicionamento de uma pesquisa orientada por políticas e de 
NRM (gestão de recursos naturais) no âmbito da estrutura de 
resultados do CGIAR permanece um desafio. É difícil conciliar 
a complexidade desta pesquisa com uma estrutura projetada 
para trajetórias de impacto de pesquisa baseadas em bens mais 
lineares.



Casos de sucesso
Começando a impactar
Em 2012, O CRP-FTA (sob o Tema 1) montou dois estudos fundamentais de impacto que 
demonstraram a eficácia de RRCs (centros de recursos rurais) em promover a adoção de árvores de 
alto valor na República dos Camarões e o impacto positivo da regeneração natural administrada 
por agricultor (FMNR) de árvores em áreas de subsistência rural no Sahel. 

Na República dos Camarões, constatamos que os RRCs (uma inovação em termos de sementes e 
de distribuição de mudas do CRP-FTA) permitiram que mais pessoas atentassem para as opções da 
agrossilvicultura (71% em aldeias com RRCs em comparação com 52% em aldeias sem RRCs), e a 
proporção de pessoas que plantam árvores de alto valor mais que duplicou (37% em comparação 
com 17%). Os adotantes eram na maioria casados, com famílias chefiadas por homens, e muitos 
mais homens plantavam árvores aprimoradas (30% de homens contra 18% de mulheres), 
identificando novas áreas de pesquisa necessária para melhorar a abrangência dessa abordagem.

No Sahel há um aumento generalizado da cobertura arbórea de agricultores que estimulam a 
regeneração natural, com mais de 5 milhões de hectares impactando 2,5 milhões de pessoas 
somente ao Sul do Níger. Embora tenhamos assumido que as árvores melhoram a produtividade 
agrícola e a renda familiar, o estudo de impacto do CRP-FTA foi nossa primeira tentativa concreta 
de quantificar os benefícios por meio de pesquisas em quatro países (Burkina Faso, Mali, Níger e 
Senegal). 

No todo, constatamos um efeito positivo das árvores sobre a produtividade agrícola em todo o 
Sahel, em geral de 15% a 30% sob um dossel típico de árvores maduras, que fornecem benefícios 
ao solo. Esse impacto depende da localização, das espécies de árvores e do tipo de cultura agrícola. 
As árvores eram uma fonte significativa de subsistência familiar (geralmente de US$ 200 ao 
ano) apesar de apenas 10 a 25% dos produtos colhidos serem vendidos, o que sugere que elas 
desempenham papéis importantes, não monetários, nos meios de subsistência rural. 

Trazendo a ciência para a mesa de políticas
O sexto Dia da floresta, organizado pelo CIFOR em nome da Parceria colaborativa sobre florestas, 
foi realizado como atividade secundária da Conferência das partes (COP) da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). ICRAF, CIAT e Bioversity tiveram papel 
primordial no programa. A reunião foi um veículo fundamental para informar os negociadores da 
UNFCCC e os demais a respeito da pesquisa mais recente do CRP-FTA em mudanças climáticas. 

Compareceram ao sexto Dia da floresta 703 pessoas de 80 países, inclusive 241 negociadores 
da UNFCCC. Centenas mais acompanharam online por meio de um vídeo em tempo real. Um 
estudo com os participantes verificou que 82% concordaram que havia sido “importante” ou 
“muito importante” informar sobre as conversações da COP da UNFCCC e 83% concordaram que 
a conferência teve uma influência “importante” ou “muito importante” na formulação de novas 
políticas governamentais.

O governo indonésio usou a pesquisa do CRP-FTA para informar as partes interessadas das 
atividades paralelas da COP da UNFCCC. Representantes do governo obtiveram um pacote de 
vídeos, fotos e casos sobre REDD+ (Redução das emissões provocadas pelo desmatamento, 
degradação florestal e aumento dos estoques de carbono), produzidos para complementar 
as sessões de treinamento conduzidas anteriormente pelo CIFOR. Essas sessões causaram um 
significativo aumento de acessos ao site sobre REDD+ da Indonésia (46.000 acessos a mais, 
28.000 publicações baixadas a mais e 4.000 leitores a mais de suas publicações jornalísticas 
mensais on-line).

O Estudo Comparativo Global sobre REDD+, uma importante colaboração internacional liderada 
pelo CIFOR, que reúne 46 parceiros em 12 países, publicou um resumo das constatações de sua 
Fase 1. O livro Analysing REDD+: Challenges and choices (Analisando REDD+: desafios e escolhas) 
foi lançado na reunião da Rio+20. De junho a dezembro de 2012, o livro foi baixado mais 
de 62.000 vezes, de acordo com a ferramenta de relatórios AWStat, que inclui a indexação dos 
mecanismos de busca on-line.
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Figura 2. Gastos do CRP-FTA por centro e janela (US$)

Figura 1. Gastos do CRP-FTA por centro (%)

Resumo financeiro
Em 2012, os gastos totais do CRP-FTA foram de US$ 74,04 milhões aos quatro centros 
parceiros (CIFOR, ICRAF, Bioversity e CIAT). Isso representa 101% de cumprimento em relação 
ao orçamento aprovado para o CRP-FTA de US$ 73,10 milhões. 

Nos gastos informados, US$ 29,39 milhões eram relativos aos fundos1 da Janela 1/Janela 2 
(orçamento aprovado de US$ 27,94 milhões), US$ 1,34 milhões dos fundos da Janela 3, 
US$ 40,77 milhões de fundos bilaterais e US$ 2,54 milhões do centro de fundos (o plano 
operacional agregado desses fundos foi de US$ 45,10 milhões). Pessoal estimado em 40%; 
Fornecimentos e serviços 31%, Colaboração 17%, Viagens 10% e Depreciação de 2% 
de custos. 





