
Bem vindos!

Bienvinidos!

Welcome!





I Fórum Virtual sobre o Potencial de Produtos Florestais Não Madeireiros para uma 
Bioeconomia na América Latina e Caribe
Conectando a bioeconomia e as florestas com o desenvolvimento humano.

I Foro Virtual sobre el Potencial de los Productos Forestales No Maderables para una 
Bioeconomía en América Latina y el Caribe
Conectando la bioeconomía y los bosques con el desarrollo humano.

I Virtual Forum on the Potential of Non-Timber Forest Products for a Bioeconomy in Latin
America and the Caribbean
Connecting the bioeconomy and forests with human development.



Identificar e formular iniciativas conjuntas para fortalecer a bioeconomia na 
América Latina e Caribe, a partir do desenvolvimento das cadeias de valor de 
produtos florestais não madeireiros

Identificar y formular iniciativas conjuntas para fortalecer la bioeconomía en 
América Latina y el Caribe, a partir del desarrollo de cadenas de valor de 
productos forestales no maderables. 

Identify and formulate joint initiatives to strengthen the bioeconomy in Latin 
America and the Caribbean, based on the development of value chains for non-timber 
forest products.

OBJETIVOS/ OBJECTIVES



ESTRUTURA/ ESTRUCTURA/ STRUCTURE

23/05

• Plenária/ Plenário/ Plenary
• Contextualização/ Contextualización/ Contextualization
• Momento de reflexão/momento de reflexión/ Reflective Moment

24/05

• Trabalho em grupo/ Grupos de Trabajo/ Working Groups
• GT1, GT2 e GT3
• Troca de experiências/ Intercambio de experiencias/ Exchange of experiences  
• Construção do Painel de Ações/ Construcción de un panel de acciones/ Construction of a panel of actions 

25/05

• Trabalho em grupo/ Grupos de Trabajo/ Working Groups
• GT4 e GT5
• Troca de experiências/ Intercambio de experiencias/ Exchange of experiences
• Construção do Painel de Ações/ Construcción de un panel de acciones/ Construction of a panel of actions 

26/05

• Plenária/ Plenário/ Plenary
• Apresentação dos resultados dos GTs/ Presentación de los Resultados dos GTs/ Presentation of the Results of GTs
• Prospecção de caminhos possíveis/ Prospección de caminos posibles/ Prospection of possible paths



15:00 – Abertura/ Apertura/ Opening Section

15:10 - Apresentação dos Resultados dos Grupos de Trabalhos
Presentación de los Resultados de los Grupos de Trabajo
Presentation of the Results of the Working Groups

16:00 - Painel: Fomento para a Bioeconomia da Floresta na América Latina e Caribe
Panel: Fomentando la Bioeconomía Forestal en América Latina y el Caribe
Panel: Fostering Forest Bioeconomy in Latin America and the Caribbean

17:30 – Encaminhamentos
Seguimiento
Further actions

18:00 – Encerramento/ Clausura/ Closing

PROGRAMAÇÃO/PROGRAMA DEL EVENTO/EVENT PROGRAM



1. PERGUNTA/ PREGUNTA/ QUESTION

Em que país você está agora? 

¿En qué país estás ahora?

What country are you in now?

2. PERGUNTA/ PREGUNTA/ QUESTION

Categoria de sua instituição:

Categoría de su institución:

Category of your institution:

MENTIMETER
PERFIL DOS PARTICIPANTES



Apresentação dos Resultados dos Grupos de Trabalho

Presentación de los Resultados de los Grupos de Trabajo

Presentation of the Results of the Working Groups

GT1 – Janaina Diniz (UNB)
GT2 – Kolbe Soares (WWF – Brasil)

GT3 – Roger Villalobos (CATIE)
GT4 – Fátima Brito (SFB)
GT5 - Fabiana Prado (IPÊ)



GRUPO DE TRABALHO/ GRUPOS DE TRABAJO/ WORKING GROUPS

GT 1: FORMAÇÃO DE CAPACIDADES/ FORMACIÓN DE CAPACIDADES/ TRAINING OF CAPACITIES

GT 2: COMERCIALIZAÇÃO E MERCADOS PARA A BIOECONOMIA/ COMMERCIALIZACIÓN Y MERCADOS 
PARA LA BIOECONOMÍA/ MARKETING AND MARKETS FOR THE BIOECONOMY

