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A extração de madeira possui uma impor-
tância elevada no processo de ocupação e na eco-
nomia da Amazônia. A região é a maior fornece-
dora do produto para o mercado brasileiro (Aze-
vedo-Ramos et al., 2011). Realizada inicialmen-
te por empresas, cujos donos eram originários 
principalmente da região Sul do Brasil, a ativi-
dade orestal passou a contar com um novo gru-
po de atores a partir de meados da década de 
1990: as populações locais, ou seja, ribeirinhos, 
povos indígenas, quilombolas, assentados, entre 
outros, os quais passaram a se apropriar do seu 
papel no usufruto e na proteção dos recursos o-
restais (Bensusan & Armstrong, 2008). 

Impulsionado por projetos piloto na déca-
da de 2000, cresceu o debate sobre o Manejo Flo-
restal Comunitário e Familiar, definido mais tar-
de no Decreto n. 6874 de 05/06/2009 como sen-
do “a execução de planos de manejo realizada pe-
los agricultores familiares, assentados da refor-
ma agrária e pelos povos e comunidades tradici-
onais para obtenção de benefícios econômicos, 
sociais e ambientais, respeitando-se os mecanis-
mos de sustentação do ecossistema”. 

4

Apesar da evolução no número de iniciati-
vas de Manejo Florestal Comunitário (MFC), 
uma série de dificuldades tem reduzido a pou-
cas dezenas aquelas que são consideradas bem 
sucedidas. Tais dificuldades estão relacionadas 
ao fato de que o manejo orestal não se constitui 
numa atividade trivial. A exigência de investi-
mentos consideráveis, a falta de assistência téc-
nica especializada, o acesso restrito a crédito e 
ao mercado, a falta de regularização fundiária e 
ambiental, e a ausência de conhecimento técni-
co necessário para que seja realizado de forma 
eficiente e com baixo impacto, ou seja, de modo 
sustentável, oneram demasiadamente a ativida-
de, especialmente quando executada por comu-
nidades amazônicas. 

Diante destas dificuldades do MFC, a par-
ceria entre comunidades e empresas madeirei-
ras torna-se uma opção atraente, embora não 
única, de um lado, as empresas oferecem os re-
cursos e as habilidades para realizar a extração, 
possibilitando a mobilização do ativo orestal 
das comunidades. Por outro, as comunidades 
oferecem uma fonte alternativa de madeira ao 
mercado (Espada et al., 2011) e obtêm uma ren-
da adicional.

Para que estas parcerias entre comunida-
des e empresas se deem de forma adequada (so-
cioambientalmente correta e economicamente 
viável), o Instituto de Pesquisa Ambiental da 
Amazônia (IPAM) produziu esta cartilha com ori-
entações básicas para os produtores familiares 
que desejam iniciar ou que já estabeleceram al-

gum tipo de relação com empresas madeireiras, 
através de suas organizações representativas.  
Os assuntos tratados nesta cartilha incluem des-
de o processo de decisão sobre como engajar-se 
ou não no manejo orestal comunitário, até a fi-
nalização das propostas de contratos com empre-
sas madeireiras, de modo que tais contratos ga-
rantam não só benefícios coletivos aos comunitá-
rios, mas também a sustentabilidade ambiental.

Mais especificamente, o público-alvo des-
ta cartilha é particularmente aquele constituído 
por assentados de reforma agrária que são cons-
tantemente abordados por empresas de extra-
ção madeireira. Espera-se ainda que as infor-
mações contidas nesta publicação possam ser 
de utilidade para as comunidades de assentados 
do Estado do Pará, em especial as do Projeto de 
Assentamento (PA) Moju I & II, localizado ao lon-
go da BR163, municípios de Belterra, Mojuí dos 
Campos e Placas, onde o IPAM vem atuando há 
vários anos. 
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Os cientistas têm muitas definições for-
mais para o que significa a palavra oresta. Nor-
malmente chamamos de oresta qualquer es-
paço que tem árvores altas com folhas se to-
cando lá no alto e formando o que, tecnica-
mente, é chamado de dossel, ou seja, a cober-
tura vegetal. Além das árvores, as orestas tam-

bém são formadas por arbustos, cipós, palmei-
ras, entre outros tipos de vegetais, e abrigam 
inúmeros seres vivos. A fauna  do Projeto de 
Assentamento Moju I e II é muito abundante. 
Algumas espécies da fauna e da ora encontra-
das nesse assentamento estão listadas na tabe-
la abaixo.