Kalimantan Central, Indonésia (Foto de Achmad Ibrahim/CIFOR)

Trajetória de impacto e resultados do 
desenvolvimento intermediário (IDOs)
As teorias de modificação subjacentes ao CRP-FTA e as trajetórias de impacto associadas 
contemplam tanto os focos orientados a política como os pequenos agricultores desta pesquisa. 
Sua elaboração no portfólio do CRP-FTA foi um foco importante em 2012, juntamente com o 
trabalho conjunto com outros CRPs, através da Prática da comunidade de avaliação de impacto 
da NRM2.

Em 2012 nós avançamos significativamente em termos de articulação de IDOs, demonstrando 
como a pesquisa de CRP-FTA contribui para eles e, por meio deles, para os SLOs. Desenvolvemos 
um modelo3 on-line e interativo, para a representação e visualização desses relacionamentos. O 
modelo representa de modo esquemático os principais resultados da pesquisa, e as trajetórias 
pelas quais esses resultados (e o processo em si) influenciam parceiros e usuários de pesquisas. 
Por outro lado, esses parceiros e usuários têm influência em níveis mais altos e contribuem para 
os IDOs.





Colheita do algodão, Burkina Faso (Foto de Ollivier Girard)

Progresso ao longo da 
trajetória de impacto 

Nós nos concentramos aqui em nossas realizações, 
produtividade e resultados mais importantes dos cinco 
temas centrais do CRP-FTA (T1 a T5), e nos quatro temas 
transversais (Espaços naturais em observação, Gênero, 
MEIA e Comunicações). Gênero é coberto a seguir, em 
“Realizações da pesquisa sobre gênero”. Todos os destaques 
são detalhados no relatório de progresso da minuta do CRP-
FTA de janeiro a dezembro de 2012 (Anexo C do relatório 
completo).

Realizações mais importantes
Tema 1 - Sistemas de produção e mercados
Além dos estudos de impacto destacados acima como 
“casos de sucesso” do CRP-FTA, nós nos concentramos em 
gerar e em distribuir germoplasma arbóreo aprimorado 
de espécies de alto valor na África Ocidental e na Índia, e 
diversidade arbórea em áreas-chave de toda a África, Ásia 
e América Latina. Alterações de conhecimento, atitudes 
e comportamento são evidenciadas na Pesquisa Nacional 
de Extensão Agrária e Sistemas de Extensão (NARES) e em 
parceiros de ONGs, como na captação de germoplasma 
arbóreo de alto valor por agricultores de RRCs na República 
dos Camarões e no uso de novas ferramentas, descritas 
abaixo, na bacia do Lago Tanganyika. 

Analisamos nove cadeias de valor de produtos florestais 
em toda a África e Ásia, com recomendações sobre como 
melhorar os meios de subsistência rural, inclusive por 
intermédio de um maior acesso das mulheres ao mercado, 
com relação a três produtos florestais não madeireiros 
(PFNMs) na África.

Novas e sofisticadas ferramentas que combinam a 
identificação de pontos de degradação a partir de imagens 
de satélite, mapeamento de alta tecnologia da vegetação 
natural, além do conhecimento local de atributos arbóreos, 
permitem que os parceiros promovam a diversidade 
arbórea para aumentar a produtividade e a resiliência 
de vidas e natureza. Por exemplo, nossos parceiros em 
todos os três países que compreendem a bacia do Lago 
Tanganyika usaram essas ferramentas no controle do fluxo 
de sedimentação para o lago, aumentando simultaneamente 
seus sustentos. Em 2012, somente na República Democrática 
do Congo, 27 creches foram abertas em partes vulneráveis 
da bacia hidrográfica, e mais de 1,5 milhão de árvores foram 
plantadas, inclusive 85.000 árvores de 16 espécies nativas 
anteriormente negligenciadas. Trata-se de uma grande 
guinada da promoção de áreas de plantio de eucalipto, que 
precederam o uso das ferramentas do CRP-FTA.



Tema 2 – Conservação e gestão
Até esta data, nossos esforços têm se concentrado principalmente no alcance de resultados 
e no envolvimento dos parceiros de fronteira no processo de pesquisa, a fim de aumentar a 
probabilidade de adoção. 

As produções incluíram a síntese de conhecimento (por exemplo, uma edição especial de Forest 
Ecology and Management) e os estudos temáticos relativos ao State of the World’s Forest Genetic 
Resources (Estado dos recursos genéticos das florestas mundiais), da FAO. O último fornecerá uma 
base para o primeiro plano de ação global jamais visto para a conservação dos recursos genéticos 
florestais do mundo. 

Alguns resultados concentram-se em restrições de políticas e de conhecimento, notadamente na 
definição de terras degradadas e em mecanismos de cooperação entre as concessionárias florestais e 
as comunidades.

O progresso no desenvolvimento de capacidades vem sendo obtido por meio da orientação 
de estudantes e membros da universidade. Na Suazilândia, por exemplo, um pesquisador está 
mapeando o status da distribuição e da conservação de uma importante planta medicinal; outro 
está avaliando a educação sobre os recursos genéticos florestais. Além disso, nossos módulos sobre 
conservação e uso de recursos genéticos florestais vêm sendo usados para treinar mais de 200 
alunos e profissionais. 

Os resultados surgem de projetos em andamento há cinco anos ou mais, em especial o projeto 
para a conservação e a melhor utilização de árvores frutíferas na Ásia Central co-financiado pelo 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e o Fundo Global para o Meio 
Ambiente (GEF), que levou os agricultores a plantar uma multiplicidade de árvores frutíferas e nozes 
adaptadas localmente em terras degradadas. 

Tema 3 – Gestão da paisagem 
Um progresso substancial foi obtido na síntese da pesquisa, com relação a aspectos da gestão da 
paisagem, em particular para as emissões de GEEs (gases do efeito estufa) originárias de palmeiras-
do-azeite e de modificações no uso da terra na Indonésia. Três paradigmas: comoditização, 
compensação e coinvestimento são atualmente reconhecidos, em parte por conta de nossa síntese 
de incentivos econômicos para apoiar os serviços ambientais.

