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Prefácio 
Estudos recentes sinali 
zam que o manejo flores 
tal como alternativa de de 
senvolvimento rural é, no 
mínimo, uma vocação na 
tural da Amazônia. Além 
disso, é a alternativa que 
torna compatível os bene 
fícios oriundos da produ 
ção florestal com a manu 
tenção dos serviços que a 
floresta oferece. No entan 
to, o desenvolvimento ru 
ral, só existirá de fato se 
vier acompanhado de in 
dicadores sociais, econô 
micos e ambientais posi 
tivos relacionados sobre 
tudo com aqueles que mo 
ram e vivem na floresta. 
Portanto, para o ProMane 
jo, faz parte de seus ob 
jetivos, uma ampla asses 
soria as comunidades lo 
cais, no tocante ao forta 
lecimento da organização 
e articulação, como tam 
bém no desenvolvimento 
de capacidades técnicas 
dirigidas a execução de 
projetos de manejo dos 
recursos florestais. 
Dentre outras atividades, 
também apóia, anualmen 
te, a realização das Ofici 
nas de Manejo Florestal 
Comunitário, juntamente 
com um amplo leque de 
parcerias. Este é, com cer 
teza, o evento mais con 
solidado, na área de ma 
nejo florestal, na região 
amazônica. Existe uma 
ampla adesão dos proje- 

tos comunitários e uma 
catalisação de esforços 
das parcerias que têm 
sido capazes de colher 
resultados altamente 
satisfatórios em todas 
as oficinas realizadas. 
Vale um registro. Na re 
alidade, as portas do 
crédito bancário para 
manejo florestal, foram 
abertas a partir das ar 
ticulações de uma des 
sas Oficinas. A realiza 
ção da IV Oficina de 
Manejo Florestal Comu 
nitário, em Boa Vista do 
Ramos, veio para conso 
lidar ainda mais o êxito 
desses eventos. 
A floresta é o maior re 
curso natural que asco 
m unidades possuem. 
Desse ponto de vista, o 
manejo florestal comu 
nitário não é apenas um 
modismo. É uma ten 
dência que veio para fi 
car. O desenvolvimento 
rural com floresta e com 
manejo florestal comu 
nitário ainda é um enor 
me desafio. Colaboran-· 
do para enfrentar esse 
desafio, o ProManejo, 
tem feito a sua parte. 
Literalmente, temos 
corrido atrás de solu 
ções, dos prejuízos e 
colocado a "mão na 
massa". 

Antônio Carlos Hummel 
Coordenador do 

ProManejo/IBAMA 
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Um breve histórico das 
oficinas de Maneio 
Florestal Comunitário 
A primeira oficina de Ma 
ne]o llorestal Comunitá 
rio, (MFC) ocorreu em Plá 
cido de Castro no Estado 
do Acre em 1998. Esta 
reunião conseguiu reunir 
12 parcerias entre comu 
nidades, ONG 'se Centros 
de Pesquisa envolvidas 
em projetos de manejo 
florestal comunitário. O 
objetivo principal foi o de · 
centralizar as discussões 
sobre os principais pro 
blemas, avanços, promo 
ver a troca de experíên 
cias entre estas iniciati 
vas, em conjunto comes 
pecialistas, financiadores, 
várias ONG' s e institui 
ções do governo. Criou-se 
a partir desta reunião o 
fórum mais importante 
para discutir o tema na 
Amazônia. 

Após a primeira oficina, o 
Programa Natureza e Soci 
edade (SUNY/WWF), prin 
cipal promotor do evento, 
conseguiu atrair a atenção 
de outras instituições que 
começaram a ter também 
uma participação mais ati 
va nos processos de orga 
nização e disponibilização 
de recursos. Até o ano pas 
sado (2000), já foram rea 
lizadas outras três oficinas, 
a de Marabá-PA, em 1999; 
a de Rio Branco-AC, no pri 
meiro semestre e a de Boa 
Vista do Ramos-AM, no se 
gundo semestre de 2000. 
Nos quatro eventos já re 
alizados as instituições 
que estão atuando tanto 
no processo de organiza 
ção e financiamento são: 
IIEB/Programa Natureza 
e Sociedade, WWF, Ami- 

6 



Boa Vista do Ramos • Amazonas • 2000 

gos da Terra, IMAFLORA, 
Imazon, ProManejo, GTZ, 
DFID e USAID. 
Nas oficinas já realizadas 
até hoje, a questão liga 
da a melhores formas de 
construção 
das agendas 
é sempre 
discutida. 
Este é um 
processo 
constante 
que os 
organizadores e os parti 
cipantes das oficinas es 
tão buscando para me 
lhorar a cada encontro a 
participação das lideran 
ças comunitárias e dos 

técnicos, em relação aos 
temas a serem aborda 
dos, métodos e dinâmi 
cas de trabalho. 
Além disso, ao longo das 
oficinas já realizadas há 

sempre a pre 
sença de es 
pecialistas, 
consultores, 
de diversas 
instituições 
para poder 
enriquecer os 

debates de forma a avan 
çar nas discussões dos 
diversos temas que en 
volvem o processo de ma 
nejo florestal comunitário 
na régião amazônica. 

O encontro 
l\t~; IVj Oficina = ,M_anejo 
Flor,,estal Comunitário es- 

;, 

tavam presentes represen- 
tantes de associações co 
munitárias de diversas re 
giões da Amazônia, que 
em parceria com várias 
instituições de apoio, es 
tão iniciando a discussão 
de como con 
duzir proces 
sos de mane 
jo fio resta 1 
madeireiro e 
não-madei 
reiro. 
A diversida 
de e a loca 
lização dos 
grupos que comparece 
ram a esta oficina foi 
muito grande. Participa 
ram cinco representan 
tes de comunidades ri- 

beirinhas das regiões do 
alto e médio Amazonas 
e região do estuário 
amazônico; duas comu 
nidades indígenas repre 
sentadas por um grupo 
Kayapó e outro Nam 
bikwara; uma comunida 
de de reserva ex 

trativista 
e quatro 
associa-. 
ções de 
agriculto 
res da re 
gião da 
trans 
amazôni- 
ca, nor 

deste paraense e do es 
tado do Amapá. No qua 
dro a seguir é mostrada 
uma breve descrição das 
instituições participantes. 

7 
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Os participantes 
.1 

... - 
Comunidade/ Local Forma de Comunidades lnstitui.ções 
Instituição de Apoio organização Envolvidas de Apoio 

' Ass. de Pequenos Prod. Santarém - PA Associação Ribeirinhos ONG 
Rurais do Médio Lago 
Grande - ASPROMEL/ 
Centro de Apoio aos 
Projetos de Ação Cornuni- 
tária - CEAPAC 1 

1 

Associação dos Moradores Epitaciolândia Associação Famílias Prefeitura 
e Produtores do PAE Chico - AC Extrativistas Municipal : 
Mendes - PAECM/Secreta- 
ria Executiva de Florestas 1 

e Extrativismo-SEFE 

: Conselho de Desenvolvi- Município de Conselho e Agricultores Universidade 
menta das Associações Manaus - AM Associações 
Comunitárias do Projeto 
de Assentamento Tarumã- 
Mirim/UTAM - Universida- 

1 
de de Tecnologia do 

i Amazonas 

1 Assoe. dos Pequenos Prod. Bragança, Associações Agricultores Instituição de 
Rurais Lamparina Capitão Poço e STRs Pesquisa 
ACOPEC/APCE, STR de e Garrafão do 
Bragança e Garrafão do Norte - PA 
Norte/EMBRAPA/CIFOR - 
FUNPEA 

Cooperativa São Joaquim Cooperativa Agricultores Governo 
Agroextrativista do Pacuí - do Pacuí - AP Agroextra- Estadual 
COAP/Instituto de Desen- tivista 
volvimento Rural do 
Amapá - RURAP ~ 

Assoe. Prod. Rio Merú, Estuário Associações Ribeirinhos Universidade 
Assoe. Prod. Rio Cají e amazônico, 
Assoe. Prod. Do Rio Igarapé Mirí 
Panacauera/POEMAR - - PA 
Núcleo de Ação para o 

i 

Desenvolvimento Susten- 
tável 

Centro Kayapó de Estudos Terra Indígena Associação Comunidade ONG 
Ecológicos Aukre/CI - Kayapó - Indígena Indígena Internacional 
Conservation International Redenção - PA 
- Brasil 

Povo Indígena Terra Indígena Associação Comunidade ONG 
Nambikwara/OPAN - Ti recatinga Indígena Indígena 
Operação Amazônia Nativa - MT 

Associação de Desenvolvi- Porto de Móz Associação Ribeirinhos Universidade 
menta Sustentável - PA 
Comunitário do Rio 
Arimum/Laboratório 
Agroecológico da 

j Transamazônica - LAET 

Associação Comunitária, Boa Vista Associação Ribeirinhos Escola Agro- 
Agrícola e de Extração de do Ramos - técnica 
Produtos da Floresta- Rio Curuçá Federal de 

1 ACAF/Escola Agrotécnica - AM Manaus 
Federal de Manaus EAFM - 
IMAFLORA 

Cooperativa Uruará - PA Cooperativa Agricultores ONG 
Agroextrativista Novos Agroextra- 
Rumos - STR-Uruará/ tivista 
Fundação Viver Produzir e 
Preservar - FVPP 

-- -·- - - -- ·····- ------ 
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- -- - - - . -- -- 
Demais Cenário Fonte de Tipo de Atividades 
Parcerias Recursos Floresta Ligadas ao Manejo 

Terra Devoluta Várzea e Planejamento de ' 

Terra Firme Inventários para 
elaboração de PM . 

