"Quando cheguei aqui há 40 anos, o parque não era tão preservado como está hoje. Hoje as pessoas estão muito mais
conscientes sobre a conservação da natureza e temos agora que controlar as leis do parque". Residente do Marujá,
Parque Estadual da Ilha do Cardoso, Estado de São Paulo, Brasil.
Você está lendo a terceira edição do Boletim CiVi.net. Através deste boletim os parceiros do CiVi.net gostariam de
informar sobre todas as suas atividades e os últimos resultados do projeto que será publicado a cada 6 meses. Em
www.civinet.eu você pode encontrar mais notícias, informações de base e detalhes sobre este projeto. Este boletim está
disponível em três idiomas: Inglês, Espanhol e Português.

Conteúdos desta edição

Reunião do Conselho dos Parceiros na Costa Rica 2013
O consórcio do projeto realizou a segunda reunião do Conselho dos Parceiros entre os dias 14-17 Julho em San José e na
Península de Osa (CR). A reunião foi organizada pela Fundação Neotrópica (NEO) e presidida pelo Dr. Bernardo AguilarGonzalez (NEO) e Dra. Bettina Matzdorf (ZALF). O presidente da NEO o Sr. Juan Carlos Crespo acolheu todos os parceiros do
projeto em San Jose. NEO sediou ambas reuniões em sua sede em San José e no Centro de Estudos e Capacitação da
Comunidade Alvaro Wille Trejos (CEEC-AWT), a estação de campo localizada na Península de Osa, na comunidade de Rincón.
O CEEAC-AWT é um centro local de pesquisa e comunitário que serve às atividades da NEO na região e oferece alojamento
para pesquisadores e ambientalistas internacionais e, representa um recurso relevante para o empoderamento das
comunidades locais, grupos e organizações.
Os Parceiros do projeto se reuniram para discutir os primeiros resultados da pesquisa e análise, bem como o estado da arte do
processo de transferência em todas as quatro áreas de estudo de caso. Foi uma grande oportunidade de assistir a esse processo
de transferência acontecendo nas instalações do estudo de caso na região da Costa Rica. Os parceiros visitaram a região do
estudo de caso no Golfo Dulce no segundo dia. Todos os parceiros ficaram impressionados com no trabalho em andamento nos
viveiros de mangues e aproveitaram a oportunidade para eles mesmos plantarem uma árvore de mangue (ver imagem).

No terceiro dia, uma viagem de campo para as Zonas Úmidas Nacionais de Terraba-Sierpe, convidaram o consórcio de
parceiros para testemunhar a rica biodiversidade da região e tiveram a oportunidade de conhecer os atores locais e parceiros da
NEO para o processo de transferência. Toda a reunião do conselho de parceiros foi um grande sucesso, não apenas em termos
de acordos que estão sendo feitos, mas em termos de percepção do grande esforço e progresso que está em andamento nas
regiões do estudo de caso. Como Paulo Sinisgalli (FUNDAG) colocou durante a conferência de imprensa com o Ministério do
Meio Ambiente: "Estamos todos aprendendo muito com o exemplo da NEO e estamos muito encorajados pelo seu dedicado
trabalho – obrigado!”

Parceiros do Projeto Civinet

Conferência de Imprensa com o Ministério do Meio Ambiente em São
José
Durante a permanência dos pesquisadores na Costa Rica, os parceiros do projeto CiVi.net realizaram uma conferência de
imprensa em 17 de junho com o Ministério do Meio Ambiente. Dra. Bettina Matzdorf (ZALF), Dr. Bernardo Aguilar (NEO) e Dr.
Dolf de Groot (FSD) apresentaram e discutiram os objetivos e trabalhos em curso do CiVi.net com a participação de Adriana
Bejarano, representante do Ministério do Meio Ambiente , o embaixador francês na Costa Rica e Urs Broennimann,
representante da Embaixada da Suíça.

Conferência de Imprensa

Entre outras coisas, o papel significativo que o CiVi.net desempenhou para o estabelecimento de um Vice-Ministério do
Ministério do Meio Ambiente, que se centra na "Política Azul", foi destacada. O papel vital das florestas de mangue para o clima
global e biodiversidade da Costa Rica foi salientada a este respeito. Na ocasião, Dr. Dolf de Groot (FSD) deu um livro sobre
serviços ecossistêmicos para o representante do Ministério do Meio Ambiente - lembrando que ele deu há 25 anos um livro

sobre serviços ecossistêmicos para o ex-presidente da Costa Rica, que pode servir como um impacto mental para a estratégia
sucessiva da Costa Rica de usar seus recursos naturais e da biodiversidade de forma sustentável.