Nós articulamos 12 hipóteses relativas aos espaços naturais em observação (consulte Tema 
transversal – Espaços naturais em observação abaixo) com respeito ao entendimento dos padrões 
e impulsionadores de transições florestais. Essas hipóteses se relacionam, por exemplo, à mudança 
temporal, a padrões espaciais e a desafios institucionais em transições florestais e não florestais. O 
trabalho dos espaços naturais em observação testará o escopo para uso dos instrumentos de políticas 
(regras, incentivos, persuasão), que variam no decorrer da transição da cobertura arbórea.

Um inventário das evidências empíricas disponíveis para os espaços naturais em observação do CRP-
FTA está bem encaminhado. O esquema desse tema transversal se beneficiará significativamente de 
nosso entendimento aprimorado da representatividade espacial dos conjuntos de dados da Rede de 
pobreza e meio ambiente (PEN).

Tema 4 – Adaptação e mitigação das alterações climáticas
Nós progredimos quanto aos níveis de emissão de referência (RELs), padrões de desempenho 
necessários à implementação de REDD. Trata-se de um empecilho significativo para que 
os países desenvolvam políticas e tomem medidas relativas à REDD. Desenvolvemos uma 
abordagem gradativa, com base em elementos dos inventários de gás do efeito estufa do Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), integrando indicadores de impulsionadores 
sociais e econômicos de desmatamento a modelos para prognosticar o desmatamento. 



Trabalhadores de plantação de chá, Halimun Salak National Park, Java Ocidental 
(Foto de Aulia Erlangga/CIFOR)

A estrutura de REL foi aceita pela UNFCCC em Durban (dezembro de 2011). No decorrer 
de 2012, a abordagem gradativa foi estendida a todo o sistema de medição, relatórios e 
verificação. A pesquisa em andamento continua a construir a base de evidências para a 
viabilidade desta abordagem.

Nossa pesquisa complementa o CRP-CCAFS. Usaremos conjuntos de dados de nossos respectivos 
trabalhos sobre as palmeiras-do-azeite da Sumatra, por exemplo, a fim de produzir uma série de 
documentos conjuntos.

A sede do ICRAF está atualmente equipada com um laboratório de ponta. Isso nos permitirá 
produzir conjuntos de dados e ferramentas empíricos sobre, entre outros, o clima do passado, 
presente e futuro, reconstruções de clima e produção de datação e avaliação de madeira 
(carbono). O laboratório também propiciará o desenvolvimento de capacidades. 

Tema 5 – Comércio e investimento
Nosso trabalho tem aumentado marcadamente o entendimento das prováveis implicações da 
política de biocombustíveis com relação às modificações no uso da terra, com foco em seis 
países, enfatizando que diferentes trajetórias podem ser adotadas para o desenvolvimento de 
biocombustíveis de primeira e segunda geração.

Nossa pesquisa em mercados madeireiros domésticos e internacionais vem avaliando os desafios 
da conformidade em países como República dos Camarões, Gabão, República Democrática do 
Congo, Indonésia e Equador, em atender às regulamentações de mercado adotadas pela União 
Europeia para a compra de madeira legal. Nossas constatações foram disseminadas para a 
sociedade civil e governos, e integram as negociações de Acordos de Parceria Voluntária (VPA), 
exceto no Equador. 

Nas províncias de Kalimantan Oriental e Papua, na Indonésia, estamos avaliando as implicações 
da aquisição de fibras, alimentos e combustível em larga escala, no contexto dos planos de 
desenvolvimento, a fim de estimular o crescimento econômico. Nosso trabalho coloca em foco 
o equilíbrio entre crescimento e sustentabilidade que esses governos devem conciliar.



Presidente indonésio Susilo Bambang Yudhoyono discursa sobre política global na 
sede do CIFOR em Bogor, Indonésia, em junho de 2012 (Foto de Dita Alangkara)

Tema transversal – Espaços naturais em observação
Nosso tema “espaços naturais em observação” surgiu em resposta ao relatório “Visão de faixa”4 
de 2009. O relatório destacava que o CGIAR carecia de instrumentos comuns de pesquisa, 
que permitissem o agrupamento de resultados comparáveis e a identificação de padrões 
transnacionais. 

Este tema transversal catalisou pesquisas mais coordenadas e colaborativas no âmbito das 
paisagens selecionadas. Nós trabalhamos de perto com novos projetos de pesquisa, como 
o projeto de Desenvolvimento de carbono biológico e o projeto de Modificação agrária. O 
ano de 2012 assistiu a novas atividades de temas transversais sobre serviços e certificação de 
ecossistema. 

A abrangência dos espaços naturais em observação estimulou uma revisão crítica da estrutura 
do CRP-FTA, e forneceu um veículo para que os parceiros pudessem influenciar sua agenda. 
Temos aumentado significativamente a conscientização dos benefícios do compartilhamento de 
dados e de “conjuntos de dados de alto valor”.

Tema transversal – MEIA
A estratégia MEIA do CRP-FTA descreve as abordagens disponíveis para que o CRP-FTA 
demonstre o progresso na direção de resultados e impactos5. A estratégia é sustentada pelo 
Plano operacional MEIA de 2013 a 2015. 

A equipe transversal MEIA contribuiu significativamente para o desenvolvimento de IDOs 
do CRP-FTA, tanto por meio de papéis de liderança como de trabalho com líderes temáticos 
e outros, com o objetivo de projetar estruturas de monitoramento e avaliação (M&E) em 
diferentes níveis.

Tema transversal – Comunicações
De forma generalizada, o CRP-FTA ampliou o escopo de suas comunicações em 2012, o que 
provocou um aumento de 15% em termos de downloads de publicações e um aumento de 
30% em números de acessos a páginas de nossos sites. O número de pessoas que consultam 
nossas publicações de notícias dobrou, chegando a 13.000 no Facebook e a 18.000 no Twitter.

O foco no crescimento on-line ocorreu por intermédio dos blogs: o CIFOR redigiu e publicou 
263 casos relacionados ao CRP-FTA; o ICRAF publicou 51 casos; a Bioversity, 13 e o CIAT, 14.



