
Introdução 
 
Os atuais e intensos processos políticos em direção a uma 
agenda de desenvolvimento pós-2015 e um acordo sobre o 
clima em 2015 apresentam muitos desafios e oportunidades 
para o mundo da silvicultura. Enquanto metas e prioridades 
globais são definidas e acordadas, setores individuais, como 
os da silvicultura e agricultura devem encontrar os caminhos 
e abordagens para contribuir para tais objetivos globais. 
As soluções provavelmente serão diversas e específicas às 
condições e aspirações em diferentes paisagens. Soluções 
também terão que fazer bom uso de descobertas científicas, 
ou seja, as decisões devem considerar a melhor evidência 
disponível e relevante.

Desde sua criação em 1993, o CIFOR procura satisfazer as 
necessidades de conhecimentos na área de floresta tropical. 
Definir prioridades para futuras pesquisas que se alinham com 
a visão do CIFOR, de que as florestas permaneçam no topo da 
agenda política do mundo e que as pessoas reconheçam o valor 
real das florestas para a manutenção dos meios de subsistência 
e serviços ecossistêmicos, será cada vez mais importante 
enquanto o CIFOR procura fortalecer sua posição como a fonte 
mais relevante de conhecimento sobre as paisagens florestais.
 
Este documento oferece um resumo das Prioridades de Pesquisa 
do CIFOR em 2015. Produzido anualmente e revisado durante a 
Reunião Anual do CIFOR, a íntegra do documento serve como 
um “roteiro” das prioridades de pesquisa do CIFOR agora, em 
um futuro próximo e no horizonte. O processo de prioridades 
de pesquisa também está estreitamente relacionado a contínua 
revisão da estratégia do CIFOR, e complementa os objetivos 
gerais e os aspectos organizacionais da estratégia.

Nesta versão resumida, incluímos um resumo gráfico dos 
principais tópicos de pesquisa do CIFOR, tópicos de ênfase 
especial, prioridades emergentes, e aquelas que estão no 
futuro. Destacamos, ainda, a importância de duas abordagens 
inovadoras e abrangentes: iniciativa de silvicultura baseada em 
evidência (EBF), que tenta elevar o padrão do uso da ciência 
na área florestal; e a abordagem de paisagens, uma grande 

ambição para trabalhar em silvicultura e agricultura, para 
encontrar soluções para o futuro que queremos. 
 
Esperamos que as prioridades de pesquisa do CIFOR sirvam 
como inspiração para organizações parceiras e que estabeleçam 
um padrão para a discussão sobre as necessidades de 
conhecimento florestal.

A versão completa está disponível em Inglês no http://www.
cifor.org/library/5203/cifor-research-priorities-2015/ 

Abordagens inovadoras e 
abrangentes 

Florestal baseada em evidências
Diversos setores da indústria (por exemplo, medicina) têm 
procedimentos sistemáticos e bem estabelecidos para 
consolidar resultados de pesquisa para informar tomadas de 
decisões. No entanto, métodos transparentes na silvicultura1 
para avaliar um conjunto de evidências e informar decisões 
têm sido raramente usados. Isso abre a possibilidade de viés na 
evidência na qual políticas são baseadas, e de decisões políticas 
mal informadas.

Nossa resposta, silvicultura baseada em evidências (EBF), é o 
“uso consciente, explícito e judicioso da melhor evidência atual 
na tomada de decisões para melhorar a oferta de produtos 
e serviços a partir de recursos florestais.”2 A iniciativa EBF visa 
fortalecer a capacidade da comunidade florestal de tomar 
decisões baseadas em evidências através do estabelecimento 

1 Entende-se aqui que a silvicultura reflete o amplo escopo do CIFOR e o 
trabalho de seus parceiros em todo o espectro das florestas e paisagens, seus 
valores e serviços, sua governança, e suas contribuições para o desenvolvimento 
sustentável.