Processo de Transferência na Costa Rica
O processo de transferência entre o Golfo Dulce e comunidades Terraba-Sierpe (no Pacífico Sul) e comunidades Manzanillo e
Corredor Biológico Pajaro Campana (localizado no Pacífico Norte, em torno da região do Golfo de Nicoya) tem sido frutífero.
Durante as oficinas iniciais, representantes da ASOPEZ(Associação dos Pescadores e Piangueros do Golfo Dulce) destacaram a
necessidade de conhecer a zona de transferência. Em seguida, no mês de fevereiro 2013 foi organizada uma viagem de
inspeção que lhes permitiu identificar as semelhanças e diferenças entre as duas áreas, reforçando as suas ideias sobre quais
elementos de sua experiência poderiam ser transferidos. Nesta viagem tivemos a participação de membros do IDC.
Posteriormente, no mês de março, as comunidades do Golfo de Nicoya visitaram a região sul. Durante esta viagem,
representantes das comunidades locais, pescadores de COLOPEZ e Corredor Biológico Pajaro Campana participaram de uma
série de reuniões com atores locais no estudo de caso. Além disso, juntos eles desenvolveram os desafios que suas regiões
estão enfrentando e o conhecimento que eles gostariam de transferir. A sessão de transferência contou com a participação de
um grande número de representantes da comunidade, incluindo funcionários do Município de Osa (até mesmo o prefeito
participou), o Ministério da Educação e o Ministério do Meio Ambiente.

Viagem de Campo Manzanillo

“Stakeholders” do estudo de caso e áreas de transferência
apertam as mãos

Conferência USSEE
Os Parceiros do CiVi.net participaram da conferência USSEE 2013. Foi a 7ª Conferência Bienal realizada na Universidade de
Vermont em Burlington, Vermont em 9-12 de Junho em conjunto com a 5ª Reunião Anual de Economia Biofísica. USSEE foi
organizada pelo Instituto Gund para Economia Ecológica, o tema da conferência global foi "Construindo local, escala global: a
implementação de soluções para a Sustentabilidade".
Durante a conferência, os parceiros do projeto realizaram apresentações sobre os resultados de pesquisas nos estudos de caso
do CiVi.net: Dra. Claudia Sattler (ZALF) realizou uma apresentação sobre os resultados para o estudo de caso de Osa na Costa
Rica. Claas Meyer (ZALF) focou sua apresentação nos resultados de pesquisa no estudo de caso do Marujá. Prof Dr. Abdon
Schmitt (UFSC) e Andréa Castelo Branco (USP) fizeram uma apresentação sobre a pesquisa no estudo de caso de Santa
Catarina.
Veja as apresentações no nosso website: http://civinet.eu/english/81440/5/0/100

As equipes do estudo de caso do Marujá junto com Iniciativa Verde
Iniciativa Verde é uma ONG brasileira que se dedica à restauração de apoio da mata ciliar através projetos de compensação de
emissão de gases de efeito estufa. Esta ONG ambiental iniciou o projeto "Apoio e Planejamento para Adaptação às Mudanças
Climáticas na costa sul do Estado de São Paulo", com o objetivo de ajudar as comunidades a enfrentar riscos e desafios
colocados pelos impactos das mudanças climáticas e tornar mais resilientes através do Processo de Planejamento Participativo
de Adaptação às Mudanças Climáticas.
Neste contexto, a Iniciativa Verde convidou cientistas e especialistas para atualizar e trocar informações espaciais ambientais e
dados sobre a região Lagamar, que inclui o Parque Estadual da Ilha Cardoso. A equipe Civi.net que trabalha no estudo de caso
Maruja também foi convidada a contribuir para o portal do banco de dados GIS da Iniciativa Verde ou "GIS-Blog" para
acrescentar informações sobre o estudo de caso. Isso inclui informações sobre valoração de serviços ecossistêmicos,
organização comunitária e também ajuda a equipe do projeto a manter contato com a comunidade do Marujá, quando
necessário para trocar informações no processo de planejamento participativo com as comunidades Lagamares. A Iniciativa
Verde contribuirá para o pacote de trabalho 4 (WP4) com informações como imagens de satélite, mapas do Vale do Ribeira e
Parque Estadual da Ilha do Cardoso e fotos aéreas, e com a análise do mapeamento do desmatamento na região, que foi
escolhida para a área do estudo de caso WP4 para comparação com o desmatamento no Parque Estadual.