O CRP-FTA apresentou sua pesquisa em 18 conferências internacionais. Dois destaques foram 
Florestas: a Oitava mesa redonda da Rio+20 e o Forest Day 6, realizado em Doha, na Conferência 
das partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Mais de 700 
pessoas compareceram, e 83% dos participantes entrevistados disseram perceber o Forest Day como 
tendo uma influência “importante” ou “muito importante” na comunicação da formulação de novas 
políticas governamentais.

Progresso em direção à produtividade
Publicações de pesquisa e novos conhecimentos
Nossas constatações de pesquisa foram publicadas em uma série de formulários, que vão de 
documentos revisados por profissionais do mesmo nível e relatórios técnicos a livros de síntese e 
artigos on-line. A publicação de nosso trabalho em idiomas nacionais possibilitou um maior acesso 
dos públicos-alvo. 

Exemplos notáveis de artigos revisados por pares, incluindo três edições especiais:
 • Uma análise essencial de oportunidades de reformas de posse de floresta para beneficiar os 

pequenos agricultores, publicada como Edição especial de Conservation and Society, consistindo 
em 11 artigos6 (T1);

 • Uma edição especial de Forest Ecology and Management sobre o múltiplo uso de florestas7 de 
produção tropical, consistindo em 11 documentos de referência (T2); 

 • Uma análise das contribuições do sistema de agrossilvicultura de pequenos agricultores para a 
conservação de recursos genéticos baseada nos agricultores em Biodiversity Conservation8 (T2);

 • Uma análise das condições para ação coletiva de criação e asseguramento de direitos de 
propriedade na gestão da produção florestal, em International Forestry Review9 (T2); 

 • Uma edição especial de Ecology and Society sobre os impactos locais, sociais e ambientais dos 
biocombustíveis10 (T5); e

 • Análise da participação feminina em gestão florestal em Global Environmental Change11 (Gênero).

Outros tipos de publicações de 2012 incluem:
 • Relatórios técnicos sobre nove cadeias de valor importantes para árvores e produtos florestais, 

incluindo participação de gênero12 (T1; Gênero);
 • Uma revisão global de impactos arbóreos sobre diversidade abaixo do nível do solo e saúde do  

solo13 (T1);
 • Uma cartilha global sobre domesticação de árvores14 (T1);
 • Um resumo da política sobre uso de treinadores agricultores voluntários para disseminar 

opções de forragem arbórea na África Oriental15 (T1);
 • Diretrizes do CacaoNet Safe Movement em CD (T2);
 • Sínteses estratégicas sobre serviços de ecossistema e as formas pelas quais regras, persuasão 

e incentivos podem influenciar responsáveis pelas tomadas de decisões (T3); 
 • Um livro, Analysing REDD+: Challenges and choices, resumindo o trabalho dos três primeiros 

anos do Estudo Comparativo Global do CIFOR sobre REDD+ (T4);
 • Artigos de abrangência sobre sinergias entre adaptação e mitigação para mudança 

climática (T4); 
 • Uma série sobre alto estoque de carbono, trajetórias de desenvolvimento rural a favor dos 

pobres e trajetórias de desenvolvimento de baixo carbono (T4); 
 • Avaliações de país sobre mercados internos de madeira na República dos Camarões, 

Gabão, República Democrática do Congo, Indonésia e Equador (T5); 
 • Opções de políticas e normatizações aprimoradas para investimentos em larga escala mais 

responsáveis16 (T5);
 • Uma síntese de conhecimentos relacionados às diferentes dimensões de desenvolvimento de 

biocombustível17 (T5); 



 • Artigos ocasionais com revisões de abordagens, recursos e métodos para tratar de 
gênero18 (Gênero); e

 • Uma avaliação baseada no gênero do comércio de produtos florestais não madeireiros na 
África, Ásia e América Latina (Gênero).

Materiais, métodos e ferramentas melhores
O desenvolvimento e o refinamento de materiais, métodos e ferramentas constituem uma 
característica central de nosso trabalho. Eis alguns exemplos que demonstram nosso progresso 
nessa arena:
 • Métodos e ferramentas para aquisição de conhecimento local sobre atributos arbóreos de 

uma ampla gama de espécies19,20 (T1);
 • Novos métodos de propagação de várias espécies de árvores de alto valor na África, 

incluindo a Dacryodes edulis e a Allanblackia floribunda21, e germoplasma aprimorado de 
espécies arbóreas do parque saheliano22 (T1);

 • Medidas ou princípios de conservação baseados na comunidade para proteger a 
diversidade de árvores frutíferas (Sul/Sudeste da Ásia) (T2);

 • Análise aprofundada de padrões e impulsionadores de mudança de cobertura arbórea (T3);
 • Resolução de obstáculos técnicos à mensuração de carbono na REDD (T4);
 • Avaliação de abordagens para a implementação de princípios de Aplicação de legislação 

florestal, Governança e Comércio (T5);
 • Critérios de sustentabilidade para desenvolvimento de biocombustíveis23 (T5);
 • Diretrizes para pesquisa de gênero na arena do CRP-FTA24, e uma estrutura para análise de 

funções de gênero em manejo florestal25 (Gênero);
 • Metodologias estão sendo desenvolvidas para avaliar a covariação de susbsistências e 

árvores na escala da paisagem Espaços naturais em observação;
 • Harmonização de metodologia para coleta de dados de monitoramento “centrais” Espaços 

naturais em observação;
 • Práticas com melhores perspectivas para agrossilvicultura compiladas como parte de um 

conjunto amplo de tecnologias com melhores perspectivas (MEIA) em todo do CGIAR; e
 • “DoView”, software de visualização de resultados26, testado com expansão antecipada de 

seu uso em 2013 (MEIA). 

