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F9p: DELIVERING AND COMMUNICATING FOREST SCIENCE FOR PEOPLE AND A 
GREENER FUTURE

Social perception of forestry in the Northern region of Uruguay: beyond the economic impact 

society, especially for activities involving the use of natural resources. In Uruguay, forestry has been increasing its relevance on the national economy over 
the last decades. As a consequence, the adoption of a comprehensive assessment of its impact is of common interest for the population. The changes in forest 
sector the Northern region lead to raising questioning of the sustainability of the forest-related investments and their long-term impact on the territory. A
multidisciplinary approach was used to elucidate the perception of the forestry sector and to learn on the society´s perceptions. The project consisted on: a 

the forestry sector were investigated through interviews to a set of experts and workshops with targeted audiences. A web-based consulting platform have 
been launched in order to elucidate and construct the society perception to assess the forestry sector and its sustainability. Preliminary results indicate that the 

for available and reliable information for the population.

Creative and didactic communication through infographics /

A Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) é a entidade responsável pela representação institucional da cadeia produtiva de árvores plantadas em nível nacional, 

stakeholders a importância dessa agroindústria para o meio ambiente, a economia e as pessoas. Além de fornecer produtos essenciais para o uso diário da 

e da biodiversidade, a regulação do clima e da água, entre outros. Apesar do compromisso desta indústria com esses serviços ecossistêmicos, ainda há pouco 

responsáveis. Muitas vezes, a indústria de árvores plantadas ainda é alvo de críticas e de antigos mitos sobre sua atuação. Para combater esses mitos, a Ibá 

demonstram, de forma ilustrativa e didática, como se faz gestão da paisagem, a gestão de recursos hídricos e a conservação da biodiversidade, entre outros. 

linguagem amigável, informações técnicas baseadas em estudos e pesquisas de fontes renomadas - nacionais e internacionais.

“Science and the media:” the importance of forestry research for communicators / 

1 1 1

1

aproximar desse público o debate sobre as questões ambientais na Amazônia, a Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - realizou ao longo 

avaliações dos cursos, 66% do público considerou o evento ótimo e 33% excelente. Ficou evidente que eventos dessa natureza são importantes para ampliar o 

o público por diversos motivos, em especial a linguagem. A análise apontou também que é necessário buscar outros formatos de apresentação, utilizar exemplos 
da pesquisa com a realidade, inferir sobre o impacto dos resultados no cotidiano, direta ou indiretamente.

Communication as a strategy for awareness among the urban public on forestry issues /

materiais voltados a este público, em especial vídeos, animações, página web, mídias sociais e materiais impressos. São estratégias usuais de comunicação, 
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