Governo Projeto Assenta- Suframa Terra Firme PM já aprovado, primeiro 
do Estado mento Agroextra- corte em 2000 e proces- 

tivista so de comercialização em 
andamento 

INCRA Projeto de FNO Terra Firme Planejamento de 
Assentamento Inventários para 

elaboração de PM 1 

Universidade Terra Devoluta Governo Floresta Planejamento 
Estadual Secundária participativo Inventários 
Doações de Terra Estudos do Potencial 
Internacionais Firme matas Secundárias 

Terra Devoluta Governo Terra Firme Potencial de Produção de 
Estadual Palmeiras de Tucumã e 

Inajá 

- 
Terra Devoluta FNO/Banpará Várzea do Potencial de manejo de 

Estuário açaizais e PM em escala 
experimental 

Universidade Terra Indígena Doações Terra Firme Projeto de Conservação 
Internacionais Genética de Mogno e PM 

experimenta 1 

Terra Indígena Governo Terra Firme Zoneamento etno-ecoló- 
Estadual gico sobre o potencial de 

espécies madeireiras e 
não madeireiras 

Terra Devoluta Doações Terra Firme Inventários participativos 
Internacionais sobre o potencial madei- 

reiro 

' 

ONGs e Terra Devoluta Doações Terra Firme Zoneamento 
Prefeitura Internacionais participativo, Inventários 
Municipal e PM aprovado em fase 

de execução 

; 
STRs Projeto de Doações Terra Firme Planejamento de Inven- 1 

Assentamento Internacionais tários para elaboração de 
PM 

1 
- ~ 
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O local 
l'· seleção dos locais das 
ôfTêT~as de manejo tem 
sequldo uma sistemática, 
ao longo desses anos, no 
sentido de sempre privi 
legiar as comunidades 
onde está ocorrendo o 
processo de manejo. Os 
organizadores não me 
dem esforços para que as 
reuniões ocorram num 
ambiente de bastante 
descontração e ao mes 
mo tempo de valorizar os 
representantes das co 
munidades que compare 
cem às reuniões. 
A IV Oficina, foi realizada 
na região do rio Curuçá, 
em Boa Vista do Ramos 
(BVR), um pequeno mu 
nicípio, localizado no es 
tado do Amazonas, .às 
margens do Paraná do Ra 
mos, região do 
médio Amazo 
nas, a cerca de 
18 horas de bar 
co de Manaus. 
Uma região que 
encanta os seus 
visitantes, com 
centenas de 
ilhas fluviais e 
grandes áreas 
de floresta. O 
município possui uma po 
pulação de 12 mil habitan 
tes que se dividem entre 
uma pequena área urba 
na e 44 comunidades que 
se formaram nas margens 
dos rios, lagos e paranás 
que banham a região. 
O município está locali 
zado ao longo do comple 
xo de ilhas denominado 

de "II has Tupi na rn 
barana", bem próximo da 
divisa do Estado do Pará. 
É uma região onde pre 
dominam lagos que du 
rante a época das cheias 
do rio Amazonas repre 
sentam a predominância 
territorial da maioria dos 
municípios daquela re 
gião. As comunidades 
que vivem ali são predo 
minantemente ribeiri 
nhas e vivem muito em 
função da pesca, agricul 
tura e do extrativismo. 
Em Boa Vista do Ramos 
está sendo desenvolvido 
um processo de zonea 
mento participativo do uso 
do solo, onde estão envol 
vidas todas comunidades 
do município que em par 
ceria com prefeitura, 

10 

secretarias municipais, 
principalmente de meio 
ambiente, desenvolvimen 
to rural, educação e saú 
de, ONGs, instituições de 
ensino e alguns órgãos go 
vernamentais. A partir daí, 
identificou-se o potencial 
da região do rio Curuçá para 
a realização de um traba 
lho de manejo florestal. 
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A agenda de trabalho 
Ao··to,ngo das oficinas de 
MFC::j os organizadores 
tentam sempre proporei 
on'âr a prática do debate 
entre os seus participan 
tes. O nível de conheci 
mento e experiência des 
tas pessoas é muito diver 
sificado e tem que ser tra 
balhado de maneira a dar 
oportunidade para a tro 
ca de experiências, am 
pliação de conhecimentos 
e discussão dos diversos 
aspectos que envolvem o 
processo de manejo flo 
restal comunitário. 
Dentro deste contexto, 
esta oficina tentou inte 
grar os participantes vin 
dos de diversas regiões 
e comunidades da Ama 
zônia que estão inician 
do os processos de cap 
tação de financiamentos, 
capaci-tação principal 
mente em utilização de 
práticas de manejo sus 
tentável e organização 
comunitária. Foram con 
vidadas também para 
este evento, algumas co 
m u n idades que estão 
num patamar mais adi 
antado neste processo 
para enriquecer os deba 
tes. Participaram tam 
bém alguns especialistas 
nos principais temas que 
são abordados nas ofici 
nas de manejo como os 
aspectos técnicos, soci 
ais, fundiários, legislação 
florestal, comerciali 
zação, certificação flores 
tal, dentre outros. 
A dinâmica de condução 
destas reuniões tentam 
na medida do possível 
realizar a apresentação 
dos projetos participan- 

tes com o objetivo de tro 
ca de conhecimentos e 
avaliação de avanços e 
desafios futuros. Esta ati 
vidade ocorre geralmen 
te em sessões plenárias. 
Outro ponto que também 
é bastante valorizado nas 
oficinas é a realização de 
grupos de trabalho envol 
vendo todos os temas de 
interesse do MFC. Esta ati 
vidade conta sempre com 
um animador, geralmen 
te especialista no assun 
to, que tem o objetivo de 
em pequenos grupos, ten 
tar estimular o debate, co 
lhendo e repassando infor 
mações, além de dar a 
chance de participação 
das pessoas que tem difi 
culdades em se expressar 
nas sessões plenárias. 
Uma atividade que vem 
se tornando cada vez 
mais valorizada pelos 
participantes é o dia de 
campo que também com 
põem as agendas das ofi 
cinas de manejo comuni 
tário. A comunidade que 
sedia o evento tenta pro 
porcionar uma oportuni 
dade para debater, prin 
cipalmente práticas de 
campo de manejo flores 
tal na utilização de recur 
sos florestais madeireiros · 
e não madeireiros, o seu 
processamento e comer 
cialização. A seguir é 
apresentado o trabalho 
que está sendo realizado 
em Boa Vista do Ramos 
em conjunto com as as 
sociações comunitárias 
locais que tem o apoio da 
Prefeitura do município, 
ONGs e uma instituição 
de ensino de Manaus. 

11 
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Alternativas de 
utilização de recursos 
naturais: o exemplo das 
comunidades de Boa 
Vista do Ramos 
A ACAF e o Manejo Florestal em 
Boa Vista do Ramos 

Por meio do zoneamento 
participativo do municí 
pio, identificou-se um 
grande número de pes 
soas envolvidas com a 
extração de madeira na 
região do Curuçá em 
BVR. Foi feito então, átra 
vés de uma parceria en 
tre as comunidades, 
IMAFLORA, EAFM e Pre 
feitura Municipal, um in 
ventário florestal na re 
gião, que veio confirmar 
seu potencial florestal. 
Com o amadurecimento 
de um grupo de 20 
extratores até então in 
formal, é criada em 28 de 
agosto de 1999 a Associ 
ação Comunitária Agrícola 
e de Extração de Produ 
tos da Floresta - ACAF e 
regulamentada juridica 
mente em 04 de outubro 
de 1999. Esse último 
evento concretiza a par 
ceria já iniciada pela ACAF 
com o IMAFLORA e com a 
Escola Agrotécnica Fede 
ral de Manaus. 
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Colaboração de 
Céssio Cezare, IMAFLORA 
e Philippe Waldhoff, EAFM 

Mais familiarizados com 
o termo técnico "manejo 
florestal", a comunidade 
em questão manifestou a 
necessidade de um trei 
namento no assunto e o 
solicitaram junto às en 
tidades de apoio. Surge 
então uma proposta de 
treinamento. Esta foi efe 
tuada na região do rio 
Curuçá, interior do mu 
nicípio, por dois técnicos 
da Fundação Floresta 
Tropical - FFT em março 
de 2000, visando princi 
pal mente melhoria no 
direcionamento de que 
da das árvores, apresen 
tar noções básicas de se 
gurança no trabalho e os 
princípios de manutenção 
e uso de motosserras. 
As técnicas difundidas e 
os EPI's de motosseristas 
(vendidos a dez parcelas 
para os associados), fo 
ram assimilados pelos 
operadores, fazendo, a 
seguir, parte da prática 
diária deles. Nesta épo- 
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ca se trabalhava na re 
gião em áreas separadas, 
e não havia plano de ma 
nejo florestal. A dificul 
dade então, estava jus 
tamente na definição de 
uma área de manejo, ou 
seja, como regularizar 
uma área para realizar o 
manejo florestal. 

As parcerias 
Desde 1998, o IMAFLORA 
vem desenvolvendo o 

cursos de curta duração 
em BVR, diplomando os 
participantes dos cursos, 
fato importante para os 
comunitários. Além 
disso, foi feita uma 
reavaliação junto à dire 
ção da escola e foram 
criados cursos que estão 
mais próximos à realida 
de Amazônica e dos alu 
nos desta escola, que em 
geral vêm do interior do 
Estado (95°/o). O curso 

Pós-Técnico em 
Manejo Florestal 
forma anual 
mente cerca de 
25 alunos, que 
têm se destaca 
d o no cenário 
florestal da 
Amazônia. 
A OELA visa pro 
mover em BVR a 

agregação de valor de 
produtos florestais atra 
vés do treinamento e 
capacitação de mão-de 
obra para utilização dos 
recursos madeireiros do 
município. O produto ge 
rado dessa capacitação 
terá melhores chances de 
inserção no mercado, por 
ser de melhor qualidade, 
incentivando ao mesmo· 
tempo o uso de madeira 
certificada através de téc 
nicas de marchetaria ar 
tística e tradicional, a qual 
resgata a arte e a ciência 
da fabricação artesanal de 
altíssima qualidade de 
artefatos de madeira, ofe 
recendo ainda uma opor 
tunidade profissional a 
mais no município. 

"Projeto Mapeamento e 
Pia neja menta Pa rtici 
pativo do Uso dos Recur 
sos Naturais e Desenvol 
vimento Sustentável de 
Boa Vista do Ramos", que 
visa à implementação de 
um projeto piloto de de 
senvolvimento sustentá 
vel municipal, que seja 
replicável como política 
pública nos pequenos 
municípios da Amazônia. 
A EAFM é uma autarquia 
federal responsável pelo 
ensino médio profis 
sionalizante de jovens na 
área agropecuária em 
Manaus e que serve 
como base de apoio 
quanto à logística das 
ações em BVR. A EAFM 
possibilita formalizar os 
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Objetivos do projeto 

• Adaptar o sistema de ex 
ploração atual para um sis 
tema de desenvolvimento 
de atividades de manejo 
florestal comunitário, uti 
lizando ferramentas e téc 
nicas que promovam a re 
dução dos impactos, entre 
elas a diversificação das 
espécies exploradas, in 
ventário 100º/o das espé 
cies de interesse comerci 
al, seleção de matrizes, 
derruba direcionada, den 
tre outras; 
• Planejamento e siste 
matização das etapas 
derruba, pré-proces 
samento e transporte pri 
mário; 
• Otimização e racionali 
zação do pré-proces 
samento da rnadetra- 

• Fortalecimento e estímu 
lo à organização e desen 
volvimento comunitário; 
• Fomento ao desenvolvi 
mento de práticas que 

visem aumento do valor 
agregado dos produtos por 
meio de manufatura local; 
• Estímulo à comer 
cialização direta entre a 
associação de produtores 
com os consumidores; 
• Desenvolvimento e 
adoção de práticas de 
segurança do trabalho. 