GT 3: BIOECONOMIA DA RESTAURAÇÃO FLORESTAL/ BIOECONOMÍA DE LA RESTAURACIÓN 
FORESTAL/ BIOECONOMY OF FOREST RESTORATION

GT 4: PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PARA UMA BIOECONOMIA INCLUSIVA/ INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO PARA UNA BIOECONOMÍA INCLUSIVA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR AN 
INCLUSIVE BIOECONOMY

GT 5: MECANISMOS FINANCEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS/ MECANISMOS FINANCIEROS Y 
SERVICIOS AMBIENTALES/ FINANCIAL MECHANISMS AND ENVIRONMENTAL SERVICES



GT1:FORMAÇÃO DE CAPACIDADES
GT1: FORMACIÓN DE CAPACIDADES 
WG1: TRAINING OF CAPACITIES

Moderação: Adriana Cabral
Coordenação: Janaína Diniz (UnB),  Álvaro Nogueira de Souza (UnB) e 
Patrícia Oliveira (UFOPA)



Discutir possibilidades de se promover o intercâmbio de saberes e conhecimentos 
técnicos e científicos visando à formação de capacidades para a implementação de 
uma bioeconomia inclusiva.

Discutir posibilidades de promover el intercambio de saberes y conocimientos
técnicos y científicos, visando la formación de capacidades para la implementación
de una bioeconomía inclusiva.

Discuss possibilities to promote the exchange of empirical, technical and 
scientific knowledge, aiming at the formation of capacities for the implementation
of an inclusive bioeconomy.

OBJETIVOS/ OBJECTIVES









1. Programa CAP Gestão: gerando capacidades para a gestão de empreendimentos da agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais 
brasileiros 

Programa CAP Gestión: generación de capacidades para la gestión de emprendimientos de la agricultura familiar, pueblos y comunidades tradicionales 
brasileñas

CAP Gestão Program: generating capacities for the management of family farming ventures, traditional peoples and communities in Brazil

Claudia Souza/GIZ - Agência Alemã de Cooperação internacional

2. Capacitação e assistência técnica, métodos eficazes de desenvolvimento e fortalecimento do conhecimento em empreendimentos rurais associativos

Capacitación y asistencia técnica, métodos efectivos de desarrollo y fortalecimiento del conocimiento en empresas rurales asociativas

Training and technical assistance, effective methods of development and strengthening of knowledge in rural associative enterprises

Evelyn Chaves/ Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Costa Rica)

3. Pós-graduação na Amazônia: uso de Problem Based Learning e Bioeconomia Territorial

Posgrado en Amazonía: uso de Problem Based Learning y Bioeconomia Territorial

Postgraduate studies in the Amazon: use of Problem Based Learning and Territorial Bioeconomy

Patrícia Oliveira/Universidade Federal do Oeste do Pará (Brasil)



DESAFIOS: 33 OPORTUNIDADES: 19

















Obrigado!
Gracias!
Thank you



GT 2: COMERCIALIZAÇÃO E MERCADOS PARA A BIOECONOMIA
GT2: COMMERCIALIZACIÓN Y MERCADOS PARA LA BIOECONOMÍA
WG2: MARKETING AND MARKETS FOR THE BIOECONOMY

Moderação: Neluce Soares
Coordenação: Kolbe Soares (WWF-Brasil) e Bruna de Vita (UnB) 



Discutir e propor estratégias econômicas e organizacionais a partir do 
desenvolvimento de cadeias de valor que incluam e fortaleçam povos e comunidades 
tradicionais (IPLC - Indigenous Peoples and Local Communities). 

Discutir y proponer estrategias económicas y organizativas basadas en el 
desarrollo de cadenas de valor que incluyan y fortalezcan a los pueblos y 
comunidades tradicionales. 

Discuss and propose economic and organizational strategies based on the
development of value chains that include and strengthen indigenous peoples and 
local communities (IPLC). 