Sistemas de dados e gestão aprimorados
Investimos recursos significativos em dados e sistemas, essenciais para alcançar a meta 
abrangente do CRP-FTA. Tomamos nota de alguns exemplos de nossos sucessos nessa área:
 • Análise do impacto de produção de palmeiras-do-azeite na Indonésia (T3);
 • Melhoria do entendimento da representatividade espacial dos conjuntos de dados da 

PEN (T3);
 • Contribuição para diretrizes suplementares do IPCC sobre inventários de gases de efeito 

estufa em terras alagadas (T4);
 • Agrupamento de fatores de emissão (por exemplo, Bolívia, Peru, Quênia, Indonésia, 

Vietnã) (T4);
 • Sistematização de informações sobre investimentos em biocombustíveis em larga 

escala27 (T5);
 • Coleta de dados sobre investimentos em larga escala em setores na Indonésia e em 

palmeiras-do-azeite em sete países (T5);
 • Comparação e processamento de informações e dados existentes por todos os quatro 

espaços naturais em observação (Espaços naturais em observação);
 • Desenvolvimento de um sistema de relatório de progresso técnico on-line com base na 

estrutura de Plano Operacional (MEIA); e
 • Trazer o CRP-FTA para o principal processo de previsão (MEIA) do CGIAR. 



Cientistas tirando medidas para determinar quanto carbono há armazenado em 
ecossistemas de mangues (Foto de Kate Evans)

Excedente direcionado
Utilizamos uma série de plataformas e trajetórias de comunicação, incluindo novas mídias, 
para manter nossos pesquisadores, parceiros e setores envolvidos informados a respeito e 
engajados em nossa pesquisa, bem como para buscar a respectiva contribuição e visão. 
Alguns exemplos de produtos incluem: 
 • CIFOR, ICRAF e Bioversity, lançaram, todos, páginas da web do CRP-FTA, e trabalharam 

com o CGIAR em sua página do CRP-FTA (CGIAR.org);
 • O compartilhamento do conhecimento é possibilitado por meio de nossa “rede de 

paisagens de aprendizado” (T3);
 • Uma plataforma on-line sobre florestas e adaptação e mitigação de mudança climática foi 

lançada sob os auspícios do “weADAPT” (T4);
 • 263 casos relacionados ao CRP-FTA foram escritos e publicados pelo CIFOR em inglês, com 

traduções para os idiomas espanhol (116), português (9), francês (46) e indonésio (90), e 
51 casos e artigos de destaque foram publicados pelo ICRAF, 13 pela Bioversity e 14 pelo 
CIAT; e

 • O uso de documentários em vídeo e ensaios em fotos para comunicar constatações de 
pesquisas complexas aumentaram em todos os centros.

Progresso em direção a resultados
Apresentamos exemplos de progressos em direção a resultados com relação ao seguinte: usar 
nossa pesquisa para influenciar a política; realizar mudanças tangíveis em percepções e em 
práticas no terreno e demonstrar absorção de produtos excedentes.

Política baseada na evidência
Informamos e moldamos políticas em todas as escalas, incluindo várias estratégias de ampla 
repercussão, por meio do envolvimento ativo com processos de desenvolvimento de políticas, 
em especial: 
 • A Global Strategy for the Conservation and Use of Cacao Genetic Resources28, o relatório da 

FAO sobre State of the World’s Forest Genetic Resources29 e The Forests of the Congo Basin: 
State of the Forest 201030 (T2);



Carregadora de água para garimpo de ouro, Burkina Faso (Foto de Ollivier Girard/CIFOR)

 • Chegou-se a um acordo sobre como a ciência do CRP-FTA pode contribuir para processos e 
metas da Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD) (T3);

 • Processos de planejamento de uso da terra distrital identificaram opções mais realistas, e há 
evidência em países-piloto de absorção da política nacional (T3); 

 • Os governos da Indonésia e do Vietnã, baseados na ciência do CRP-FTA e no projeto RUPES, 
esclareceram procedimentos operacionais para incentivos econômicos em serviços de 
ecossistema (T3);

 • Nossas diretrizes foram adotadas por fóruns internacionais sobre combinação de metas de 
conservação e subsistência em torno de áreas protegidas (T3);

 • A estrutura de REL foi aceita pela UNFCCC em Durban (dezembro de 2011), e a abordagem 
gradativa foi estendida a todo o sistema de mensuração, relatórios e verificação em 2012 (T4);

 • Nossas avaliações específicas de país para os países Indonésia, República dos Camarões, Gabão 
e República Democrática do Congo integram as negociações de VPA (T5);

 • Estamos facilitando a introdução de um novo esquema de permissão de registro em pequena 
escala com o governo indonésio e autoridades provinciais da Papua (T5); e

 • Novas concessões de terra foram temporariamente suspensas em razão de pendência 
na revisão de impactos até a presente data, além de nossas constatações de pesquisas 
anteriores (T5).

Mudança de percepção e prática
Nossa abordagem de pesquisa baseada na ação e colaborativa incentivou mudanças de percepções 
e práticas de várias maneiras para diversos setores envolvidos, tais como: 
 • Possibilitamos ao WWF e aos NARES da Zâmbia e da Tanzânia promover opções de diversidade 

de árvores além das monoculturas de eucaliptos na bacia hidrográfica do Lago Tanganyika, 
reforçando por meio do reforço da capacidade e do uso de ferramentas de FTA (T1); 

 • Nosso copesquisador, um coletor local de abelhas selvagens na Reserva Niassa de 
Moçambique, foi eficaz na apresentação de práticas de colheita não destrutivas para 127 
caçadores de abelhas em 7 locais (T2);

 • O conceito mais amplo de “transições de cobertura arbórea” está ganhando em aceitação, e a 
mudança de “pagamentos por serviços de ecossistema” para compensação e coinvestimento é 
cada vez mais percebida como uma próxima etapa necessária (T3);



 • Mais de 5000 pequenos agricultores na Índia adotaram medidas de acordo com um 
projeto lançado em 2009, concebido para aprimorar subsistências e benefícios das 
finanças do carbono (T4); e

 • Contribuímos para racionalizar o desenvolvimento do estado de alimentos e energia 
integrados na Papua, incluindo a suspensão de cerca de 300.000 ha de investimentos 
em palmeiras-do-azeite (T5).