A Marchetaria como processo de 
valorização da madeira para as 
comunidades da Amazônia. 

Colaboração de Rubens Gomes, coordenador da OELA. 

A Marchetaria é a arte de 
encrustar desenhos em 
madeira, madrepérola, 
metais, marfim etc. O 
aprendizado 
dessa técni 
ca é de fácil 
assimilação 
principal 
mente 
por deman 
dar pouco 
maquinário. 
Outra contribuição dessa 
técnica é um maior ren- 
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dimento no uso da árvo 
re, diminuindo o desper 
dício desde a sua retira 
da na floresta até o seu 

processa 
mento final. 
Pode-se uti 
lizar galhos e 
outras par 
tes deixadas 
na floresta, 
bem como 
aproveitar 

aparas e costaneiras pro 
duzi-das nas serrarias. 
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A marchetaria utiliza ain 
da madeira oriunda de de 
molições, restos das in 
dústrias moveleiras, de 
marcenarias, de carpinta 
rias e de áreas que sofre 
ram desmatamento visan 
do atividades agro-pecu 
árias. 
Nessas áreas, podemos 
encontrar as mais diver 
sas espécies em diversos 
tamanhos, deixadas no 
campo por terem sofrido 
ação do fogo ou por não 
ser viável sua explora 
ção. Hoje em dia o uso 
de fontes alternativas de 
madeira se torna cada 
vez mais importante na 
conservação das florestas 
tropicais, visto que a 
maioria das madeireiras 
instaladas na região 
amazônica não exploram 
a floresta segundo crité 
rios do "Bom Manejo Flo 
restal". 
A marchetaria surge nes 
se cenário predatório 
com a finalidade de agre 
gar valor à madeira pro 
piciando um ganho mui 
to maior que a venda em 
pé ou pré-processada. 
Por ser um trabalho ma 
nual e com grande pos 
sibilidade de agregação 
de valor em pequenos 
volumes de madeira, a 
marchetaria apresenta 
se como uma opção de 
renda para comunidades 
amazônicas menos 
favorecidas. 

As parcerias 

Identificadas as necessi 
dades de fortalecimento 

da organização social e 
capacitação no municí 
pio, a Oficina Escola de 
Lutheria da Amazônia - 
OELA com o apoio da Es 
cola Agrotécnica Federal 

de Manaus - EAFM, 
SEBRAE, Prefeitura de 
BVR, IDAM, UTAM e o 
IMAFLORA, ajudaram a 
criação da Associação de 
Artesãos de BVR 
AABVR, inicialmente 
composta por 18 marce 
neiros. 
Esse apoio tem a finali 
dade de potencializar a 
capacidade técnica e es 
timular a adoção da 
marchetaria e a confecção 
de móveis finos, a fim de 
agregar valor aos produ 
tos, pois quanto mais tra 
balhada for à madeira, 
mais renda poderá trazer. 
É nesse cenário que en 
tra a nova parceria com a 
SETRAB/AM. 
O resultado deste traba 
lho já começa a gerar fru 
tos positivos como a cri 
ação da Associação dos 
Artesãos de Boa Vista do 
Ramos e a recente im 
plantação da Linha de 
Produção Comunitária de 
Pequenos Objetos de Ma 
deira em Marchetaria e a 
conquista do selo verde. 
Vale ressaltar ser a pri- 
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meira linha de produção 
comunitária de pequenos 
produtos de madeira em 
marchetaria certificada 
pelo FSC no mundo. 
As metas da AABVR são: 
• Adequação de suas ati 
vidades para obtenção da 
certificação florestal; 
• Adoção de Equipamentos 
de Segurança no Trabalho; 

• Apoiar a EAFM na cons 
trução do Centro de Treina 
mento da Madeira em BVR; 
• Melhoria dos aspectos 
técnico, social e adminis 
trativo; 
• Produção e comer 
cialização de produtos 
certificados. 
• Implantação de uma linha 
de produção comunitária 

A produção de mel de abelhas nativas: 
Meliponicultura 

A criação de abelhas indí 
genas sem ferrão 
(meliponicultura) 
de produção e 
comercia I ização 
de mel na região 
Amazônica ainda 
é uma atividade 
sem referências, 
porém, a região 
oferece condições 
ecológicas perfei 
tas com suas florestas 
conservadas e clima mui 
to favorável para a 
implementação de proje 
tos com as nossas abelhas 
indígenas sem ferrão. 
Como forma de aprovei 
tamento e preservação 
dos recursos naturais, 
está sendo estabelecido 
um programa de 
conscientização sobre a 
importância da meli 
ponicultura "arte de se 
manejar as abelhas indí 
genas sem ferrão" que 
será incentivada de for 
ma participativa junto 
aos moradores, distribu 
ídos em núcleos ou cen- 

Colaboração de Fernando Oliveira, 
coordenador do Projeto Iraquara. 

tro comunitário no Muni 
cípio de Boa Vista do Ra- 

mos , por meio 
de palestras, en 
contros e cursos 
de capacitação, 
aproveitando a 
estrutura organi 
zacional já exis 
tente na qual co 
m u n itá ri os en- 
volvidos com o 

uso sustentável do meio 
ambiente poderão ter 
acesso às técnicas de 
manejo de uma ativida 
de, neste caso a 
meliponicultura, de uso 
tradicional ainda não ex 
plorada racionalmente. 
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Os objetivos do 
projeto lraquara 

• Promover a melipo 
nicultura por meio de di 
vulgação; 
• Capacitar e formar 
agentes multiplicadores; 
• Construir de forma per 
manente um programa 
de reprodução controla- 
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da de colônias de abelhas 
nativas, para a monta 
gem de novos meli 
ponários matrizes; 
• Subsidiar projetos de 
meliponicultura com 
agentes comunitários no 
interior, por meio da 
montagem de um 
meliponário matriz, divi 
dindo um número cons 
tante de colméias entre 
os produtores de mel; 
• Produção e comerci 
alização de mel de abe 
lhas nativas pelos mora 
dores envolvidos com a 
meliponicultura; 
• Captação de recursos 
institucionais e empresa 
ria is, que garantam a 
continuidade do Progra 
ma de Meliponicultura. 

As parcerias 
O intercâmbio com ou 
tros projetos e parceiros, 
poderia trazer uma me 
lhor avaliação para as 
ações futuras 
direcionadas para organi 
zação social, construção 
de projetos, parcerias 
institucionais, captação 
de recursos, políticas pú 
blicas e geren-ciamento 
de negócios, este último 
referindo-se a produção 
e comer-cialização de 
mel de abelhas nativas. 

Os beneficiários 
• Pequenos produtores 
agroextrativistas, do mu 
nicípio de Boa Vista do 
Ramos; 
• Empresas, associações 
e entidades comunitári 
as, que poderão ter aces- 

so à demanda por produ 
tos naturais da Amazônia 
e a mecanismos de finan 
ciamento, crédito ou in 
vestimento; 
• Setor público (institui 
ções de ensino, pesquisa 
e extensão, prefeituras); 
• Instituições de fomen 
to financeiro e técnico; 
• Empresas nacionais e 
internacionais, que esta 
rão diversificando a ofer 
ta de novos produtos ao 
mercado, neste caso, tra 
tam-se de mel e pólen de 
meliponíneos, muito raro 
e apreciado pelos consu 
midores; 
A seguir são apresenta 
das algumas contribui 
ções sobre os principais 
pontos que foram abor 
dados por alguns especi 
alistas na IV Oficina. Os 
organizadores esperam 
que estas informações 
possam de uma forma ou 
de outra ser difundida 

para outras comunidades 
que não tiveram a chance 
de participar em Boa Vis 
ta do Ramos, mas que es 
tão interessadas em pro 
mover esta discussão in 
terna mente entre os 

17 
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membros da comunida 
de, a nível regional, onde 
diversas associações, co 
operativas, sindicatos ru- 

ra is e outras parcerias 
estão se integrando para 
promover debates e reu 
niões sobre este tema. 

Aspectos fundiários 
O processo de regularização fundiária 
de pequenas comunidades na 
Amazônia. 

O que se pode observar 
durante os depoimentos 
dos participantes da IV 
Oficina de Manejo Comu 
nitário, eram suas preo 
cupações quanto à reso- 
1 uçã o dos problemas de 
suas propriedades, ou 
melhor dizendo, suas 
posses ou ocupações. 
Relatadas as histórias de 
cada comunidade, verifi 
ca-se uma grande 
indefinição dominial nas 
áreas ocupadas e na sua 
grande maioria, elas es 
peram do poder público, 
ações que legitimem es 
sas ocupações, permitin 
do que essas famílias de 
trabalhadores rurais te 
nham assegurado seu di 
reito sobre as terras onde 
moram, afim que tenham 
possibilidade de viabilizar 
atividades geradoras de 
renda e emprego. 
Historicamente, desde o 
descobrimento do Brasil, 
a forma de colonização 
pelos senhorios portu 
gueses, que é o da gran 
de propriedade, não so 
freu grandes alterações 
até os dias de hoje, onde 
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Jonas Vil/as Boas, ITESP 

predomina o latifúndio 
que absorve o sistema de 
exploração da terra. 
Colocado esse problema, 
é necessário que se 
transforme as estruturas 
agrárias de nosso país, 
através do processo de 
Reforma Agrária e Políti 
ca Fundiária, promoven 
do uma melhor distribui 
ção da terra promoven 
do assim o desenvolvi 
mento regional , produ 
zindo uma relação profí 
cua entre o homem e a 
terra na produção de 
bens de consumo. 
Assim sendo, o poder 
público deve .ter uma po 
lítica de ações no senti 
do de promover a des 
concentração da proprie 
dade e de resguardar o 
direito de posseiros e 
ocupantes de terras 
devolutas ou particula 
res, fazendo-se necessá 
rio um trabalho de regu 
larização fundiária, me 
canismo que consiste 
numa série de procedi 
mentos técnicos, jurídi 
cos e administrativos ( ca 
dastro, levantamentos 
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topográficos, analise da 
origem dominial dos imó 
veis, ações discri 
minatórias, demarca 
ções, legitimação de pos 
ses, usucapião etc), que 
visam acabar com a 
indefinição dominial, se 
parando as áreas devo 
lutas, as áreas particula 
res e legitimando a pos 
se e o uso dessas terras 
ocupadas. 
Quanto às áreas de 
volutas da região amazô 
nica, nossa Constituição 
não prevê para essas áre 
as a indisponibilidade, 
mas que "sua utilização 
far-se-á, na forma da lei, 
dentro de condições que 
assegurem a preservação 
do meio ambiente, inclu 
sive quanto ao uso dos 
recursos naturais". 
Por isso, a adequada 
destinação das terras pú 
blicas, tem como objeti 
vo contribuir para a fixa- 

ção do homem do cam 
po, oferecendo-lhe segu 
rança dominial e fazen 
do com que a regulariza 
ção fundiária seja um 
instrumento de desen 
volvimento do homem e 
da comunidade. 
Diante desses problemas 
fundiários, primeiramen 
te é necessário que se 
faca o trabalho de regu 
larização de posses nes 
sas comunidades, antes 
de qualquer outro, para 
que essas famílias te 
nham um documento le 
gitimo para se habilita 
rem perante os órgãos 
públicos no sentido de 
acessar a créditos, a li 
cença ambiental para 
exploração agropecuária 
ou florestal etc., assegu 
rando assim o desenvol 
vimento social e econô 
mico das regiões afeta 
das por essa indefinição 
dominial. 