OBJETIVOS/ OBJECTIVES









1. Exportação do Baru: parceria entre a Central do Cerrado e a Botanica Origins

Exportación del Baru: colaboración entre la Central del Cerrado y Botanica Origins

Baru Export: partnership between Central do Cerrado and Botanica Origins

Luiz Carrazza/Central do Cerrado e Camila Gusmão/Empresa Botanica Origins (Brasil)

2. Parceria entre empresa e comunidade no desenvolvimento de cadeias de valor da borracha

Colaboración entre empresa y comunidad en el desarrollo de cadenas de valor delcaucho

Partnership between company and community in the development of rubber value chains

Sebastião dos Santos Pereira/Empresa Veja (Brasil)

3. Origens Brasil: Garantia de negócios pela floresta em pé

Origens Brasil Garantía de negocios por el bosque em pie

Origins Brazil:Business guarantee through the standing forest

Fabiano Ruas/ Imaflora/Origens Brasil (Brasil)

4. Projeto de Uso Sustentável da Biodiversidade 

Proyecto de Uso Sostenible de la Biodiversidad

Sustainable Use of Biodiversity Project

Sandra Sharry / Universidad Nacional de La Plata (Argentina)



Oportunidades 28 Desafios: 30



Em relação a promover a 
bioeconomia com justiça, 
incentivar parcerias com 

empresas que pratiquem o 
comércio justo. 

Promover a transição para a 
bioeconomia com justiça, inclusão, 

biodiversidade, redução da 
desigualdade, 

regeneração/recuperação 
florestal, agregação de tecnologias 
junto ao conhecimento tradicional

Incentivar a pesquisa das 
cadeias de valor nas 

universidades (por exemplo 
estudo do pesquisador da 

Embrapa Roberto Porro sobre a 
cadeia do babaçu)

Criar modelos a partir das 
experiências de sucesso

Respeitar as características e 
diferenças de cada comunidade 

local/ grupos sociais

Ter mercado 
adequado que 

estimule a inclusão

Criar políticas públicas de 
garantia dos territórios para os 

povos e comunidades 
tradicionais

Desenvolver a indústria 
brasileira para agregar valor 

e incentivar a economia 
interna

Desenvolver 
tecnologias que 

valorizem os produtos

Estruturar a base produtiva das 
cadeias de valor, com estímulo a 

formação, tecnologias, 
financiamento na base

Empoderar as 
mulheres

Incentivar para que os 
jovens fiquem no 

território

Estimular a Economia 
Circular

Desafios O que precisamos fazer?



Dar acessibilidade -
ter estradas 

adequadas, internet, 
financiamento

Logística

Aproximar da produção 
alguns elos da cadeia como 

processamento, 
embalagem, dinamizando a 

economia local.

Desenvolver ecommerce
(precisa de internet, 

locais de 
armazenamento para os 

produtos)

Criar redes de 
organizações que 
representavam as 

menores

Instalar indústria, 
laboratórios mais 

próximos às 
comunidades

Criar normativas e 
regulamentos para 
acesso a linhas de 

financiamento e acesso 
à água

Não privatizar os 
correios no caso do 

Brasil

Melhorar o escoamento 
fluvial principalmente na 

Amazônia, além dos 
portos

Agregar valor na origem no 
produto e orientar a 

localização de plantios em 
locais apropriados e 

melhorar a produção de 
produtos in natura.

Incentivar a formação de 
redes de comércio e 

organizações maiores (como 
por exemplo o modelo 
adotado pela empresa 

Magazine Luiza no Brasil)

Desafios O que precisamos fazer?



Criar Políticas de 
incentivo para promover 
o relacionamento: como 

redução de impostos.

Parcerias entre: 
associações 

comunitárias, 
organizações de apoio, 
governos e empresas 

locais.
Criar políticas de inserção 

como a PGMBio (Política de 
Pagamento pelo preço 

Mínimo dos produtos da 
biodiversidade – politica 

existente no Brasil)

Agregar políticas 
públicas já existentes. 

Agregar parceiros

Estabelecer preço 
pelos serviços 

ambientais e todos os 
elos da cadeia

Buscar estratégias 
diferenciadas para os 
grupos diferenciados.

Dar subsídios para que haja 
um equilíbrio de vantagens
em todos os elos da cadeia 
na competição com a 
economia de escala.