Utilização de informações
 • Uma pesquisa do blog Forests News do CIFOR descobriu que os leitores são provenientes 

de uma ampla amostragem de profissões (até 45.000 acessos por mês);
 • O número de pessoas que seguem os feeds de notícias dos centros quase dobrou desde 

2011, alcançando mais de 13.000 no Facebook e 18.000 no Twitter;
 • Ganhos semelhantes foram sentidos em outras mídias sociais, incluindo YouTube, 

SlideShare e Flickr; e
 • Um salto importante na cobertura de mídia, do envolvimento proativo com jornalistas 

até entrevistas, comunicados à imprensa, workshops de mídia, visitas de campo, e o uso 
de blogs de jornalistas como serviços de notícias virtuais sobre questões florestais. 

Progresso em direção ao impacto
O CRP-FTA investe recursos significativos em análises de impacto para acompanhar 
progressos em relação à trajetória de impacto global do CRP-FTA definida para cada tema. 
Além de nossos casos de sucesso e realizações já descritas, apresentamos alguns exemplos de 
estudos relacionados a impactos:
 • Cogestão de florestas nas Terras altas de Fouta Djallon da Guiné;31 
 • Gestão sustentável de florestas na Bacia do Congo (com início planejado para 2013) com 

termos de referência disponíveis mediante solicitação; e
 • Lições da implementação do projeto LAMIL (com início planejado para 2013) com 

termos de referência em finalização.





Altiplano, Guatemala (Foto de Anne Larson/CIFOR)

Realizações da pesquisa 
sobre gênero

Gênero é um de nossos quatro temas de pesquisas 
transversais no CRP-FTA e orienta a pesquisa de 
gênero em cada um dos cinco temas de pesquisa 
centrais. Nesta seção, descrevemos realizações 
importantes no contexto da estratégia de gênero do 
CRP-FTA, publicada em 201332. 

Metas de igualdade de gênero 
definidas
A estratégia de gênero estabelece quatro grupos de 
resultados que abrangem cinco temas de pesquisa 
do CRP-FTA: (1) refletir conhecimento, preferências 
e prioridades de mulheres (e homens) por todas 
as cadeias de decisões relevantes, (2) identificar 
e atenuar os efeitos diferenciais de processos de 
políticas sobre homens e mulheres, (3) responder 
por capacidades diferenciais para adotar materiais, 
métodos e conhecimentos durante intervenções e (4) 
aumentar a participação equitativa e influência sobre 
os processos de tomada de decisões. 

Esses resultados são integrados a atividades de 
pesquisa específicas no nível do tema. Cada um dos 
cinco temas opera em uma escala global e dentro 
de uma rede de espaços naturais em observação 
projetada para possibilitar a pesquisa comparativa de 
longo prazo e o aprendizado da lição. Começando 
em 2013, uma abordagem de monitoramento em 
dois níveis será usada para acompanhar esses quatro 
resultados. Em primeiro lugar, monitoraremos 
propostas de projetos individuais e resultados de 
pesquisas anualmente. Depois, o monitoramento 
formará uma parte integral de todas as análises 
de impacto, previstas para ocorrer em intervalos 
de 3 a 5 anos. Essas análises aplicarão indicadores 
de impacto derivados de IDOs desenvolvidos em 
consulta a líderes do tema. 

Arquitetura institucional para 
inclusão de gênero em vigor
Em termos gerais, a capacidade de integrar gêneros 
por todo o ciclo de pesquisa difere entre os temas 
do CRP-FTA. A experiência nas ciências biofísicas 
domina por todo o CRP-FTA coletivamente, enquanto 
nossos especialistas em ciência social nem sempre 
estão capacitados na realização de pesquisas 
sensíveis a gênero.



Nossos indicadores de processo até aqui se concentram em quantificar cientistas treinados e 
resultados específicos de gênero. Em 2013, um conjunto mais amplo de indicadores avaliará o 
número de propostas de pesquisas de gênero integradas e parcerias específicas de gênero. A 
estrutura de gênero desenvolvida por cientistas e parceiros do CRP-FTA será usada em 2013 para 
uma síntese mais sistemática de resultados. Além disso, uma avaliação mais abrangente de nossa 
abordagem de gênero será antecipada nesse momento. 

Agora apresentamos alguns exemplos-chave de meios pelos quais estamos incluindo a integração 
de gênero no CRP-FTA. 

Treinamento para cientistas: 
 • Em 2012, cinco workshops foram realizados para treinar 62 cientistas em conceitos, métodos e 

integração de gênero; 
 • O ICRAF convocou seminários de treinamento e conscientização em gênero;
 • 26 participantes (cientistas e parceiros do CGIAR) participaram de um workshop sobre métodos 

de gênero avançados, e
 • Foi realizado um workshop sobre escrita de notas de conceito de gênero e compartilhamento 

de métodos de pesquisa.

Materiais para orientação da a integração de gênero: 
 • Um manual de métodos (em quatro idiomas), com uma revisão detalhada associada;



Descaroçamento do algodão, Burkina Faso (Foto de Ollivier Girard/CIFOR)

 • Uma estrutura para a integração de gênero;
 • Uma revisão da liderança feminina em NRM e conservação;
 • Análise de conjunto de dados de vários países e vários locais do IFRI para explorar relações 

de gênero, e
 • Um banco de dados bibliográficos com cerca de 2000 entradas relevantes a cada um 

dos temas. 

Recrutamento de especialistas em gênero: 
 • Quatro especialistas em gênero (todos pesquisadores com pós-doutorado) foram recrutados 

por meio de cada centro de parceiros do CRP-FTA; 
 • Para o Tema 1 foi contratado um especialista em gênero (com um PhD) como membro 

da equipe;
 • Três consultores orientaram sobre avaliações de desenvolvimento metodológico e gênero/

necessidades de treinamento; 
 • Quatro pesquisadores foram adotados por candidatos a PhD.

