
Planejando e construindo paisagens produtivas e sustentáveis 



→ Desde 1994 no Brasil. Em Mato Grosso desde 2006

→ Proteger os ecossistemas naturais de forma integrada ao desenvolvimento econômico e
social

Planejando e construindo paisagens 
produtivas e sustentáveis 

→ Incorporando processos sociais, 
econômicos e políticos às estratégias 
de conservação para planejar 
paisagens e a gestão do território

 Agenda CAR

 Agenda Pós – CAR

 Boas Praticas Agrícolas



 Agenda CAR

- CAR como instrumento de gestão municipal, ambiental e de ordenamento 
territorial

- Escala, informações de qualidade





















 Agenda Pós CAR

- Restauração de APP e Regularização de RL

- Abordagem: Cadeia Produtiva da Restauração

- Disseminação de tecnologia de restauração de baixo custo; 
fortalecimento da cadeia (rede de sementes); geração de renda

- Modelo de regularização de Reserva Legal: 100% do município



Coletores 
Sementes

Oferta

Produção

Produtor

Restauração

Politicas 
Públicas

Sementes

Beneficiamento 
armazenamento 
comercialização

Serviços

Assistência 
técnica

Maquinas 
insumos

Ferramenta 
máquinas

Mudas  

Como funciona o mercado local?

Recursos financeiros?

Quem planta?

Viveiros

Mão de obra

Onde? Como? Qualidade?

Estrangulamentos?

Quais são os principais gargalos da 
recuperação florestal (produção e 
manutenção)?

Oportunidades?
Tecnologia?

Ambiente 
institucional, legal?

Interesse politico?

Quais seriam as áreas 
prioritárias para a geração 

de políticas que 
incentivem essa atividade?

Monitoramento? 

Oportunidades?

CADEIA DE 
RESTAURAÇÃO 

FLORESTAL

Capacitação

O que?

Pra quem?

Quem faz?

Qual o estado da arte atual da 
produção de mudas e 
sementes?

Qual o contexto ambiental, social, 
econômico e legal (passivo) local?  

A atividade tem potencial de fomentar 
uma economia justa e inclusiva no 
campo?



Diagnostico e Plano Estratégico de Restauração

• Entender como se encontra estruturada a 
Cadeia Produtiva da Restauração Florestal 

• Avaliar a criticidade da cadeia 

• Identificar as principais forças motrizes 
capazes de influenciar os elos da cadeia e 
gerar demandas de serviços de restauração 

• Recomendações técnicas e subsídios para 
gestão ambiental municipal e estadual

• Disseminação

Regularização de Reserva Legal

• Cenários e critérios acordados com produtores



Disseminação e capacitação

Unidades Demonstrativas



Portal – Boas praticas e compra  
responsável

 adequação legal 
 rastreabilidade ambiental da cadeia 

produtiva
 Desenvolvimento de padrões de 

sustentabilidade, critérios de compra 
responsável

Pré - certificação

 31 propriedades

 Boas praticas

Eficiência e responsabilidade na 
produção

Portal Ambiental  Municipal 

 em plataforma livre, desenvolvida em 
geoweb, para facilitar a gestão ambiental e 
territorial de propriedades rurais.



Portal desenvolvido em ambiente web com módulos e funções para facilitar a organização e o 
gerenciamento de informações georreferenciadas; cadastramento e realização de diagnósticos ambientais 

de imóveis rurais e para monitoramento do desempenho da cadeia de fornecimento

Diagnóstico Ambiental 
(PAM)

Qualificação/

Certificacão

Gestão/

Acompanhamento
PSA

Produtores/fornecedores do Sistema da Empresa (webservice)

Informações espaciais e tabulares TNC
Questionários: 3S, Boas Praticas e 

Mass Balance são aplicados a todos 
os fornecedores

Dados que são avaliados para a 
regularização: áreas embargadas, 

situação CAR, se há trabalho 
escravo, moratórias e se há alguma 

restrição no sistema Cargill Módulos Adicionais

Portal de gerenciamento de compra responsável





Prefeituras e Sindicatos Rurais de Sapezal, Brasnorte, Campos de Júlio, Lucas do Rio 
Verde, Nova Mutum, Nova Ubiratã, Sorriso, Feliz Natal e Tapurah

Parcerias



Obrigada!

gtimotheo@tnc.org

(065) 9609 9745

mailto:gtimotheo@tnc.org