2 Petrokofsky G, Holmgren P and Brown ND. 2011. Reliable forest carbon 
monitoring: Systematic reviews as a tool for validating the knowledge base. 
International Forestry Review 13(1):56–66.
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Comércio e investimento globalizado

Apoiar o 
desenvolvimento 
de um ambiente 
econômico e 
regulatório que 
facilita o comércio 
e investimento 
responsável e 
inclusivo.

Contribuir para a 
construção de sistemas de 
governança multiescalar 
inovadores e arranjos 
institucionais que levem à 
baixa emissão de carbono 
e ao crescimento verde.

Apoiar atores públicos 
e privados na 
elaboração de opções 
mais eficazes para 
melhorar os resultados 
socioambientais 
do comércio e 
investimento.

Análise de gênero e pesquisa

Integrar gênero 
com sucesso em 
todas as pesquisas 
relevantes em 
termos de gênero, 
dentro do CRP-FTA.

Identificar e partilhar 
políticas, tecnologias 
e práticas que 
promovam a equidade 
de gênero no acesso, 
uso e manejo de 
florestas e árvores.

Fornecer orientação 
política e opções sobre 
como evitar ou mitigar 
os impactos negativos 
de gênero associados 
a processos locais ou 
globais relevantes.

Direitos e posse

Apoiar o 
desenvolvimento 
de um ambiente 
econômico e 
regulatório que 
facilite o comércio 
e investimento 
responsável e inclusivo.

Contribuir para a 
construção de sistemas 
de governança 
multiescalar inovadores 
e arranjos institucionais 
que levem à baixa 
emissão de carbono e ao 
crescimento verde.

Apoiar atores 
público e privados 
na elaboração de 
opções mais eficazes 
para melhorar 
os resultados 
socioambientais 
do comércio e 
investimento.

Florestas secas

Reunir informações atualizada 
sobre o desmatamento em 
florestas secas africanas.

Conduzir pesquisa baseada 
nos meios de subsistência na 
América Latina.

Realizar pesquisas na Ásia, no 
Pacífico e no Caribe.

Migração e urbanização

Compreender os efeitos 
da migração sobre as 
interações entre pessoas 
e recursos, incluindo as 
florestas que, por sua 
vez, afetam os migrantes 
que diferem em gênero e 
idade, e sua capacidade de 
adaptação.

Compreender o volume 
e o valor das remessas, 
tanto financeiras como 
em espécie, como essas 
são investidas, e como 
essas decisões afetam as 
paisagens e a cobertura 
florestal.

Saiba como a urbanização está 
afetando a oferta de trabalho, os 
padrões de uso da terra e meios 
de subsistência das comunidades 
rurais e florestas, assim como a 
demanda por produtos florestais e 
as implicações para a governança 
de paisagens florestais.

Florestas, alimentação e nutrição

Contribuir para o aumento dos 
esforços locais e globais para 
melhorar a nutrição.

Ajudar a tornar a política florestal 
e de uso da terra mais ‘sensível à 
nutrição.”

Ênfase especial

Prioridades emergentes

Propriedades Rurais e florestas

Realizar estudos 
locais, regionais e 
nacionais para gerar 
análise comparativa 
global descrevendo 
e analisando as 
condições e práticas 
para definir a gestão 
da interface floresta-
propriedade rural.

Identificar e analisar como as 
políticas, normas e instituições 
que influenciam esses 
sistemas integrados de gestão 
multiuso, bem como como 
esses afetam a governança de 
recursos e participação desses 
pequenos produtores no 
mercado.

Utilizar resultados baseados 
na ciência para reorientar os 
esforços de desenvolvimento 
florestal levando em conta os 
múltiplos benefícios ambientais 
e econômicos e o valioso 
conhecimento indígena dos 
sistemas de pequenos produtores 
para manejar a interface floresta-
propriedade rural.

Fogo e neblina

Descrever as forças motrizes 
econômicas, políticas e 
socioeconômicas em vários 
níveis que atualmente estão 
levando a incêndios em 
turfeiras.

Identificar os feedbacks 
climáticas que provocam 
incêndios, incluindo a 
seca e a inflamabilidade 
dos resíduos de 
vegetação.