A questão da falta de documento 
para comprovação da propriedade 
ou justa posse nos planos de maneio 
florestal comunitário. 

A questão da documenta 
ção de terra para os tra 
balhadores rurais sempre 
foi um problema sério, 
seja para conseguir finan 
ciamento ou para regula 
rizar a exploração dos re 
cursos naturais renováveis 
perante os órgãos compe 
tentes. Nestes casos, os 
trabalhadores rurais são 

José Benatti, Consultor Jurídico 

duplamente penalizados 
pelo poder público. Primei 
ro porque este não regu 
lariza a situação fundiária 
de suas terras; segundo, 
os órgãos ambientais exi 
gem documentos de com 
provação do vínculo jurí 
dico com a terra que os 
camponeses não podem 
fornecer porque não foram 
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contemplados pelo órgão 
fundiário, seja estadual ou 
federal. Mas como supe 
rar esse impasse para 
doxal? 
Devemos esclarecer que 
a dificuldade está na com 
provação da propriedade 
ou justa posse da área 
onde vai ser implantado 
o projeto, ou seja, o ob 
jeto do impasse é a do 
cumentação comprovan 
do a vinculação jurídica 
com a terra, pois a rela 
ção de fato (posse origi 
nária) pode ser compro 
vada com as atividades 
agrárias realizadas na 
área, ou se for o caso, 
através de testemunhas, 
fotos etc. 
O primeiro aspecto a ser 
analisado é em que situa 
ção se encontram os tra 
balhadores em relação à 
terra. A princípio temos 
que verificar se a terra ocu 
pada é publica ou privada. 
Se a terra é pública po 
demos ter as seguintes 
possibilidades: 

a) Assentados regulari 
zados: aqui não terá pro 
blema, pois o trabalhador 
rural terá como compro 
var a sua vinculação ju 
rídica com a terra; 
b) Assentados não regu 
larizados: para regularizar a 
situação jurídica precisa rei 
vindicar do órgão fundiário 
a Carta de Anuência; 
c) Posseiros de terras 
devolutas (estadual ou fe 
deral): para regularizar a 
situação jurídica o gover 
no precisa legitimar a pos 
se, mas devido os custos 
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financeiros pode dificultar 
a ação do poder público. 
Este é um caso que pode 
ter dificuldade de compro 
var legalmente a vincu 
lação com a terra; 
d) Posseiros de terreno 
de marinha: a princípio 
basta procurar a Delega 
cia de Patrimônio da 
União (DPU) da região 
para regularizar a situa 
ção jurídica, e o órgão 
federal emitirá um con 
trato de cessão de uso. A 
questão aqui pode estar 
ligada à capacidade do 
órgão em fazer a vistoria 
na área reivindicada, 
como também o acesso 
do trabalhador rural à re 
partição pública, já que 
esta sempre fica localiza 
da na capital do Estado. 
Deve-se lembrar também 
que neste caso, por se 
tratar de um patrimônio 
público (terreno de ma 
rinha), o posseiro não 
poderá tornar-se propri 
etário da área e após a 
regularização passará a 
pagar um taxa de utili 
zação da terra, sendo que 
em alguma_s situações 
pode ser dispensado do 
pagamento. 

Se a terra é privada po 
demos ter as seguintes 
situações: 

a) Assentados não re 
gularizados: a proprieda 
de ainda não foi desapro 
priada, mas o órgão foi 
emitido na terra proviso 
riamente. Neste caso 
precisa consultar o 
INCRA para verificar se 
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há possibilidade de emi 
tir a carta de anuência. 
b) Posseiro em Propri 
edade Privada: aqui re 
almente a questão fica 
complicada, pois dificil 
mente o poder público vai 
querer se envolver nesta 
situação, pois ele estará 
legitimando uma situa 
ção provavelmente 
conflituosa. 

Diante destas situações, 
podemos verificar que 
somente em um caso o 
poder público não está 
envolvido direta ou indi 
reta mente na situação 
jurídica da terra, que é o 
último (posseiro em pro 
priedade privada). Em 
todos os outros, o traba 
lhador não possui algum 
documento da terra por 
ação ou omissão do ór 
gão fundiário. Para essas 
situações podemos apre 
sentar as seguintes pro 
postas: 

1) Envolver os órgãos 
de representação sindical 
dos trabalhadores rurais 
no licenciamento de ma 
nejo. Nas cinco primeiras 
situações o sindicato dos 
trabalhadores rurais, ou 
a associação, poderia 
emitir um documento 
comprovando que ostra 
balhadores rurais estão 
ocupando a área a mais 
de um ano (pode-se de 
finir outro período, se for 
o caso. É necessário dis 
cutir melhor esse lapso 
de tempo mínimo), em 
substituição à carta de 
anuência do poder públi 
co. O conteúdo do mes- 

mo deve ser discutido en 
tre os interessados, ou 
seja, o poder público 
(INCRA e IBAMA) e os 
trabalhadores rurais e 
suas representações sin 
dicais. 
2) Um documento que 
pode ser utilizado é o 
Compromisso de Ajusta 
mento de Conduta. O 
compromisso de ajusta 
mento de conduta é um 
instituto jurídico previs 
to no art. 50, § 60, da Lei 
o n 7.347, de 24.01.1985 

(Ação Civil Pública), al 
terado pelo art. 113 da 
Lei n° 8.078, de 11,11. 90 
(Código de Defesa do 
Consumidor), que tem 
como objeto a reparação 
de um dano de interes 
ses meta-individuais; 
logo, trata-se de um ins 
trumento de defesa de 
interesses difusos e co 
letivos, portanto, tam 
bém do meio ambiente. 

As principais caracterís 
ticas do compromisso de 
ajustamento são: 

a) Dispensa de testemu 
nhas instrumentárias; 
b) O titulo gerado é 
extrajudicial; 
e) Se homologado em 
juízo, o título passará a 
ser judicial; 
d) Mesmo que verse ape 
nas sobre o ajustamento 
de conduta, passa a 
ensejar execução por 
obrigação de fazer ou não 
fazer; 
e) Na parte em que 
comina sanção pecu 
niária, permite execução 
por quantia líquida em 
caso de descumprimento 
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da obrigação de fazer, 
podendo ser executado 
independentemente de 
prévia ação de conheci 
mento; 
f) Para que as obrigações 
pecuniárias tenham 
liquidez, o título deve 
conter obrigação certa, 
quanto à sua existência; 
g) Determinada, quanto 
ao seu objeto. 

A Medida Provisória n° 
1. 710-1/98 também pre 
vê um instrumento se 
melhante. 
O Art. 1 ° desta Medida 
afirma que 'para o cum 
pri menta do disposto 
nesta Lei, os órgãos 
ambientais integrantes 
do 5151/A NA, responsá 
veis pela execução de 
programas e projetos e 
pelo controle e fiscaliza 
ção dos estabelecimentos 
e das atividades suscetí 
veis de degradarem a 
qualidade ambiental, fi 
cam autorizados a cele 
brar, com força de título 
executivo extrajudicial, 
termo de compromisso 
com pessoas físicas ou 
jurídicas responsáveis 
pela construção, instala 
ção, ampliação e funcio 
namento de estabeleci 
mentos e atividades 
utilizadoras de recursos 
ambientais, considerados 
efetiva ou potencialmen 
te poluidores." 
A base legal para aceitar 
o Termo de Compromis 
so em substituição a do 
cumentação da terra está 
na IN 05/98 (Manejo Flo 
restal Simplificado) do 
IBAMA, ao prever que 
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além do título de propri 
edade, o documento de 
posse expedido pelo ór 
gão competente, pode 
ser apresentado "outro 
documento definido pela 
Superintendência do 
IBAMA". 
Formalizado o conteúdo 
deste Termo, o IBAMA 
poderia encaminhar a to 
das as SUPES na Amazô 
nia o novo procedimento 
administrativo para os 
Planos de Manejas Comu 
nitários, pois com essa 
possibilidade estaremos 
atendendo as reivindica 
ções das comunidades 
como também satisfa 
zendo as exigências ad 
ministrativas do órgão 
ambiental. 
Outro ponto que deve ser 
esclarecido nesta discus 
são é a definição de Ma 
nejo Florestal Comunitá 
rio. Este manejo pode 
ocorrer de duas formas: 

a) Em áreas comuni 
tárias ou de uso comum, 
onde não há divisão de 
lotes para cada família. 
Essas áreas são as reser 
vas extrativistas ou as 
áreas dos remanescentes 
de quilombo. 
b) Em áreas de con 
junto de lotes individuais 
que resolvam realizar o 
manejo comunitário, pois 
a exploração individual 
torna a atividade econo 
micamente inviável. Nes 
te caso cada tem seu 
imóvel rural definido, de 
limitado, porém a explo 
ração dos recursos natu 
rais renováveis será rea 
lizada de forma coletiva. 
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Acredito que o novo pro 
cedimento administrativo 
para o Manejo Florestal 
Comunitário deve servir 
para os dois casos, ou 

pelo menos prever as 
duas possibilidades, pois 
assim estará estimulan 
do uma exploração raci 
onal e comunitária. 

Aspectos sociais 
Aspectos sociais ligados às 
estratégias de curto, médio e longo 
prazo dos projetos de Manejo 
Florestal Comunitário. 

Colaboração de Luís Henrique Cunha, UFPa. 