Desenvolvimento de comunidades de prática: 
 • O ICRAF formou uma “Equipe de implementação de gênero”, que compreende 11 cientistas 

de todos os programas regionais e temas do CRP-FTA. 
 • A abordagem da “Equipe de implementação de gênero” será monitorada para possível 

implementação em todo o CRP-FTA.





Um cientista do CIFOR acompanhando moradores 
quíchuas transportando madeira rio abaixo no Rio 
Arajuno, Equador (Foto de Tomás Munita/CIFOR)

Formação de parcerias 

O CRP-FTA possui parcerias formais com mais de 
80 instituições em todos os continentes. O primeiro 
ano completo de operação do CRP-FTA viu tanto 
um aprofundamento quanto um ampliamento 
dessas parcerias, em diversas escalas, para facilitar a 
realização e o impacto da pesquisa. 

Quatro exemplos ilustram formas diferentes de 
parceria global. Um é tipificado pelo ingresso do 
CIRAD no Comitê de Direção do CRP-FTA, e pela 
aprovação de seis pesquisadores do CIRAD/IRD para 
trabalhar em tempo integral nas atividades do CRP-
FTA em 2012. Um segundo exemplo é a parceria 
da Bioversity com a FAO no desenvolvimento 
do relatório State of the World’s Forest Genetic 
Resources e sínteses regionais relacionadas. Um 
terceiro é a parceria do ICRAF com a FAO e outros 
para desenvolver diretrizes de avanço da política 
de agrossilvicultura. E um quarto é o Memorando 
de entendimento (MoU) assinado entre a CBD e 
o CRP-FTA durante o Tree Diversity Day na COP11 
de CBD em outubro de 2012. O Memorando de 
entendimento facilita o trabalho do CRP-FTA em 
apoio a objetivos de CBD. 

A profundidade de obtenção de parcerias é bem 
ilustrada pela Estratégia Global pela Conservação e o 
Uso de Recursos Genéticos do Cacau. Desenvolvida 
sob os auspícios da Bioversity, a estratégia tem 
como meta fomentar a disponibilidade sustentável 
da diversidade do cacau. Mais de 30 institutos 
de 26 países envolvidos na gestão da diversidade 
genética do cacau contribuíram e apoiaram a 
estratégia, 20 organizações dos setores público 
e privado agora estão colaborando em sua 
implementação. Os Espaços naturais em observação 
do CRP-FTA são outro exemplo fundamental de 
formação eficaz de parcerias, com três lideradas 
por organizações parceiras. Em nível de país, o 
trabalho complementar do CIFOR e do ICRAF com a 
Agência de Pesquisa e Desenvolvimento de Florestas 
da Indonesia tipifica parcerias do CRP-FTA com a 
NARES. O projeto de desenvolvimento do cacau de 
10 anos na Costa do Marfim, “Vision for Change” 
(V4C), liderado pelo ICRAF e apoiado pela Mars 
Corporation, ilustra o nível crescente de parcerias do 
CRP-FTA com o setor privado. 



Formação de capacidades

Atividades de formação de capacidades do CRP-FTA assumiram várias formas, geralmente no 
contexto das parcerias discutidas acima. As mais comuns foram as várias formas de workshop 
ou treinamento realizadas por projetos de pesquisa do CRP-FTA ou entre eles. 

Em 2012, o CRP-FTA realizou quase 100 workshops ou programas de treinamento em quase 
40 países, para um total de cerca de 3000 participantes (52% de mulheres, 48% de homens). 
Cerca de 10% deles se concentram em dimensões ou questões de gênero. Também investimos 
na especialização da equipe do CRP-FTA (120 participantes em 3 cursos, 67% de mulheres). 

Cientistas do CRP-FTA supervisionaram 60 alunos de PhD e mestrado (47% de mulheres, 
53% de homens); e cerca de 350 estagiários. O projeto REFORCO (Pesquisa em Engenharia 
Florestal do Congo) na RDC, que visa repor as posições e treinar uma nova geração de 
pesquisadores, é digno de nota, com 21 alunos em 2012. 



Obtenção de conhecimento local sobre mudança climática, Burkina Faso  
(Foto de Ollivier Girard/CIFOR)

Iniciamos ambas as estratégias e pesquisas para a formação mais eficaz de capacidades. O 
ICRAF desenvolveu uma nova estratégia de formação de capacidades e um projeto em todo 
o CRP-FTA, intitulado “Toward more effective capacity building: A comparative evaluation of 
CRP-FTA partner center experiences” (Para uma formação mais eficaz de capacidades: uma 
avaliação comparativa das experiências do centro de parceiros do CRP-FTA), será implementado 
em 2013. Igualmente, o esquema de associação de gêneros do CRP-FTA será iniciado em 2013 
como resultado da colaboração entre os pontos foco de gêneros do CRP-FTA em 2012.

Em 2012 colaboramos com a IUCN e a Transparency International para sediar uma série de 
workshops no Vietnã, com o objetivo de aprimorar a prática de relatórios ambientais. Esses 
eventos iniciaram com um relatório resumido para 15 editores seniores de jornais/TV e o 
secretário executivo de informações, seguido por workshops conduzidos pelo CIFOR e viagens 
de campo para 36 repórteres.





Um morador quíchua passa por uma área recém-
desmatada por ele para agricultura, próximo ao Rio Napo 
em Orellana, Equador  
(Foto de Tomás Munita/CIFOR)

Gestão de riscos

Identificamos três riscos principais para o CRP-FTA que 
poderiam impedir a apresentação de resultados, e 
descrevemos as medidas de mitigação planejadas.

Coerência e colaboração 
Coerência e colaboração entre centros e temas são 
essenciais para evitar a fragmentação, a duplicação e o 
uso ineficiente de fundos, e o progresso insatisfatório 
em direção a IDOs e SLOs. Nós abordamos esse risco 
por meio de uma série de medidas. Estamos mapeando 
contribuições individuais baseadas no centros em um 
plano operacional comum no nível do CRP. Estamos 
criando um quadro integrado de todos os requisitos de 
relatório, de modo a potencializar indicadores de nível 
de projeto no nível do CRP. 5% de fundos operacionais 
foram alocados para propostas que reforçam sinergias 
entre diferentes temas e centros para alcançar IDOs 
e SLOs. 