Processo de Transferência no Tocantins
Transferência do instrumento'' Mercado de Carbono'' às comunidades de fazendas de gado no Tocantins
Durante esta fase do processo de transferência, reuniões e workshops com as principais partes interessadas do Tocantins foram
realizados em Palmas e Gurupi. Isso inclui os funcionários governamentais das secretarias de agricultura e meio ambiente, bem
como agricultores, proprietários de frigoríficos e cientistas locais.
Transferência de acesso ao Mercado de Carbono - REDD+ no Tocantins
Nas últimas semanas de maio, tivemos nossos primeiros encontros com
as autoridades e, provavelmente, nossos parceiros mais importantes na
implantação do projeto, discutimos temas estratégicos relevantes para a
transferência, incluindo a Legislação Nacional e Regional de Proteção
Florestal e Meio Ambiente, o mercado de gado no Tocantins e dados
cartográficos das propriedades rurais. A partir deste momento a ideia do
projeto foi entendida pelos atores mais importantes em cada instituição
relevante.
Neste contexto, foram sendo esclarecidas dúvidas cruciais sobre a
viabilidade e adequação do instrumento para o setor de gado no
Tocantins, principalmente por quebrar equívocos que estavam presentes
devido à prévia falta de informações precisas.
A Interação com a Comunidade
A segunda etapa da pesquisa foi uma troca de informações, ao nível dos olhos, com o principal grupo de interessados da
transferência, os pecuaristas. Esta parte foi importante para promover a compreensão mútua entre os pesquisadores e os
criadores de gado. Nós fizemos uma visita de campo ao edifício
principal da COOPERFRIGU (Cooperativa de Produtores de carne
e produtos de carne de Gurupi), que é o maior frigorífico de
Gurupi e um dos maiores em todo estado do Tocantins.
Com esta visita, nós ganhamos uma visão mais profunda dos
sistemas de criação de gado usados no Tocantins, como os
confinamentos, desde a produção de forragem até o abate. Mais
importante, nós melhoramos a base para a discussão e o
interesse no projeto CiVi.net dos principais intervenientes da
comunidade de pecuaristas em torno da COOPERFRIGU.

O “Workshop” de Transferência
O “workshop” de transferência foi realizado no final da visita ao local. Os convites foram amplamente enviados e incluíram
tanto um representante dos projetos de cerâmica e membros da comunidade de transferência. Devido ao importante papel das
autoridades governamentais para o processo de transferência no Tocantins, a maioria dos participantes eram de instituições
governamentais. Instituto Ecológica apresentou as possibilidades de REDD + no Tocantins e deu uma explicação sobre como o
mercado de carbono funciona com a ajuda da "Sustainable Carbon". A SEMADES (Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável) deu uma introdução de como a legislação ambiental no Tocantins funciona em relação aos
Pagamentos por Serviços Ambientais e REDD +.
A maior parte do workshop foi uma discussão interativa para
esclarecer dúvidas e melhorar a interação entre todas as
instituições, de forma a criar uma cooperação vinculada entre
entidades públicas e privadas entrelaçadas no Projeto. O
principal resultado do seminário foi iniciar um processo de
comunicação horizontal entre os diferentes órgãos
governamentais necessários para uma transferência bem
sucedida do sucesso dos mercados de carbono com as indústrias
de cerâmica e a implementação de uma estratégia de REDD + e
PES no estado.

Treinamento para agricultores de Santa Rosa De Lima
No dia 4 de Maio de 2013, um treinamento Civi.net foi organizado para o grupo de agricultores em Santa Rosa de Lima. No
total, cerca de 50 pessoas participaram da reunião, onde foram convidados a aprender sobre o sistema silvipastoril Voisin e seus
serviços ecossistêmicos. Agricultores e técnicos foram recebidos no "Galpão Crioulo", localizado em frente à propriedade do Sr.
Sebastião Vanderlinde na comunidade Águas Mornas. Este treinamento faz parte de uma série de workshops e treinamentos
para o processo de transferência do estudo de caso em Encostas da Serra Geral (Estado de Santa Catarina, Brasil).
Os temas escolhidos para o treinamento foi a importância do uso da árvore de crescimento rápido Bracatinga (Mimosa
scabrella) para o plantio bem sucedido de crescimento (crescimento mais lento) da árvore Juçara (Euterpe edulis) e da geração
de renda para os agricultores durante a fase inicial da mudança para o sistema Voisin.
A abertura do seminário foi feita pelo engenheiro agrônomo Lúcio Schmidt, seguido por uma apresentação do Projeto Civi.net
pelo Professor Alfredo C. Fantini da Universidade do Estado de Santa Catarina (UFSC).
Após uma introdução feita pela equipe Voisin da UFSC, os agricultores se
tornaram mais conscientes sobre os detalhes da abordagem Voisin
durante uma discussão orientada sobre os assuntos relacionados. A
abordagem de gestão agrícola proposta foi baseada nos aspectos
ecológicos desta espécie, características de solo e clima, a produtividade
esperada, o potencial de produção de madeira, enérgico e apicultura. A
reunião terminou com uma discussão sobre a importância desta espécie
para a fase inicial do sistema silvipastoril proposto.
Depois disso, Andrea Castelo Branco Brasileiro facilitou uma introdução e
uma discussão sobre o conceito de serviços ecossistêmicos, a fim de
esclarecer aos participantes os aspectos relevantes desse conceito e sua
relação com o bem-estar social e a regeneração de renda sustentável.
No final das apresentações e discussões, os participantes foram convidados a ir até a área de pastagem da propriedade, a fim
de experimentar e discutir essas questões de gestão no campo. Além disso, uma atividade prática no reconhecimento dos
diferentes serviços ecossistêmicos foi realizada com os agricultores participantes.
As sugestões e questionamentos levantados no campo foram discutidos entre todos os participantes através de uma discussão
em grupo. Durante a última parte das oficinas, os participantes debateram o processo da proposta de transferência da
abordagem de gestão Voisin para o município da região de Criciúma-SC e as possibilidades de os agricultores participarem no