Além de ser o lar 
de várias espécies de plantas e 
animais, a oresta é funda-
mental para regular a água e o 
solo que utilizamos, ou seja, se 
temos água limpa e abundante 
e solo fértil, isso, em grande 
parte, deve-se à presença e ao 
“serviço” que a oresta presta. 
Tudo isso sem falar no papel de 
renovação do ar que respiramos e 
de ajudar na manutenção da tem-
peratura e da umidade do clima, tan-
to para as populações que vivem em 
contato direto com as orestas, quanto pa-
ra o planeta como um todo. A interação de to-
dos esses componentes, árvores e outros tipos 
de vegetação, fauna, ar, solo, água, conformam o 
que chamamos de ecossistemas, onde a vida se 
reproduz continuamente. 

Nas orestas também vive boa parte da po-
pulação humana, que também interage com to-
dos os seus outros elementos, que constituem es-
ses ecossistemas. De acordo com informações 
do Governo Federal, no Brasil, mais da metade 
(62%) da área total das orestas públicas é desti-
nada para uso comunitário (SFB, 2010). São po-
vos e comunidades tradicionais, isto é, ribeiri-
nhos, extrativistas, quilombolas, indígenas, agri-
cultores familiares, entre outros que fazem uso 
da oresta. Cada um desses grupos tem seus cos-
tumes, sua cultura e sabedoria, interagindo de 
um modo especial com a oresta.

Assim, as orestas ou ecossistemas ores-
tais constituem valiosa fonte de riqueza natural, 
oferecendo vários produtos e serviços para a soci-
edade. Especialmente para a realidade amazô-
nica, esses produtos e serviços têm efeito direto 
sobre a qualidade de vida da população local, ex-
presso na geração de renda e na garantia de ali-
mentos e como fonte de energia. Tudo isso é ne-
cessário para sobrevivência das comunidades, 
não havendo dinheiro no mundo que pague to-
dos esses benefícios proporcionados pelas o-
restas.

Por todas essas razões, é importante man-
ter as orestas em pé e não destruí-las, afinal, 
sem elas, a vida no planeta Terra provavelmente 
não seria possível. Por outro lado, existem técni-
cas sustentáveis que possibilitam o uso adequa-
do das orestas sem que elas desapareçam. Isso 
se dá através de boas práticas de manejo ores-
tal, uma atividade planejada que veremos com 
detalhe nas próximas páginas.

O que pode destruir as nossas orestas? 
São diversos fatores que atuam isolados ou 

em conjunto. Para a Amazônia, podemos citar:
- O crescimento desordenado da agricultu-

ra e da pecuária.

-  A utilização de técnicas de produção polui-
doras e que prejudicam a estrutura e a qua-
lidade do solo e a água.

-  Incêndios orestais e queimadas descon-
troladas.

-  Abertura de estradas, hidrelétricas e outros 
tipos de infraestrutura sem planejamento.

-  Alterações do clima.

-  Exploração ilegal de madeira.

Dada a importância das orestas e a sua 
fragilidade frente à ação do homem, o uso desse 
recurso natural deve ser feito sem desperdícios 
para que não prejudiquemos as gerações futu-
ras, ou seja, nossos filhos e netos.

- Purificação e circulação do ar e da água
 - Madeira, palha, cipós e outros materiais para a construção de casas e móveis
   - Lenha para uso como combustível para cozinhar
     - Plantas medicinais: óleos, semente, resina, casca de árvores
         - Alimento: frutos, sementes, caça 
               - Proteção do solo contra a erosão
                     - Abrigo para espécies vegetais e animais (que chamamos de biodiversidade)
                              - Clima saudável

O elemento central da discussão sobre o 
manejo orestal comunitário em parceria com 
empresas reside no fato de que esse processo se 
inicia a partir da empresa. Ou seja, estabelecen-
do-se um contrato oferecido pela empresa para 
a comunidade. O grande desafio, daqui para 
frente, é fazer com que essa relação se dê na dire-
ção inversa, num processo comunidade-
empresa, ou seja, estabelecido mediante um 
contrato da comunidade com a empresa por ela 
selecionada. Parece uma mudança simples, ape-
nas de nomenclatura, mas não é: trata-se de 
uma nova visão do processo. Assim, as comuni-
dades ou grupos passam a compreender melhor 
seu papel na gestão e no uso sustentável dos re-
cursos orestais existentes em suas áreas indivi-
duais ou coletivas para fins de comercialização e 
conservação da biodiversidade.