( 
Quais os objetivos do 
manejo comunitário de 
recursos naturais? Pode 
mos partir de três objeti- 
vos: autonomia local ou 
do grupo usuário; viabili 
dade econômica e conser 
vação do recurso mane 
jado. Temos então bene 
fícios políticos, econômi 
cos e ambientais. A prio 
ridade que é dada a estes 
objetivos complementa 
res mas diferenciados é 
muito importante quando 
queremos refletir sobre a 
"sustentabilidade" destas 
iniciativas. Estes três ob 
jetivos têm sido trabalha 
dos pelas iniciativas pre 
sentes? Como têm sido 
trabalhados? Há com 
patibilização entre estes 
objetivos nos projetos pro 
postos e em andamento? 
Os benefícios acima im 
plicam em custos. Como 
está sendo feita a distri 
buição dos custos? A co 
munidade está conscien 
te destes custos? Exem- 

pios de custos: necessi 
dade de investimento in 
dividual ou do grupo, seja 
em dinheiro ou trabalho; 
mudanças na forma tra 
dicional de manejar o re 
curso; criação de confli 
tos com outros grupos de 
usuários do recurso. Cri 
ar mecanismos de parti 
cipação também implica 
em custos, além de be 
nefícios. 
Importante debater que 
a "comunidade" é forma 
da por indivíduos com 
experiências e interesses 
muitas vezes diferentes, 
ainda que compartilhem 
experiências e interesses 
comuns. Levar em conta 
a heterogeneidade da 
comunidade é muito im 
portante quando pensa 
mos em estratégias de 
curto, médio e longos 
prazos. Há ainda a ten 
dência em se tomar às 
comunidades como lugar 
sem contradições, sem 
conflitos. Alertar ainda 
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que técnicos, autoridades 
locais, regionais ou naci 
onais (ONG's, IBAMA, 
prefeituras) também têm 
interesses diferenciados 
dos comunitários. 
A viabilidade a longo pra 
zo das iniciativas de ma 
nejo de recursos comuns 
está relacionada com al 
gumas condições, de 
acordo com estudo de 
outras iniciativas: 

a) compatibilidade do 
modelo proposto de ma 
nejo com as condições 
locais, tanto ecológicas 
quanto sociais (enfa 
tizarei o aspecto social); 
b )Grau de participação lo 
cal na iniciativa, especial 
mente na definição das 
novas regras de uso e con 
trole do recurso manejado; 
e) Existência de rnecanís 
mos de monitoramento 

do cumprimento dos 
membros da comunidade 
das "regras" introduzidas 
pelo manejo comunitário 
e participação da comu 
nidade neste monito 
ramento; 
d) Definição e legitimação 
de mecanismos perma 
nentes de punição daque 
les que descumprem as 
"regras" estabelecidas; 
e) Existência de mecanis 
mos internos de resolução 
de conflitos, de acesso 
rápido e de baixo custo 
social; 
f) Qualidade das relações 
com entidades de apoio e 
autonomia do grupo local. 
Finalmente, refletir sobre 
as possibilidades e limi 
tações impostas pelo 
contexto regional em que 
a experiência se insere: 
atenção para as fontes de 
apoio e de conflito. 

Aspectos técnicos 
Aspectos técnicos ligados ao Maneio 
Florestal Comunitário 

Colaboração de Rodrigo Pereira, INAM 

Para a execução do ma 
nejo florestal é necessá 
ria e imprescindível apre 
sença de três componen 
tes a floresta; o homem 
e as técnicas de manejo. 
As tecnologias geradas a 
partir do uso racional do 
recurso florestal devem 
ser adequadas às carac 
terísticas da floresta, para 
que os usuários destes 
recursos florestais pos- 
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sam utilizá-los de forma 
racional e devem ter 
acesso à capacitação, 
para executar de forma 
correta as atividades 
operacionais do manejo 
florestal. Se estes princí 
pios forem seguidos e se 
a realização das ativida 
des operacionais forem 
sempre baseadas num 
planejamento prévio, a 
floresta estará sendo bem 
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manejada e utilizada com 
responsabilidade como 

mostra o quadro es 
quemático a seguir. 

Homem 
·O· 
/ ' / \\ 

/ \ 

/ '\ 
\ 

~/ ~0oejame-Oto__ \\~ 
~/.,/ ----~~ ,{;5~/ Pré-exploração . -~• 

§, DellnuraçãodcUPA/UT ~ 
Inventário 100% ~.(""\. 
Corte de cipós -~ <:Jl Processamento de dados \\Â 

~-·; Scleçàod.eMvo,es ,~ 
/ Confecção de mapas 

'5
~ \ Exploração/Colhe1ta/Extrnção e: 

Planejamento de infraestrutura D 
Construção de infraestrutura \ 

/

/ Corte das árvores \ 
Planejamento do arraste '\ 

\ Arraste de toras 
\. Pós-exploração / \\ 

. \ Monitoramento / 

/

, ' . Proteçac . . / \ 
'"'-.. T ratamentos sílvícultu.raís // '\ 

""'-.., Aproprtaçâo de custos_.........,....-" \ ,,t ....___ Outros _ .. _.,,.-- \. . . 
Floresta<111-·--- ----- - -· - ---- I'ecnología Adequaçao 

Aspectos ligados à 
comercialização 
O mercado de produtos para o MFC 

Depois de algumas inici 
ativas de Manejo Flores- ., 
tal Comunitário já esta- 
rem completando 5 anos 
de existência e terem re 
cebi d o em média cerca 
de 3 financiamentos a 
fundo perdido os desafi 
os relacionados a aspec 
tos técnicos das opera 
ções de manejo florestal 
já foram superados. 
Atualmente um dos gran 
des desafios a ser supe 
rado é a demonstração da 
viabilidade econômica das 

· iniciativas. A comer 
cialização da madeira, e 

Mauro Arme/in - Amigos da Terra 
Amazônia Brasileira 

também de outros produ 
tos não madeireiros, ain 
da continua sendo um 
grande entrave no desen 
volvimento do MFC. 
A formação do preço fi 
na 1, o contato com os· 
potenciais compradores, 
a negociação do preço de 
venda e a montagem da 
logística de transporte se 
mostram como ativida 
des complexas para os 
administradores dos pro 
jetos de manejo. A de 
manda existe! Porém, 
como atender a essa de 
manda? 
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Esses novos desafios não 
devem ser encarados 
como insuperáveis, mas 
sim somente como mais 
uma etapa a ser vencida. 
Da mesma maneira que 
os problemas técnicos fo 
ram superados esses 
também se 
rão, mas pro 
vavelmente 
não tenhamos 
mais 4 ou 5 
anos para isso. 
As novas inici 
ativas que es 
tão surgindo já devem se 
preocupar com a 
comercialização de seus 
produtos desde o primei 
ro dia do planejamento do 
projeto. 
As empresas consumidoras 
de madeira estão dispostas 
a comprar produtos origi 
nados dos projetos óe MFC, 
e já existem empresas fun 
cionando, e outras em for 
mação, especializadas nes 
se tipo de negócio com for 
te apelo social. Mas poucas 
delas estão dispostas a fa 
zer concessões quando a 
questão é qualidade do pro 
duto e prazo de entrega. 
Algumas empresas ainda 
apontam a falta de exa 
tidão das informações 
como um problema na 
negociação com os pro 
jetos. A exatidão a que 
se referem são relaciona 
das a dimensões das pe 
ças, coloração da madei 
ra e, principalmente, pra 
zo de entrega. 
Outra estratégia que deve 
ser adotada na fase de 
elaboração dos projetos é 
a diferenciação dos produ- 
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tos através da certificação 
de origem. Hoje a mais co 
nhecida é a certificação do 
FSC (Conselho de Manejo 
Florestal) mas futuramen 
te com a implementação 
da certificação de "Merca 
do Justo" no Brasil, essa 

possa ser uma 
certificação 
importante 
para o projeto 
de MFC. 
Essas ferra 
mentas de 
agregação de 

valor e de venda repre 
sentada pela certificação 
do FSC pode alavancar e 
facilitar a concretização 
de vários negócios. Exis 
te no Brasil um grupo 
chamado "Compradores 
de Produtos Florestais 
Certificados" que reúne 
64 empresas, 2 governos 
estaduais e 1 prefeitura 
que se comprometem a 
dar preferência de com 
pra a produtos florestais 
certificados pelo FSC. 
Essa preferência de com 
pra não significa que irão 
pagar mais pela madei 
ra, mas quando a deman 
da é grande e a oferta é 
pequena existe a possi 
bilidade de conseguir um 
"prêmio" no preço final. 
Esse prêmio no caso do 
setor moveleiro pode 
chegar a elevar o preço 
final em até 50°/o. 
Uma recente pesquisa, 
feita pelo CIEE (Centro de 
Integração Empresa Es 
cola) durante 2001 com 
o público jovem, ou me 
lhor, com os consumido 
res do futuro, chegou a 
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números surpreendentes. 
75°/o dos entrevistados 
afirmaram que estariam 
dispostos a "pagar mais 
por um produto ecologi 
camente correto" e 80°/o 
afirmou que "não compra 
ria um produto mais ba 
rato sabendo que ele agri 
de o meio ambiente". 
Essa não é a única pes 
quisa do gênero a afirmar 
que o consumidor quer 
ser pró-ativo na conser 
vação do meio ambiente, 
porém não é prudente 
confiar que todos eles irão 
pagar um preço mais alto 
por produtos ecologica 
mente corretos. Conside 
ramos que o maior bene 
fício da certificação está 
na abertura de novos 
mercados e na perma 
nência neles e que o so 
bre-preço pode ser alcan 
çado mas que não deve 
ser encarado como regra. 
A certificação exige que 
uma série de requisitos 
técnicos, ambientais e so 
ciais, sejam cumpridos. 
Assim, a comunidade 
deve ser consultada e par 
ticipar de todo o processo 
para que as dificuldades 
encontradas ao longo do 

caminho sejam encaradas 
como mais uma etapa a 
ser superada, para conse 
guirem o reconhecimento 
do mercado. 
Para tentar auxiliar as ini 
ciativas de MFC, algumas 
ONG's se propõem a en 
corajar as empresas, com 
que mantém contato, a 
consumirem madeira dos 
projetos de MFC. Um 
exemplo são as empresas 
associadas ao grupo Com 
pradores de Produtos Flo 
restais Certificados. Elas 
são encorajadas pela or 
ganização que a adminis 
tra, Amigos da Terra - 
Amazônia Brasileira, a 
consumirem madeira dos 
projetos de MFC quando 
não encontram a madei 
ra certificada pelo FSC. 
Iniciativas parecidas são 
adotadas por outras 
organizações 
IMAFLORA, 

como 
WWF, 

ProManejo, entre outras. 
Assim, ao se projetar 
uma nova iniciativa de 
MFC é recomendável que 
se entre em contato com 
as organizações que po 
dem orientar e ajudar nos 
processos de comerci 
alização. 
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Trabalhando a 
certificação florestal 
dentro dos proíetos 
deMFC 
Certificação florestal: um 
catalisador de mudanças 