processo de transferência. A importância do início de uma cooperação dos agricultores para o sucesso desta nova fase do
projeto foi enfatizada. Todos os participantes da oficina foram convidados a participar deste processo de transferência..
Os participantes e organizadores desta atividade ambos apreciaram este seminário como uma continuação da geração de
conhecimento e intercâmbio entre os agricultores e funcionários do projeto ao longo do projeto. Esta série de workshops e
treinamentos continua atraindo novos participantes e é uma excelente oportunidade de proporcionar às comunidades de Santa
Rosa de Lima discernimento na abordagem de gestão silvipastoril Voisin e do processo de transferência de
tecnologia/conhecimento que será realizado durante os próximos seis meses e envolverá o maior número possível de
agricultores.

Os participantes no campo silvipastoril

Participantes identificando serviços Ecossistêmicos

Estudo de caso da Fundação Neotrópica reconhecido pelo WRI
Em um documento de trabalho de novembro de 2012, que trata da influência de Avaliação Econômica Costeira do Caribe, o
“World Resources Institute” (WRI), reconheceu o trabalho conjunto do "Earth Economics-Fundação Neotropica" no pantanal
nacional de Terraba-Sierpe, que é também um estudo de caso do projeto CIVINET.
Este é o resultado de uma pesquisa realizada pelo WRI em conjunto com a “Marine Ecosystem Services Partnership” (MESP),
com base em entrevistas semiestruturadas, com mais de trinta peritos em avaliação e conservação marinha no Caribe para
obter um diagnóstico da influência da valorização passada do litoral na região e identificar as principais avaliações das
"condições permitidas" para influenciar a política, gestão, ou decisões de investimento.
Fora deste amplo levantamento de estudos de valoração, WRI e MESP realizaram o estudo “Earth Economics” (1,9 MB, PDF) e
a Neotrópica trabalhou com isto como um dos 13 estudos que tiveram resultados políticos eficazes. Algumas das
recomendações da WRI são reproduções do modelo que foi desenvolvido com a Neotrópica para misturar rapidamente
Serviços de Valoração Ecossistêmica (rESV), Metodologias e Análise Espacial Multicritérios (SMCA), a fim de influenciar a
formulação de políticas.
Veja nosso “website” para mais informações e “downloads” (for more information and downloads).

Mais informações
Se você deseja conhecer mais sobre o CiVi.net ou deseja entrar em contato com nossos parceiros das regiões dos estudos de
caso, por favor entre em contato com nosso coordenador executivo do projeto: Lukas Wortmann ou visite os endereços
eletrônicos www.civinet.eu e www.facebook.com/Civinet

Iscrever / desinscrever
Inscrever – Este Boletim é enviado para os parceiros e relacionamentos do CiVi.net. Se você deseja trocar seu endereço de
email ou deseja se inscrever, inscrever alguma pessoa ou inscrever alguma organização, por favor contate Sander van der Ploeg
com seu nome, nome da sua organização e detalhes do contato.
Desinscrever – Se você não deseja receber o boletim CiVi.net, por favor, entre em contato Sander van der Ploeg com seu nome
e endereço de e-mail. Você será removido da nossa lista de e-mail.

Retratação: As informações fornecidas neste boletim foram preparadas com muito cuidado.
No caso de qualquer informação não estar inteiramente correta isto é acidental e sem intenção.
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