Cabe deixar claro quem, de fato, é o res-
ponsável (detentor) pelo Plano de Manejo Co-
munitário numa relação comunidade-empresa 
para a implementação de uma estratégia de ma-
nejo orestal. Parece uma resposta óbvia, pois, 
se é manejo comunitário, logo, o responsável é a 
comunidade ou sua instituição legalmente cons-
tituída (associação ou cooperativa). O problema 
é que, historicamente, o que era para ser uma re-
lação comunidade-empresa acabou se transfor-
mando numa relação empresa-comunidade, 
modificando a aplicação do conceito de manejo 
orestal comunitário. Essa situação foi observa-
da na maioria das experiências de empresa-
comunidade vivenciadas, em que os planos de 
manejo comunitário acabaram virando, na prá-
tica, o plano da empresa e não o da comunidade. 

8

A FLORESTA E SUA DINÂMICA

Produtos e 
serviços da 

oresta

Nome Popular Nome Científico Nome Popular Nome Científico

Muiracatiara Astronium lecointei Tatu Dasypus novemcinctus

Castanheira Bertholletia excelsa Cotia Dasyprocta spp.

Andiroba Carapa guianensis Paca Agouti paca

Ipê Tabebuia spp. Cateto Tayassu tajacu

Cedro arana Cedrelinga catenaeformis Queixada

Sumaúma Ceiba pentandra Jabuti

Copaíba Copaifera duckei Arara

Freijó Cordia goeldiana Mutum

Cumaru Dipteryx odorata Nambu

Jatobá Hymenaea courbaril Onça

Angelim Hymenolobium sp Anta

Maçaranduba Manilkara huberi Veado

Faveiro Parkia paraensis Capivara

Tayassu pecari
 Geochelone denticulata

Ara spp.

Mitu tuberosa

Tinamus spp.

Panthera spp.

Tapirus terrestres

Mazama americana

Hidrochoerus hidrochoeris

A  RELAÇÃO EMPRESA-COMUNIDADE E A 
     NECESSIDADE DA MUDANÇA PARA UMA 

RELAÇÃO COMUNIDADE-EMPRESA
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8

A FLORESTA E SUA DINÂMICA

Produtos e 
serviços da 

oresta

Nome Popular Nome Científico Nome Popular Nome Científico
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Freijó Cordia goeldiana Mutum

Cumaru Dipteryx odorata Nambu

Jatobá Hymenaea courbaril Onça

Angelim Hymenolobium sp Anta
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A  RELAÇÃO EMPRESA-COMUNIDADE E A 
     NECESSIDADE DA MUDANÇA PARA UMA 

RELAÇÃO COMUNIDADE-EMPRESA
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Uma prática que alia o uso socioeconômico da oresta (ou seja, a exploração planejada de pro-
dutos madeireiros e não madeireiros) e a sua conservação para futuras gerações é conhecida como 
Manejo Florestal. Essa atividade busca extrair de forma responsável os recursos da oresta, sem dei-
xar que ela acabe, ao mesmo tempo em que gera para as comunidades rurais recursos econômicos 
e sociais provenientes desse manejo. Em uma linguagem técnica, as orestas manejadas são cha-
madas de “orestas de produção”. 

O que é o manejo orestal sustentável? De acordo com a Lei de Gestão de Florestas Pú-

O que NÃO é manejo florestal sustentável?