Acompanhamento e 
apoio na organização 

dos territórios, 
capacitação e 
financiamento

Estabelecer estratégias 
inteligentes para sensibilizar 
órgãos federais e estaduais 

– ter um projeto com a 
solução

Desafios/ 
Oportunidades

O que precisamos fazer?



Ter informação 
compartilhada para 

todos os elos, para ter 
relações mais justas 

(como por exemplo a 
Certificação do Selo 

Origens Brasil)

Comércio Justo (Fair 
Trade)

Rastreabilidade dos 
produtos para gerar 

transparência e 
conhecer a origem dos 

produtos

Repartição de benefícios –
aplicação da lei da 

biodiversidade e da lei de 
repartição de benefício no 

Brasil, além da 
rastreabilidade dos 

produtos

O que precisamos fazer?Desafios/ 
Oportunidades



Incentivar o Mercado 
de carbono (Brasil)

Estratégia de Pagamento por 
Serviços Ambientais inclusive 

implementada com o apoio das 
empresas

Ter pesquisa para 
conhecer o preço dos 

serviços (custo e 
impacto)

Divulgar ao 
consumidos os 

serviços que estão 
incluídos no produto

Levantar os serviços 
prestados de todos os 

elos

Fazer as empresas conheceram os 
serviços que estão sendo 

prestados (importância da 
conservação biodiversidade dos 

povos e comunidades que 
produzem, valores culturais dos 

povos e comunidades)

O trabalho de comercialização das 
empresas ainda não considera os 

serviços ambientais e sociais 
gerados, pois não tem métrica e 
nem cálculo. As empresas pagam 

pelo produto (bonificação). 

O que precisamos fazer?Desafios/ 
Oportunidades

Observação



Divulgar produtos 
“menos conhecidos”

Campanha nacional 
sobre os produtos da 
sociobiodiversidade

Divulgar nos produtos a 
história dos produtos e 

valores das comunidades 
que produzem, além dos 
serviços ecossistêmicos 
associados à produção

Usar redes sociais, 
programas de televisão, 

entrevistas, feiras e 
artigos de jornais

Estimular os 
consumidores a 

provarem os produtos: 
convidar chefs, deixar 
em comércios e feiras

O que precisamos fazer?Oportunidades







Obrigado!
Gracias!
Thank you



GT 3: BIOECONOMIA DA RESTAURAÇÃO FLORESTAL
GT 3: BIOECONOMÍA DE LA RESTAURACIÓN FORESTAL
WG3 BIOECONOMY OF FOREST RESTORATION

Moderação: Marccella Berte
Coordenação: Roger Villalobos (Catie) e Max Yamauchi (Catie)



Discutir las posibilidades de implementar la restauración del paisaje y la 
restauración forestal para el desarrollo de la bioeconomía, considerando la 
importancia de estas actividades en la mitigación de los impactos del cambio 
climático. 

Discutir possibilidades de se implementar a restauração de paisagens e a 
recomposição florestal para o desenvolvimento da bioeconomia, considerando a 
importância destas atividades na mitigação dos impactos de mudanças climáticas

Discuss possibilities of implementing landscape restoration and forest restoration 
for the development of the bioeconomy, considering the importance of these 
activities in mitigating the impacts of climate change. 

OBJETIVOS/ OBJECTIVES



GT 3



GT 3



GT 3



1. Experiencias de apoyo a cadenas de productos forestales no maderables en el sur de Brasil

Experiências de apoio às cadeias de produtos florestais não madeireiros no sul do Brasil

Experiences of supporting non-timber forest product chains in southern Brazil

Leonardo Urruth/Rede Sul de Restauração (Brasil)

2. Programa Arboretum de Conservación y Restauración de la Diversidad Forestal

Programa Arboretum de Conservação e Restauração da Diversidade Florestal

Arboretum Program for the Conservation and Restoration of Forest Diversity

Natália Albuquerque/Serviço Florestal Brasileiro (Brasil)

3. Redário: redes de semillas para la restauración

Redário: redes de sementes para restauração

Redario: seed networks for restoration

Eduardo Malta Campos-Filho/ Instituto Socioambeintal (Brasil)