Explorar os impactos dos 
incêndios e das emissões 
resultantes de gases de efeito 
estufa sobre a saúde humana, o 
desenvolvimento econômico e 
o clima global.

Financiamento para paisagens sustentáveis

Fornecer informações baseadas em evidências para formuladores de políticas em nível 
local, nacional e internacional para atender a demanda de pequenos e médios mutuários 
que atualmente dependem de crédito com juros altos de comerciantes ou credores não 
regulamentados.

Floresta & restauração da paisagem

Identificar e promover formas de manejo da paisagem 
que otimizem os benefícios ecológicos e sociais do 
aumento da cobertura florestal.

Desempenho social das empresas

Concentrar na interação entre governança corporativa 
e desempenho social das empresas, com ênfase 
em produtos chave que colocam pressões sobre as 
florestas, como o óleo de palma, soja e carne bovina, 
e apoia compromissos para reduzir o desmatamento 
e contribuir para um desenvolvimento com baixas 
emissões.

Economia Verde

Contribuir para a compreensão do grau em que 
as vias de economia verde levam a mudanças 
transformadoras que são necessárias diante de forças 
complexas de mudança.

Sistemas de produção de pequenos produtores 

Analisar as políticas 
e instituições 
que moldam o 
comportamento de 
pequenos produtores 
e comunidades.

Identificar como os pequenos 
produtores participam dos 
mercados de produtos 
florestais, os benefícios 
que derivam da interação 
no mercado e como esses 
benefícios são distribuídos.

Analisar como 
os pequenos 
produtores e 
comunidades 
manejam as 
florestas na 
prática.

Manejo da paisagem, conservação da biodiversidade, serviços ecossistêmicos e meios de subsistência

Compreender as forças 
motrizes que levam às 
transições florestais, como um 
pré-requisito para seu manejo.

Entender as consequências das 
transições florestais para os bens e 
serviços ambientais, e para os meios 
de subsistência.

Melhorar as opções de resposta e políticas 
para sustentar e maximizar os benefícios 
ambientais e sociais de paisagens 
multifuncionais.

Compreender e comunicar o papel e 
a função das florestas e árvores para 
a diversidade alimentar e nutrição.

Mitigação da mudança climática e adaptação

Desafios técnicos, de 
meios subsistência 
e  de governança, 
incluindo a modelagem 
e monitoramento dos 
estoques de carbono.

Os impactos das 
mudanças climáticas.

A implementação equitativa, 
eficaz e eficiente de iniciativas 
de mitigação e adaptação 
(incluindo seus impactos 
diferenciados sobre os grupos 
de gênero).

A intensificação da agricultura 
como uma estratégia para reduzir o 
desmatamento e melhorar outros 
serviços ecossistêmicos (como o 
fornecimento de água e a conservação 
da biodiversidade).

A inclusão de 
florestas e árvores em 
estratégias para reduzir 
a vulnerabilidade 
social.

Silvicultura baseada em evidência

Abordagem de paisagens para solucionar problemas

Principais Tópicos de Pesquisa

Manejo de florestas e árvores

Melhorar a 
restauração 
de diversos 
ecossistemas 
de floresta 
em terras 
degradadas.

Melhorar a conservação 
e uso sustentável 
de árvores e outros 
recursos florestais em 
florestas plantadas e 
florestas naturais para 
fins múltiplos.

Gerar conhecimento de base 
científica sobre a eficácia das 
várias políticas e práticas que 
afetam o uso dos recursos 
florestais em florestas naturais 
e florestas plantadas e 
permanência na paisagem.

No futuro

Resumo de Prioridades de Pesquisa 
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Centro de Pesquisa Florestal Internacional (CIFOR) 
O CIFOR contribui para o bem-estar humano, a conservação ambiental e a equidade, realizando 
pesquisas para servir de base para as políticas e práticas que afetam as florestas nos países em 
desenvolvimento. O CIFOR é um membro do Consórcio do CGIAR. Nossa sede fica em Bogor, na 
Indonésia, com escritórios na Ásia, África e América Latina.