Tasso Rezende de Azevedo e André de Freitas, IMAFLORA 
Informativo do GNTA - ECO PCTA, ano 7, n° 18 

rtificação florestal é 
•• ,--u-m •••• lonceito que surgiu 

n~clécada de 80 em res- 
posta à crescente degra 
dação das florestas no 
mundo. Basicamente, ela 
pode ser entendida como 
um instrumento de con 
trole social sobre opera 
ções florestais, que visa 
discriminar e favorecer 
sistemas de produção 
ambientalmente apropri 
ados, socialmente bené 
ficos e economicamente 
viáveis. 
Atualmente, o sistema de 
certificação florestal me 
lhor reconhecido no mun 
do é o do Forest 
Stewardship Council - 
FSC, uma organização 
não-governamental ba 
seada no México. O FSC 
é uma organização de 
membros, da qual fazem 
parte organizações soci 
ais, representantes de 
povos indígenas, entida 
des ambi-entalistas, em 
presas e indivíduos em 
geral. 
Para que uma floresta 
possa ser certificada ela 
deve cumprir com uma 
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série de padrões de ma 
nejo florestal, definidos 
num amplo processo de 
consulta e debates que 
envolveu ambientalistas, 
movimentos sociais, in 
dústria e pesquisadores. 
A aplicação destes pa 
drões respeita as condi 
ções sócio-econômicas, 
ambientais e tecnoló 
gicas de cada país ou re 
gião, as quais podem es 
tabelecer a nível nacio 
nal e/ou regional diretri 
zes mais específicas ten 
do como base os padrões 
internacionais, desde que 
para isso envolvam todos 
os grupos de interesse. 
Não é fácil certificar uma 
floresta nos trópicos. A 
experiência com manejo 
florestal é algo extrema 
mente novo, existem 
poucas experiências a ní 
vel comercial e ainda é 
necessário se aprender 
muito. Somente na Ama 
zônia existem mais de 
3000 madeireiras e ape 
nas quatro delas obtive 
ram a certificação FSC - 
até outubro de 2000 exis- 
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tia apenas uma operação 
de manejo florestal certi 
ficada na Amazônia. 
Entretanto, as diferenças 
entre as operações certi 
ficadas e não certificadas 
são muito grandes, espe 
cialmente dos pontos de 
vista ambiental e social. 
Nas operações certifica 
das, as áreas de manejo 
são mapeadas cuidado 
samente, todas as árvo 
res comerciais passíveis 
de exploração no primei 
ro e segundo ciclo são 
medidas, identificadas 
com números no campo 
e plotadas em mapas. As 
árvores a serem extraí 
das são selecionadas 
considerando critérios 
como o potencial de re 
generação, mercado, vo 
lume, diâmetro mínimo, 
distribuição e exclusão de 
áreas de preservação 
permanente. As áreas de 
preservação permanente 
nas duas empresas cer 
tificadas no estado do 
Amazonas (Gethal e Mil 
Madeireira) estão atingi 
do facilmente entre 20 e 
40°/o da área total. Além 
disso, as áreas de preser 
vação absoluta, testemu 
nhas da floresta original, 
devem perfazer um mí 
nimo de 5°/o da área to 
tal, excluindo-se as áre 
as de preservação per 
manente. Desta forma, 
entre 25°/o e 45°/o da área 
florestal permanecerá 
intacta. 
O corte das árvores ( cer 
ca de 4 a 7 por ha) ocor 
re de forma planejada e 
os motosserristas são 

treinados para direcionar 
a queda para minimizar 
os danos as árvores re 
manescentes e facilitar a 
sua retirada da floresta, 
minimizando os danos 
causados pelas estradas 
e trilhas de arraste. Ás 
trilhas de arraste são 
demarcadas antes da ex 
tração evitando o cruza 
mento de qualquer curso 
d'água. Quando o cruza 
mento é inevitável, pon 
tes ou estruturas simila 
res são construídos para 
não obstruir estes cursos 
d'água. Além disso, os 
pátios de armazena 
mento de toras são em 
geral 70°/o menores que 
nos sistemas de manejo 
convencionais. 
Os trabalhadores são 
contratados com todos 
os direitos segundo a le 
gislação e são treinados 
intensivamente para 
executar suas funções 
com eficácia e seguran 
ça. O uso de equipamen 
tos de proteção individu 
al é obrigatório e forne 
cido pela empresa aos 
empregados. Os índices 
de acidentes são reduzi 
dos drasticamente. Os 
antigos acampamentos . 
de lona e chão batido são 
substituídos por estrutu 
ras com alojamentos, 
enfermaria, refeitório, 
banheiros, depósito, es 
critórios e áreas de lazer. 
Para evitar a sazona 
lidade do período de chu 
vas que obriga a demis 
são dos trabalhadores no 
período de chuvas 
(janeira a maio) as em- 
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presas certificadas no 
Estado do Amazonas ne 
gociaram com os traba 
lhadores e sindicatos um 
sistema de banco de ho 
ras que permite manter 
os trabalhadores flores 
tais contratados durante 
todo o ano. A con 
tratação de mão-de-obra 
local é favorecida e o in 
vestimento do treina 
mento reduz a rota 
tividade trazendo maior 
estabilidade às famílias 
dos trabalhadores. O 
t r a n s p o rt e d e t r a b a - 
lhadores é realizado em 
ônibus ou veículos espe 
cialmente adaptados em 
contrapartida aos trato 
res, caminhões abertos e 
inseguros das operações 
tradicionais. 
Todas as famílias tradici 
onalmente residentes nas 
áreas de domínio das 
empresas têm seus direi 
tos de posse reconhecidos 
e devem ter acesso ga 
rantido aos recursos de 
subsistência, ainda que o 
acesso seja regulado para 
garantir a segurança dos 
trabalhadores, dos comu 
nitários e da própria flo 
resta. As empresas são 
fortemente incentivadas a 
se envolver com a produ 
ção de produtos florestais 
não-madeireiros junto à 
comunidade local, utili 
zando mecanismos que 
não perpetuem os siste 
mas de exploração da co 
munidade praticados pe 
los comerciantes tradici 
onais (ex. aviamento). 
Desde 1997, quando a 
Precious Woods Amazon 
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foi certificada, uma série 
de mudanças foram pos 
síveis de serem incluídas 
na legislação porque opa 
tamar do que era possível 
fazer em manejo florestal 
foi significativamente ele 
vado. Hoje o inventário 
100º/o é obrigatório para o 
manejo florestal bem 
como planos operacionais 
anuais detalhados. O uso 
de equipamentos de segu 
rança é discutido como 
pauta e reivindicação dos 
sindicatos de trabalhado 
res florestais, a demanda 
por treinamento e 
capacitação na área flores 
tal aumentou e se multi 
plicou de forma expo 
nencial. 
Desde 1998 foram cria 
dos três cursos de técni 
co florestal de nível mé 
dio que formam 60 pro 
fissionais por ano treina 
dos para promover o bom 
manejo florestal tendo a 
filosofia dos princípios e 
critérios de certificação 
como base. 
No Brasil foi fundado o 
primeiro grupo de com 
pradores de produtos cer 
tificados FSC do hemisfé 
rio sul, com 62 empresas 
associadas, todas brasi 
leiras e atuando forte 
mente no mercado inter 
no. É a primeira vez na 
história do país que um 
grupo de empresas flo 
restais assume de forma 
pública em sua estraté 
gia, a aquisição de maté 
ria-prima de origem res 
ponsável. 
Atualmente são pelo me 
nos cinco empresas e seis 
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projetos comunitários em 
processo de certificação e 
cerca de outro 20 empre 
endimentos estão se pre 
parando para num futuro 
próximo serem avaliadas. 
Isto representa um au 
mento significativo na 
quantidade de operações 
florestais que estão inte 
ressadas em manejar 
suas florestas de modo 
responsável. 
O maior papel da certi- 

ficação está em servir 
como um agente cata 
lisador, não um agente de 
mudanças. Ela pode e 
vem servindo de estímu 
lo para que cresça o nú 
mero de empreendedores 
e consumidores compro-· 
metidos em fazer o pos 
sível para manter os ba 
lanços social, ambiental e 
econômico necessários 
para se conservar as flo 
restas do planeta. 

A avaliação do encontro 
Â. realização das oficinas 
de manejo florestal comu 
nitário tem-se revelado ,. 
numa iniciativa importan- 
te na busca e consolida 
ção de modelos alterna 
tivos de acesso e uso dos 
recursos flores- 
tais na Amazô 
nia. E, princi 
palmente, por 
colocar ênfase 
sobre os atores 
sociais direta 
mente envolvi 
dos com o ma- 
nejo florestal comunitário 
(representantes dos gru 
pos de usuários e técni 
cos que apóiam as inicia 
tivas loca is), evitando as 
sim a predominância de 
discussões acadêmicas ou 
ideológicas tão comuns 
em eventos como este. 
Um dos resultados das ofi 
cinas também é estimu 
lar a discussão entre téc 
nicos e comunitários de 
modelos e de experiênci 
as de manejo florestal. 

Esta oficina teve um ca 
ráter bem informativo 
onde se tentou repassar 
para os projetos parti 
cipantes, alguns dos 
principais problemas e 
avanços que as iniciati- 

vas mais pio 
neiras já pas 
saram ou ain 
da estão pas 
sando com re 
lação ao MFC. 
A demanda de 
comunidades 
interessadas 

em iniciar o processo de 
manejo florestal comuni 
tário é cada vez mais 
crescente. Ao mesmo 
tempo, os avanços em 
termos de integração dos 
projetos e envolvimento 
das instituições que re 
presentam estas mesmas 
comunidades e trabalha 
dores rurais no processo 
de reivindicações, ligadas 
a políticas que benefici 
em o manejo florestal co 
munitário no cenário 
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nacional, também está 
sendo muito evidenciado. 
As condições são bem 
mais favoráveis do que 
há quatro anos atrás. 
A idéia é queimar eta 
pas em relação aos que 
estão iniciando o pro 
cesso, mas o caminho 
a ser percorrido pelos 
novos projetos é ainda 
longo com relação às 
conquistas já atingidas 
pelo MFC. 
Algumas demandas ain 
da continuam na pauta 
de prioridades dos proje 
tos, principalmente em 
relação à limitação quan 
to ao acesso a recursos 
financeiros tanto para as 
atividades iniciais de in 
vestimento ligadas prin 
cipalmente à capacitação 
e melhoria dos mecanis 
mos de organizaçâo co 
munitária, quanto para a 
efetivação do processo de 
produção, tanto para pro 
dutos madeireiros como 
não madeireiros. A assis 
tência técnica formal é 
praticamente inexistente 
e a informal é incapaz de 
atender a demanda cres 
cente de comunidades 
interessadas no manejo 
florestal. 
A questão legal ligada ao 
licenciamento ambiental 
dos projetos ainda trope 
ça no pouco caso das au 
toridades locais, mesmo 
com avanços no tratamen 
to desta questão em rela 
ção à edição de novas por 
ta ri as e instruções 
normativas pelos órgãos 
ambientais. 
Uma das principais ban- 
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deiras é garantir a re 
presentação destas ini 
ciativas pioneiras na 
gestão de programas 
governamentais de pro 
moção do Manejo Flo 
restal Comunitário. 
Com relação aos aspectos 
fundiários, o exemplo de 
Boa Vista do Ramos po 
derá ser considerado 
como um modelo a ser 
seguido por algumas co 
munidades onde a 
integração com o gover 
no local está proporcio 
nando a resolução de con 
flitos fundiários, levando 
se também em conside 
ração o zonea-mento do 
uso do solo em todo o 
município e a forma 
participativa de adminis 
tração em conjunto dos 
problemas do município 
pela prefeitura, secretari 
as municipais e associa 
ções comunitárias. 
Outra contribuição que as 
comunidades de Boa Vis 
ta do Ramos estão dan 
do é em relação à diver 
sificação na utilização dos 
seus recursos naturais e 
o processo.de agregação 
de valor que as várias 
associações de produto 
res rurais e associações 
de artesãos de madeira, 
na forma de parceria com 
outras instituições, estão 
tendo em tornar o muni 
cípio um irradiador de 
conhecimento, valoriza 
ção do processo produti 
vo e da capacitação dos 
seus habitantes. 