4. Productos forestales no maderables y restauración: retos y oportunidade

Produtos florestais não madeireiros e restauração: desafios e oportunidades

Non-timber forest products and restoration: challenges and opportunities

Roger Villalobos/ Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Costa Rica)



GT 3

Desafios 21 Oportunidades: 15











GT 3



GT 3



Obrigado!
Gracias!
Thank you



GT 4: PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PARA UMA BIOECONOMIA INCLUSIVA
GT4: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA UNA BIOECONOMÍA INCLUSIVA
WG4: RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR AN INCLUSIVE BIOECONOMY

Moderação: Adriana Cabral
Coordenação: Fátima Brito (SFB) e Ana Euler (Embrapa) 



Discutir possibilidades de se promover, resgatar e aplicar ações de pesquisa e 
desenvolvimento, de forma interdisciplinar e contínua, visando à agregação de 
valor para a implementação de uma bioeconomia inclusiva. 

Discutir posibilidades para promover, rescatar y aplicar acciones de investigación 
y desarrollo, de forma interdisciplinaria y continua, con el objetivo de agregar 
valor para la implementación de una bioeconomía inclusiva.

Discuss possibilities to promote, rescue and apply research and development
actions, in an interdisciplinary and continuous way, aiming at adding value for
the implementation of an inclusive bioeconomy.

OBJETIVOS/ OBJECTIVES









1. Panorama nacional de pesquisa da Embrapa com PFNM e a experiência da erva mate e pinhão
Panorama nacional de investigación de la Embrapa acerca de los PFNM y la experiencia de la yerba mate y piñón

National overview of Embrapa's research with PFNM and the experience with yerba mate and Araucaria seed
Cristiane Helm/ Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- Embrapa (Brasil)

2. Açaí’ação: co-construção de conhecimentos e consolidação de mercados de qualidade para os produtos da sociobiodiversidade
Açaí’acción: co-construcción de conocimientos y consolidación de mercados de calidad para los productos de la sociobiodiversidad

Açai’action: co-construction of knowledge and consolidation of quality markets for socio-biodiversity products
Nathalie Cialdella /CIRAD (Guiana Francesa)

3. Manejo da chakra pelas familias kichwas na Amazônia equatoriana
Manejo de la chakra por las familias kichwas de la Amazonía equatoriana

Management of chakra by Kichwa families in the Ecuadorian Amazon
Carlo Pozo e Bladimir Dahua/ Associação Kallari (Equador)



DESAFIOS: 35 OPORTUNIDADES: 21









AVALIAÇÃO DO EVENTO





Obrigado!
Gracias!
Thank you



GT 5: MECANISMOS FINANCEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS/ 
GT5: MECANISMOS FINANCIEROS Y SERVICIOS AMBIENTALES 
WG5: FINANCIAL MECHANISMS AND ENVIRONMENTAL SERVICES

Moderação: Marccella Berte
Coordenação: Fabiana Prado (IPÊ) e Juliana Napolitano (ISPN)



Discutir mecanismos financeiros capazes de promover o desenvolvimento de cadeias 
de valor com foco num bioeconomia inclusiva.

Discutir mecanismos financieros capaces de promover el desarrollo de cadenas de 
valor con un enfoque de bioeconomía inclusiva.

Discuss financial mechanisms capable of promoting the development of value chains
with a focus on an inclusive bioeconomy.

OBJETIVOS/ OBJECTIVES



GT 5



GT 5



GT 5



1. Plataforma de Finanças de Impacto para a Sociobiodiversidade
Plataforma de Finanzas de Impacto para la Sociobiodiversidad

Impact Finance Platform for Socio-biodiversity
Carina Pimenta/ Conexsus (Brasil)

2. Mecanismo de comercialização de crédito de Carbono
Mecanismo de comercialización de créditos de carbono

Carbon credit trading mechanism
Luana Cordeiro/Empresa Biofílica (Brasil)

3. Fundo LIRA: um arranjo de blended finance
Fondo LIRA, un arreglo de blanded finance
LIRA fund: a blended finance arrangement

Fabiana Prado/ IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas (Brasil)