Esta pesquisa foi conduzida pelo CIFOR, como parte do Programa de Pesquisa do CGIAR sobre Florestas, 
Árvores e Agroflorestas (CRP-FTA). Este programa colaborativo visa melhorar o manejo e o uso de florestas, 
agroflorestas e recursos genéticos de árvores distribuídos por toda a paisagem, de florestas a fazendas. O 
CIFOR lidera o CRP-FTA em parceria com Bioversity International, o CATIE, o CIRAD, o Centro Internacional 
de Agricultura Tropical e o Centro Mundial Agroflorestal.

Fund

Os parceiros de financiamento superiores

de “colaboração sem paredes” entre as organizações 
interessadas, e é guiada por um comitê gestor composto 
por membros do CIFOR, ICRAF, CIRAD, CATIE, IUFRO, e da 
Universidade de Oxford. 
 
Os principais resultados dessa iniciativa são revisoes e 
mapas sistematicos e mapas sistemáticos, que identificam 
e descrevem as melhores evidências disponíveis sobre 
assuntos específicos. Essas são desenvolvidas através de 
procedimentos transparentes e reprodutíveis para encontrar, 
avaliar e sintetizar resultados de todas as pesquisas 
relevantes. A partir de hoje, um total de 19 revisoes e mapas 
sistematicos e mapas sistemáticos estão associados com a 
iniciativa EBF. Desses, dois comentários foram concluídos, 
onze comentários ou mapa protocolos foram aceitos 
pelos jornais ou estão sob revisão, e seis protocolos estão 
sendo desenvolvidos. Nosso objetivo é fazer comentários 
sistemáticos uma prática rotineira no CIFOR para fortalecer a 
base sobre a qual as nossas recomendações de políticas ou 
práticas são desenvolvidas.

Em 2014, a iniciativa EBF iniciou uma consulta global com 
as partes interessadas para identificar questões prioritárias 
de pesquisa para a silvicultura: as Top 20 Perguntas para 
Silvicultura e Paisagens (T20Q). Essa usa um levantamento 
interativo na internet para determinar questões prioritárias 
na área da silvicultura e de paisagens para pesquisas futuras 
e o desenvolvimento de políticas. 
 
O treinamento é um componente-chave da iniciativa EBF: 
até à data, 12 seminarios ou treinamentos foram realizadas 
com as partes interessadas em 11 países. Essas continuarão 

no próximo ano, em conjunto com o desenvolvimento de 
parcerias estratégicas, como a parceria entre a Universidade de 
Oxford e suas bibliotecas Bodleian. 
 

Uma abordagem de paisagens para 
resolução de problemas 
Com o crescente domínio da agricultura entre os usos de 
terra, especialmente nos países em desenvolvimento e nos 
trópicos, o desafio urgente do manejo integrado da paisagem 
é vincular práticas agrícolas, instituições e políticas com outras 
atividades da paisagem. A ‘abordagem de paisagens’  fornece 
uma estrutura básica para equilibrar demandas concorrentes 
e integrar políticas de usos múltiplos de terra dentro de uma 
determinada área. No entanto, as tentativas de formalizar e 
caracterizar o que uma abordagem das paisagens realmente 
representa resultaram em uma infinidade de terminologia 
interligadas e a reinvenção de ideias e práticas a partir de 
vários aspectos. Isso levou a uma adoção demorada entre os 
formuladores de políticas e resistência à implementação in loco.

Para resolver essa evidente lacuna na pesquisa, o CIFOR, em 
colaboração com uma ampla gama de parceiros, realizará 
um mapa sistemático para traçar o desenvolvimento da 
abordagem das paisagens e consolidar e sintetizar as 
definições existentes. Isso resultará em um quadro para 
orientar a implementação de uma abordagem das paisagens. 
Esse quadro ao referir-se à conservação, silvicultura, agricultura 
e outros usos da terra procurará abordar os desafios 
ambientais, sociais, políticas e econômicos cada vez mais 
complexos e generalizados que transcendem as fronteiras 
tradicionais de manejo.