Boa Vista do Ramos• Amazonas• 2000 

Lista de Participantes 
Nome: Adalberto Otavio Nanbikwara 
Instituição: OPAN 
Endereço Residencial: Aldeia Três 
Jacus Sapelal 

Nome: Adernar de Souza Fernandes 
Instituição: Associação dos Artesões 
de Arte e Madeira 
Endereço Comercial: Rua Marechal 
Outra - Boa Vista do Ramos - AM 
69195-000 
Endereço Residencial: Rua 
Presidente Figueiredo, 718 - Boa 
Vista do Ramos - AM - 69195-000 
Telefones: (92) 545. 5107 

Nome: Ademir Heuberto Leal de Sá 
Instituição: Associação dos 
Pequenos Extratores de Madeira 
Endereço Comercial: Rua Paulo 
Teixeira, 1388 - Santa Rita de Cássia 
- Parintins - AM - 69153-250 
Endereço Residencial: Rua 
Desembargador J. Correia, 885 
Telefones: (92) 533.4224 

Nome: Adenilton Paixão da Silva 
Instituição: Cooperativa 
Agroextrativistas Novos Rumos 
Endereço Comercial: Altamira - PA - 
68132-000 
Endereço Residencial: Km 201/213 - 
Transamazônica - Uruará - PA - 
68132-000 
Telefones: (91) 532.1151 
Fax: (91) 515.5406 
Email: fupp@atmnet.com.br 

Nome: Alexandre Souza e Silva 
Instituição: Instituto de Tecnologia 
da Amazônia - UTAM 
Endereço Comercial: Rua Darcy 
Vargas, 1200 Parque 10 de 
Novembro - Manaus - AM - 
69050020 
Endereço Residencial: Rua Avaí, 11, 
Conj. Ponta Negra - Santo Agostinho 
- Manaus - AM - 69037-340 
Telefones: (92) 642.4132 
Fax: (92) 642.4132 
Email: alsilva10@ig.com.br 

Nome: Amarildo Marinho Pereira 
Instituição: Conselho de 
Desenvolvimento Rural do Pará 
Endereço Comercial: Tarumão Mirim 
BR 174, Km 21 Ramal da 
Cooperativa, 12 - Manaus - AM 
Endereço Residencial: Av. Santos 
Dias, 16 (Riacho Doce), Cidade Nova 
- Manaus - AM - 69095-168 
Telefones: (91) 641.4926 

Nome: Ambrózio Marinho da Silva 
Instituição: Núcleo de Marchetaria 
Bacatal 
Endereço Comercial: Comunidade de 
Nossa Senhora do Perpeto Socorro - 
Bacatal - Boa Vista do Ramos - AM - 
69195000 
Telefones: (92) 545.5107 

Nome: André de Oliveira Melo 
Instituição: Secretaria Executiva de 
Florestas e Extrativismo SEFE 
Endereço Comercial: Rua Marechal 
Deodoro,219,4 andar (antigo 
Banacre), Centro - Rio Branco - AC 
- 69900-000 
Telefones: (68) 224.5170 / 
224.5354 / 224.0344 
Fax: (68) 224.0327 
Email: def@sefe.ac.gov.br / 
mello@guiautil.com 

Nome: André Giacini de Freitas 
Instituição: IMAFLORA 
Endereço Comercial: Av. Carlos 
Botelho, 853, sala 2, Piracicaba - SP 
-13416-140 
Endereço Residencial: Rua Barajuba, 
153 - São Paulo - SP - 5463040 
Telefones: (19) 433.0234 / 
422.6253 
Email: andre@imaflora.org 

Nome: Antônio Flávio Barros Setubal 
Instituição: Ação Ecológica Guaporé 
ECOPORÉ 
EndereçoComercial: Rua Joaquim 
Araújo Lima, 296, Arigolândia - 
Porto Velho - RO - 78902-230 
Endereço Residencial: Av. Santa 
Cruz, 963, Centro - Costa Marques 
- RO - 78971-000 
Telefones: (69) 221.0234 / 
651.2676 
Fax: (69) 651.2676 

Nome: Carlos César Durigan 
Instituição: Projeto Saúde e Alegria 
Endereço Comercial: Trav. Dom 
Armando, 697, Santa Clara - 
Santarém - PA 
Endereço Residencial: Rua Dom 
Macedo, s/n, Alter do Chão - 
Santarém - PA 
Telefones: (91) 523.1083 
Fax: (91) 523.1083 
Email: durigan@zipmail.com.br 

Nome: Cassio Heinrique Giusti 
Cezane 
Instituição: IMAFLORA 
Endereço Comercial: Rua Marechal 
Outra, 218, Boa Vista do Ramos - 
AM - 69195-000 
Endereço Residencial: Rua Marechal 
Outra, 218, Boa Vista do Ramos - 
AM - 69195-000 
Telefones: (92) 545.5251 - 545.5284 
Email: bvr@imaflora.org 

Nome: Domingos S. Macedo 
Instituição: ProManejo 
Endereço Comercial: Sede do 
Ibama-AM, Rua João Gonçalves de 
Sousa S/N - Distrito Industrial - 
Manaus - AM - CEP 69075-830 
Endereço Residencial: Av. Adolfo 
Ducke, 21 - Cj. Acariquara - Aleixo - 
Manaus - AM - CEP 69085-270 
Telefones: (92) 613.3413 / 613.3497 
Fax: (92) 237.8211 
Email: domingos.macedo@uol.com .br 
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Nome: Elias Melo de Miranda 
Instituição: Embrapa Acre 
Endereço Comercial: Rod. BR 364, 
Km 14, Rio Branco - AC 
Endereço Residencial: Conj. Tucumã 
II, Q. N23, casa 11 - Distrito 
Industrial - Rio Branco - AC - 69917- 
400 
Telefones: (68) 224.3931 / 
224.3932 / 224.3933 
Fax: (68) 224.4035 
Email: elais@cpafac.embrapa.br 

Nome: Gilson de Queiróz Branco 
Instituição: IMAFLORA 
Endereço Comercial: Rua Marechal 
Dutra, s/n, Boa Vista do Ramos - AM 
- 69195-000 
Endereço Residencial: Rua Marechal 
Dutra, s/n Boa Vista do Ramos - AM 
- 69195-000 
Telefones: (92) 545. 5251 - 545.5284 
Email: bvr@imaflora.org 

Nome: Guilherme Teixeira de Moura 
Instituição: Associação dos 
Pequenos Extratores de Madeira 
Endereço Comercial: Rua Paulo 
Teixeira, 1388, Santa Rita de Cassia 
- Parintins - AM - 69153-250 
Telefones: (92) 533.4224 

Nome: Henrique Rodrigues de 
Miranda 
Instituição: Ação para o 
Desenvolvimento Sustentável - 
POEMAR 
Endereço Comercial: Campus 
Universitário do Guamá, Casa do 
Poema - Guamá - Belém - PA 
Endereço Residencial: Rua Veiga 
Cabral, 670, Cidade Velha - Belém - PA 
Telefones: (91) 211.1700 / 225.3263 

Nome: Izaque Ferreira da Silva 
Instituição: Instituto de 
Desenvolvimento Rual do Amapá - 
RURAP 
Endereço Comercial: Rov. BR 156, 
Km 2, s/n. São Lázaro Macapá - 
AP - 68909-130 
Endereço Residencial: Rua João 
Paulo de Souza, 758 Jd. Felicidade I 
- Macapá - AP - 68509-030 
Telefones: (96) 251.4352 / 
212.9547 
Fax: (96) 251.4352 / 212.9547 
Email: izaqueferreira@uol.com.br 
ifsl@uol.com. br 

Nome: Jonas Villas Boas 
Instituição: Fundação Instituto de 
Terras de São Paulo - ITESP 
Endereço Comercial: Av. Brigadeiro 
Luiz Antônio, 540 - São Paulo - SP 
Endereço Residencial: Rua Dr. 
Noboro Vasae, 450, Mirante do 
Paranapanema - SP - 19260-000 
Telefones: (11) 232.0933 / 
239.2575 
Fax: (11) 232.0933 

Nome: José Dinelli 
Instituição: Associação dos Artesãos 
de Arte e Madeira 
Endereço Comercial: Rua Marechal 
Dutra, Boa Vista do Ramos - AM - 
69195-000 
Telefones: (92) 545.5107 
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Nome: José Lúcio do Nascimento 
Rabelo 
Instituição: Escola Agrotécnica 
Federal de Manaus - EAFM 
Endereço Comercial: Av. Cosme 
Ferreira, 8045 - São José - Manaus - 
AM - 69083-000 
Endereço Residencial: Av. Cosme 
Ferreira, 8045 - São José - Manaus - 
AM - 69083-000 
Telefones: (92) 615.5970 
Fax: (92) 618.5114 
Email: agrotecm@osite.com. br 

Nome: José Nicanor Pedroso de 
Miranda 
Instituição: Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Belterra 
Endereço Comercial: Rua Apiacá, 
160, casa 4, Centro, Belterra - PA - 
68143-000 
Endereço Residencial: Rua Vila 
Golfo, 217, casa 5, Centro, Belterra 
- PA - 68143-000 
Telefones: (91) 524.1845 
Fax: (91) 524.1845 

Nome: Josué Unhares Carvalho 
Instituição: Centro de Apoio aos 
Projetos de Ação Comunitária - 
CEAPAC 
Endereço Comercial: Trav. Agripina 
de Matos, 203, Salé - Santarém - 
PA - 68040-410 
Endereço Residencial: Rua São João 
Batista, 118, Uruará - Santarém - 
PA - 68015-300 
Telefones: (91) 522.4201 
Fax: (91) 522.4201 
Email: ceapac@tap.com.br 