Evidência 
A evidência inadequada de progresso na direção de 
IDOs e SLOs coloca em risco o acesso do programa a 
financiamento com base no desempenho. Adotamos 
uma abordagem multifacetada e integrada para 
mitigar esse risco, incluindo a implementação da 
estratégia MEIA do CRP-FTA, participando de um 
grupo de trabalho de impacto de pesquisa de NRM 
do CGIAR, empregando especialistas em planejamento 
e monitoramento baseado em resultados, para aplicar 
mecanismos de captura de evidências eficazes (por 
exemplo, Mapeamento de Resultados e DoView), e 
análises de impacto de comissionamento.

Incerteza em relação a 
financiamentos 
A continuidade dos financiamentos centrais para 
pesquisa do CRP-FTA permanece incerta e ameaça 
comprometer a abordagem de pesquisa plurianual do 
programa. Nossa abordagem para mitigação desse risco 
envolve, entre outras coisas, aprimorar o financiamento 
bilateral como fonte principal de fundos, adotar um 
perfil de riscos conservador(por exemplo, adiando a 
contratação de uma equipe de pesquisa internacional) 
e trabalhar com o Consortium Office para desenvolver 
métodos de financiamento de baixa volatilidade e 
identificar novas fontes de financiamento.



Lições aprendidas

É importante reconhecer que 2012 representa o primeiro ano completo de implementação 
do CRP-FTA. Prevemos a participação e o aprendizado em atividades de compartilhamento de 
lições com outros CRPs.

Confiança no indicador global
O CRP-FTA não é capaz de responder a várias das categorias de indicadores na Tabela 1 
(Anexo D do relatório completo) devido a seu lançamento logo antes do prazo final do 
período de relatório. Prevemos um alto nível de confiança na resposta a esses indicadores em 
2013, após o estabelecimento de um sistema de coleta de dados adaptado. 

Resultados inesperados e implicações
Todos os temas do CRP-FTA e os temas transversais estão “no rumo” com suas trajetórias de 
impacto, como definido originalmente. No entanto, resultados e implicações inesperados 
podem surgir à medida que o programa se consolida.



Cientistas do CIFOR conversam com membros da comunidade local (Foto de Kate Evans/CIFOR)

Monitoramento de indicadores e análise qualitativa
Em apoio à estratégia MEIA do CRP-FTA, damos alta prioridade à harmonização da coleta e 
compartilhamento de informações em nível de projeto entre centros. Quando as informações 
em nível de projeto forem padronizadas, será possível o acompanhamento mais detalhado e 
em tempo real do cumprimento de etapas e do progresso em relação à produtividade e aos 
resultados. 

No nível central, alinharemos melhor as atividades do MEIA e aprimoraremos a 
disponibilidade e a capacidade de acesso a resultados. Progressivamente, estaremos melhor 
posicionados para fornecer um quadro mais exato e atual do progresso agregado ao longo da 
cadeia de resultados na direção de IDOs e SLOs. 

Em 2013 planejamos desenvolver e aplicar um mecanismo para captar e integrar evidências 
de todo o portfólio de pesquisa do CRP-FTA. Além disso, estamos explorando métodos mais 
interativos e baseados na narrativa de apresentar informações sobre o progresso do CRP-FTA 
para diversos interesses de setores envolvidos.



Abreviações
CBD Convenção sobre Diversidade Biológica 
CCAFS Mudança Climática, Agricultura e Segurança de Alimentos
CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical
CIFOR Centro de Pesquisa Florestal Internacional
CIRAD Pesquisa Agrícola para Desenvolvimento
COP Conferência das Partes
CRP6 Programa 6 de Pesquisas do CGIAR (obsoleto, hoje CRP-FTA)
CRP-FTA Programa de Pesquisa do CGIAR sobre Florestas, 

Árvores e Agroflorestas 
FAO Organização para Alimentação e Agricultura
FMNR Regeneração natural administrada por agricultores
GEE Gás de efeito estufa
HQ Sede 
ICRAF Centro Mundial Agroflorestal 
IDO Resultados do desenvolvimento intermediário
IFRI Instituto de Pesquisa Florestal Internacional
IPCC Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
IUCN União Internacional para a Conservação da Natureza 
LAMIL Gestão de Paisagens para Subsistência Aprimorada (projeto)
M&E Monitoramento e avaliação
MEIA Monitoramento, Avaliação e Análise de Impacto
MoU Memorando de Entendimento 
NARES Pesquisa Nacional de Extensão Agrária e Sistemas de Extensão
ONG Organização não governamental
NRM Gestão de Recursos Naturais
PFNM Produtos florestais não madeireiros 
PEN Rede de pobreza e meio ambiente
PNUMA-GEF Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Fundo Global para o 

Meio Ambiente
RDC República Democrática do Congo 
REDD+ Redução das emissões provocadas pelo desmatamento, degradação florestal e 

aumento dos estoques de carbono
REFORCO Pesquisa em Engenharia Florestal do Congo
REL Níveis de emissão de referência
RRC Centros de recursos rurais
RUPES Recompensando Povos Pobres de Regiões Montanhosas por Serviços Ambientais 

(projeto)
SLO Resultado no nível do sistema
T1 Tema 1 do CRP-FTA (Sistemas de produção e mercados)
T2 Tema 2 do CRP-FTA (Conservação e gestão)
T3 Tema 3 do CRP-FTA (Gestão de paisagens)
T4 Tema 4 do CRP-FTA (Adaptação e mitigação das alterações climáticas)
T5 Tema 5 do CRP-FTA (Comércio e investimento)
UNFCCC Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
V4C Visão para mudança
VPA Acordo de Parceria Voluntária
WWF Fundo Mundial para a Natureza
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