Desafios 22

GT 5

Oportunidades: 17



GT 5



GT 5



GT 5



GT 5



GT 5



GT 5



GT 5



GT 5



Obrigado!
Gracias!
Thank you



Painel: Fomento para a Bioeconomia da Floresta na América Latina e Caribe

Panel: Fomentando la Bioeconomía Forestal en América Latina y el Caribe

Panel: Fostering Forest Bioeconomy in Latin America and the Caribbean

Nabil Kadri
Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES (Brasil)

Benno Pokorny
Agência Alemã de Cooperação internacional – GIZ

Giulia Muir
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura – FAO

Ana Maria Gonzalez e Luz Marina Mantilla
Banco Mundial e Instituto Sinchi



Encaminhamentos

Seguimiento

Further actions



Nº Geral de Participantes: 250

Nº de participantes no dia 23: 
180

Nº de participantes no dia 26: 
85

Nº de Instituições: 115

Nº de Países: 13

Números gerais do 
Evento



Nº de participantes do GT1: 32

Nº de participantes do GT2: 78

Nº de participantes do GT3: 39

Nº de participantes do GT4: 51

Nº de participantes do GT5: 50

Nº de Palestrantes: 18

Nº de Propostas: 142

Números gerais dos Grupos de Trabalho



1. Red BioForestALC

2. Plataforma de experiencias

3. Documento con los resultados de BioForestAlc 2022

1. BioForestALC network

2. Experience Platform

3. Document with the results of BioForestAlc 2022

Seguimiento/Further actions



Presentación
(Contexto/Motivación para la construcción de este documento)
Capítulo 1. 
Conceptos
(Bioeconomía y PFNM: para los fines de este documento)
Capítulo 2: 
La Bioeconomía del Bosque en América Latina y el Caribe
(Presentación de Datos Oficiales)

Documento con los resultados de BioForestAlc 2022

------------------------

Presentation (Context/Motivation for the construction of this document)
Chapter 1. Concepts
(Bioeconomy and NTFP: for the purposes of this document)
Chapter 2: The Forest Bioeconomy in Latin America and the Caribbean
(Presentation of Official Data)



Capítulo 3: 
Premisas para el Desarrollo de la Bioeconomía Forestal en ALC
(Presentación de las premisas enumeradas en las reuniones 
preparatorias y en el Foro)
Capítulo 4: 
Propuestas para el Desarrollo de la Bioeconomía
(Sistematización y Presentación de las Propuestas listadas en los 
resultados del Foro)

Documento con los resultados de BioForestAlc 2022

Chapter 3: Premises for the Development of the Forest Bioeconomy in LAC
(Presentation of the premises listed in the preparatory meetings and in the Forum)
Chapter 4: Proposals for the Development of the Bioeconomy
(Systematization and Presentation of the Proposals listed in the results of the Forum)



1. PERGUNTA/ PREGUNTA/ QUESTION

Escreva até 3 palavras de como você está saindo deste encontro.

Escriba hasta 3 palabras de cómo está saliendo de esta reunión.

Write up to 3 words of how you are getting out of this meeting.

2. PERGUNTA/ PREGUNTA/ QUESTION

Quais suas expectativas para continuidade pós-evento?

¿Cuáles son sus expectativas para la continuidad posterior al evento?

What are your expectations for post-event continuity?

MENTIMETER
AVALIAÇÃO DO EVENTO



Agradecimentos

Agradecimientos

Thanks



Apoio Financeiro

Fundação Gordon e Betty Moore

Fundo Amazônia/ BNDES

Serviço Florestal Brasileiro - SFB

Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA



Concepção Técnica- científica

SFB: Sandra Afonso e Fátima Brito

Embrapa: Ana Euler e Judson Valentim

UnB: Janaína Diniz e Bruna de Vita

IPÊ: Fabiana Prado e Neluce Soares

WWF: Kolbe Soares

Catie: Roger Villalobo, Evelyn Chaves, Max Levy

OTCA: Vicente Guadalupe 



Grupos de Trabalho:

Coordenação:
SFB: Sandra Afonso e Fátima Brito
Embrapa: Ana Euler
UnB: Janaína Diniz, Álvaro Souza e Bruna de Vita
IPÊ: Fabiana Prado
WWF: Kolbe Soares
Catie: Roger Villalobo, Evelyn Chaves, Max Levy
UFOPA: Patrícia Oliveira (UFOPA)
ISPN: Juliana Napolitano(ISPN)
UFGRS: Gabriela Coelho

Palestrantes: 
Luiz Carrazza (Central do Cerrado - Brasil), Camila Gusmão/Empresa Botanica Origins
(Brasil), Sebastião Pereira/Empresa Veja(Brasil), Fabiano Ruas/ Imaflora(Brasil), Sandra 
Sharry/Universidad Nacional de La Plata(Argentina), Carina Pimenta/Conexsus (Brasil), Luana 
Cordeiro/Empresa Biofílica (Brasil), Claudia Souza/GIZ, Cristiane Helm/EMBRAPA(Brasil), 
Nathalie Cialdella/CIRAD (Guiana Francesa, Carlo Pozo e Bladimir Dahua/ Associação Kallari
(Equador), Leonardo Urruth/Rede Sul de Restauração (Brasil, Natália Albuquerque/Serviço 
Florestal Brasileiro (Brasil), Eduardo Malta Campos-Filho/ ISA (Brasil) 



Apoio técnico-científico, divulgação, moderação e organização:

Moderação: Adriana Cabral e Marccella Berte 

SFB: Rafaella Castro e Juliana Gomes

LPF/SFB: Ana Paula Nakamura, Alexandre Gontijo, Fernanda Pieruzzi, 
Juliana Rodrigues, Luciano Roitiman, Lucélia Macedo

UnB/PPG Mader: Iolanda Cadete, José da Silva, Lauana Silva, Millena
Silva, Stephany Rodrigues, Bruna de Vita

IPÊ: Angela Pellin, Gustavo Quelu, Hercules Quelu, Letícia Lopes, Rafael 
Serafim e Taísa Ferreira

OTCA: Lélis

Intérpretes: José Guilherme Soares, Mônica Lopes, Érika Diniz, Carolina 
Diniz, Cesar Melo, Sofia Orlet, Salomão, Raquel Ilha, Pedro Milliet, 
Rosita Ueno, Priscila Mendes, Rachel Santos, Camila Hespanhol



Obrigado!
Gracias!
Thank you!

Contato: bioforestalc@gmail.com


	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14
	Número do slide 15
	Número do slide 16
	Número do slide 17
	Número do slide 18
	Número do slide 19
	Número do slide 20
	Número do slide 21
	Número do slide 22
	Número do slide 23
	Número do slide 24
	Número do slide 25
	Número do slide 26
	Número do slide 27
	Número do slide 28
	Número do slide 29
	Número do slide 30
	Número do slide 31
	Número do slide 32
	Número do slide 33
	Número do slide 34
	Número do slide 35
	Número do slide 36
	Número do slide 37
	Número do slide 38
	Número do slide 39
	Número do slide 40
	Número do slide 41
	Número do slide 42
	Número do slide 43
	Número do slide 44
	Número do slide 45
	Número do slide 46
	Número do slide 47
	Número do slide 48
	Número do slide 49
	Número do slide 50
	Número do slide 51
	Número do slide 52
	Número do slide 53
	Número do slide 54
	Número do slide 55
	Número do slide 56
	Número do slide 57
	Número do slide 58
	Número do slide 59
	Número do slide 60
	Número do slide 61
	Número do slide 62
	Número do slide 63
	Número do slide 64
	Número do slide 65
	Número do slide 66
	Número do slide 67
	Número do slide 68
	Número do slide 69
	Número do slide 70
	Número do slide 71
	Número do slide 72
	Número do slide 73
	Número do slide 74
	Número do slide 75
	Número do slide 76
	Número do slide 77
	Número do slide 78
	Número do slide 79
	Número do slide 80
	Número do slide 81
	Número do slide 82
	Número do slide 83
	Número do slide 84
	Número do slide 85
	Número do slide 86
	Número do slide 87
	Número do slide 88
	Número do slide 89
	Número do slide 90
	Número do slide 91
	Número do slide 92
	Número do slide 93
	Número do slide 94
	Número do slide 95
	Número do slide 96
	Número do slide 97