Nome: Laurene Martins Rocha 
Nunes 
Instituição: Fundação Viver, Produzir 
e Preservar - FVPP 
Endereço Comercial: Rua Anchieta, 
2092 - Centro - Altamira - PA 
Endereço Residencial: Rua Madre 
Tereza de Caucutá, 2700, Jardim do 
Sol - Altamira - PA 
Telefones: (91) 515.2406 / 
515.2882 
Fax: (91) 515.2406 
Email: fvpp@atmnet.com.br 

Nome: Lauristela Rocha 
Instituição: TV Amazonas 
Endereço Comercial: Av. André 
Araújo, s/n, Aleixo - Manaus - AM - 
69060-000 
Endereço Residencial: Rua 43, n. 4, 
núcleo 5, Cidade Nova - Manaus - 
AM - 69095-310 
Telefones: (92) 642.6996 / 
998.38634 
Fax: (92) 642.6996 
Email: lauris23@starmedia.com.br / 
lauris23@uol.com.br 

Nome: Livaldo Teles de Amorim 
Instituição: Operação Amazônica 
Nativa OPAN 
Endereço Comercial: Av. Ipiranga, 
97, Goiabeiras - Cuiabá MT - 
78020-550 
Telefones: (65) 322.2980 / 
682.4270 
Fax: (65) 322.4161 
Email: opan@ax.apc.org 
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Nome: Luis Henrique Cunha 
Instituição: Núcleo de Altos Estudos 
Amazônicos NAEA 
Endereço Residencial: Av. Presidente 
Vargas, 640, ap. 705 - Belém - PA - 
66017-000 
Telefones: (91) 211.1496 / 224.1619 
Email: luishcunha@uol.com.br / 
lula@naea.ufpa.br 

Nome: Luiz Carlos Pinagé de Lima 
Instituição: WWF 
Endereço Comercial: SHIS EQ, QL. 
6/8, conj. E, 2°andar - Brasília - DF 
- 71620-430 
Endereço Residencial: SQN 403, BI. P, 
ap. 304 - Brasília - DF - 70835-160 
Telefones: (61) 248.2899 
Fax: (61) 364.3057 
Email: luizcarlos@wwf.org.br / 
lcpinage@uol .com. br 

Nome: Luiz dos Santos Nogueira 
Instituição: Associação Pequenos 
Produtores Rurais 
Endereço Comercial: Comunidade 
Rabo da Serra - Lago Grande - 
Santarém - PA 
Endereço Residencial: Comunidade 
Centro de Nogueira - Lago Grande - 
Santarém - PA 
Telefones: (91) 522.4201 
Fax: (91) 522.4201 
Email: ceapac@tap.com.br 

Nome: Maria do Socorro Gonçalves 
Ferreira 
Instituição: Embrapa Amazônia 
Oriental 
Endereço Comercial: Trav. Enéas 
Pinheiro, s/n, C.P. 48, Marco - 
Belém - PA - 66095-100 
Endereço Residencial: Trav. Padre 
Eutiquio, Pass. Perpétuo Socorro, 54, 
Condor - Belém - PA - 66045-300 
Telefones: (91) 276.6852 / 272.3693 
Email: socorro@cpatu.embrapa.br 

Nome: Maria José Gontijo 
Instituição: Instituto Internacional 
de Educação do Brasil 
Endereço Comercial: SHCLN 202, BI. 
B, sala 105, Ed. Monaco, Center, 
Brasília - DF - 70832-525 
Endereço Residencial: SHIS QI.5, 
conj. 2, casa 8, Brasília - DF 
Telefones: (61) 327.7525 
Email: mjgontijo@iieb.org.br 

Nome: Maria Selma Condeira Peres 
Instituição: Associação dos Artesãos 
de Arte e Madeira 
Endereço Comercial: Rua Marechal 
Outra, Boa Vista do Ramos - AM - 
69195-000 
Endereço Residencial: Comunidade 
São Benedito, Boa Vista do Ramos - 
AM - 69195-000 
Telefones: (92) 545.5107 
Email: bur@imaflora.org 

Nome: Milton Machado 
Instituição: Assoe. de Moradores e 
Produtores de Nazarezinhho 
Endereço Comercial: Rio Meruú, 
Comunidade de Nazarezinho do 
Meruú - Igarapé Miri - PA 
Endereço Residencial: Rio Meruú 
Telefones: (91) 755.1772 

Nome: Osvaldo Castro de Oliveira 
Instituição: Organização dos 
Seringueiros de Rondônia - OSR 
Endereço Comercial: Rua Joaquim 
Nabuco, 1215, Areal - Porto Velho - 
RO - 78916-420 
Endereço Residencial: BR 429, Km 
150, Rio Manoel Correia - Porto 
Velho - RO 
Telefones: (69) 224.1368 / 
224.5021 / 224.1954 
Fax: (69) 224.1368 
Email: osr@enter-net.com. br 

------ ------- 
Nome: Philippe Waldhoff 
Instituição: Escola Agrotécnica 
Federal de Manaus EAFM 
Endereço Comercial: Av. Cosme 
Ferreira, 8045, São José - Manaus - 
AM - 69083-000 
Endereço Residencial: Rua Men Sá, 
836, D. Pedro I - Manaus - AM - 
69000-000 
Telefones: (92) 615.6020 / 9983.3259 
Email: timtim@imaflora.org 

Nome: Raimundo dos Santos 
Alcântara 
Instituição: Flona Tapajós 
Endereço Comercial: Rua Piacá, 160, 
casa 4, Centro - Belterra - PA - 
68143-000 
Endereço Residencial: Rua Vila 
Golfo, 21T, casa 5, Centro - Belterra 
- PA - 68143-000 
Telefones: (91) 524.1845 / 
558.1239 
Fax: (91) 558.1239 
Email: promanejostm@tap.com.br 

Nome: Rodolfo Salm 
Instituição: Projeto Pinkeiti 
Endereço Residencial: Rua Pinheiro 
Guimarães, 149-121, Botafogo - Rio 
de Janeiro - RJ -22281-080 
Telefones: (21) 246.6216 
Fax: (21) 246.6216 
Email: r.salm@uea.ac. uk 

------------ 
Nome: Rodrigo Antonio Pereira 
Junior 
Instituição: Fundação Floresta 
Tropical FFT 
Endereço Comercial: Trav. 14 de 
abril, 11464, C.P. 13077 - Belém - 
PA - 66063-140 
Endereço Residencial: Rua 13, nº 
52, Conj. Julia Seffer - Ananindeua - 
PA - 67010-520 
Telefones: (91) 229.8371 
Fax: (91) 249.7923 
Email: fft@amazon.com.br 
rpereira@f~.org. br 

Nome: Rossynara Batista Cabral 
Marques Aguiar 
Instituição: ProManejo/IBAMA 
Endereço Comercial: Rua Ministro 
João Gonçalves de Souza, s/n - 
Distrito Industrial - Manaus - AM - 
69053-160 
Endereço Residencial: Rua Curitiba, 
BI. 30, ap, lB - Nossa Senhora das 
Graças - Manaus - AM - 69053-160 
Telefones: (92) 613.3413 / 
613.3497 / 237.8211 
Fax: (92) 613.3413 
Email: pmanejo@supes-am.ibama.gov.br 
rossynara@interlins.com.br 
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Nome: Rubens Gomes 
Instituição: Oficina Escola de 
Lutheria da Amazônia - OELA 
Endereço Comercial: Rua 22, 
Quadra O, casa 8, Conj. São 
Cristovão - Zumbi II - Manaus - AM 
Endereço Residencial: Rua 22, 
Quadra O, casa 19, Conj. São 
Cristovão - Zumbi II - Manaus - AM 
Telefones: (92) 644.5459 
Email: rubensgomes@intemext.com.br 

Nome: Rubens Ramos Mendança 
Instituição: IMAFLORA 
Endereço Comercial: Av. Carlos 
Botelho, 853, sala 2 - Piracicaba - 
SP - 13416-145 
Endereço Residencial: Rua 
Paulistânia, 488, ap. 304 - 
São Paulo SP - 05440-020 
Telefones: (19) 422.6253 
Email: rronca@ig.com.br 

Nome: Sandra Regina da Costa 
Instituição: ProManejo - Flona 
Tapajós 
Endereço Comercial: Av. Tapajós, 
2267 - Aldeia - Satarém - PA 
Endereço Residencial: Trav. 2 de 
junho, 1145/8 - Aparecida - 
Santarém - PA - 68040-480 
Telefones: (91) 523.5185 
Email: promanejostm@tap.com.br 

Nome: Sebastião Gordelha da Silva 
Instituição: TV Amazonas 
Endereço Comercial: Av. André 
Araújo, s/n - Manaus - AM - 69060-000 
Endereço Residencial: Rua 40, casa 
9, Conj. Castelo Branco II, ParquelO 
- Manaus - AM 
Telefones: (92) 642.1900 
Fax: (92) 642.6996 

Nome: Sidney Rudhjá Barbosa 
Instituição: Instituto de Proteção 
Ambiental do Amazonas - IPAM 
Endereço Comercial: Rua Recife, 
3280 - Parque 10 - Manaus - AM 
Endereço Residencial: Estrada da 
Ponta Negra, 6514 - Ponta Negra - 
Manaus - AM - 69037-000 
Telefones: (92) 642.8437 / 238.2478 
Fax: (92) 642.8437 

Nome: Takiri Teôti 
Instituição: Projeto Pinkaiti 
Endereço Comercial: Radio 66.08 - 
Aukre - PA 
Endereço Residenàal: Aldeia Aukre, Área 
Indígena Kayapó - Rio Riozinho - PA 
Telefones: (91) 424.0878 
Fax: (91) 424.0875 

Nome: Urbano Lopes da Silva Júnior 
Instituição: IBAMA/Pro-Varzea/PPG7 
Endereço Comercial: Av. Ministro 
João Gonçalves, s/n - Distrito 
Industrial - Manaus - AM 
Endereço Residencial: Av. Rui 
Barbosa, 1429 Altos - Santarém - PA 
Telefones: (92) 613.3083 / 613.3094 
Fax: (92) 613.3083 
Email: urlopes@bol.com.br / 
helsilur@hotmail.com 

ProManejo - 
Projeto de Apoio ao Manejo Florestal Sustentável na Amazônia 
Sede do Ibama - AM 
Rua João Gonçalves de Souza 5/N - Distrito Industrial 
CEP 69075-830 - Manaus - AM 
Fone/Fax: (0 .. 92) 613.3413 / 613.3497 / 237.8211 
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