Alguns exemplos:
1. Quando se derrubam árvores sem autorização legal
2. Quando se quer explorar uma área sem potencial florestal 

suficiente
3. Quando não tem a quantidade de área mínima para realizar a 

atividade
4. Quando se extrai os produtos da floresta sem planejamento nenhum
5. Quando se derruba árvores na floresta que não serão vendidas nem 

utilizadas pela comunidade ou família
6. Quando são derrubadas as árvores que poderiam gerar as 

sementes para ajudar a floresta a se recuperar
7. Quando são derrubadas árvores proibidas pela lei ou que a 

comunidade deseje manter em pé;

madeira com impacto reduzido, que pode ser ad-
ministrado e executado, tanto por uma empresa 
quanto por uma comunidade ou uma família. 

A ideia é retirar da oresta somente aque-
les produtos de que se necessita e, ao mesmo 
tempo, mantê-la funcionando e produzindo. Se 
manejada de forma correta, uma oresta pode 
gerar benefícios para sempre, sendo que a made-
ira, por lei, pode ser extraída na Amazônia brasi-
leira, em ciclos de 30 anos para manejo em gran-
des áreas e usando maquinários pesados, e de 
10 anos para manejo de menor escala, em que 
nem sempre se utilizam máquinas. No primeiro 
caso, o volume de extração de madeira permiti-

³
do para manejo é de até 30m  por hectare. Já na 

³
segunda situação, são liberados até 10m  por 
hectare para a exploração sustentável. 

O MANEJO FLORESTAL

LEMBRE-SE! Nem toda a 
extração madeireira e não 

madeireira é feita de modo responsável, ou seja, 
nem toda a extração dos produtos da floresta é 
manejo florestal sustentável!

blicas do Ministério do Meio Ambiente, o Manejo Florestal Sustentável é “a administração da oresta 
para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de 
sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a 
utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos produtos e subprodutos não madeireiros, 

bem como a utilização de outros bens e serviços de natu-
reza orestal” (Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006). 

Isso quer dizer que alguém que realiza o manejo 
orestal sustentável retira somente as árvores necessá-
rias (ou seja, que podem ser vendidas e/ou utilizadas pela 
comunidade ou família) de acordo com um plano de ma-
nejo orestal aprovado pelo órgão competente. São dei-
xadas as árvores que ajudam a oresta a se recuperar 
após a extração de madeira ou que servem como moradia 
para a fauna, além daquelas árvores de onde se retiram pro-
dutos orestais não madeireiros, como andiroba, cumaru, e 
outras espécies. Adicionalmente, algumas espécies de árvore, 
por lei, são protegidas e não podem ser cortadas, como é o caso 
da castanheira e do mogno.

No manejo orestal sustentável, os caminhos para chegar 
até as árvores que serão extraídas são planejados para que se-
jam os menores possíveis. As árvores escolhidas para corte de-
vem ser mapeadas, identificando sua localização e medida uma 
a uma na altura do peito. Nelas também devem ser medidas as 
suas alturas e circunferências, atividades que fazem parte do in-
ventário orestal, através do qual se pode saber o potencial da 
oresta a ser manejada. Os cipós ao redor das árvores são reti-
rados para que a árvore não venha abaixo trazendo com ela tu-
do o que está à sua volta e também para garantir a segurança 
das pessoas que estão trabalhando na extração.  Tudo isso faz 
parte de um pacote de técnicas para a realização da extração de 

Quando os membros de uma comunidade 
decidem fazer uso dos produtos da oresta, co-
mo a madeira, por exemplo, através do manejo 
orestal, é fundamental que eles inicialmente 
se organizem e sentem para conversar através 
de várias reuniões. 

Manejo orestal sustentável comunitá-
rio ou individual: qual a melhor opção?

Esse momento é fundamental para garantir 
o bom andamento das atividades de manejo ores-
tal. Nessas reuniões, deve ser feita uma discussão 
sobre o tipo de manejo orestal sustentável que se-
rá realizado, ou seja: o manejo orestal será reali-
zado em grupo (quando as famílias são representa-
das pela instituição comunitária) ou individual-
mente (quando as famílias, de forma isolada, re-
presentam seus interesses)? Caso se decida traba-
lhar em grupo, a comunidade vai fazer o manejo 
de forma participativa, envolvendo somente as fa-
mílias ou buscará a assessoria, em certos momen-
tos, de outras instituições? Quais são essas institui-
ções? 

É comum que membros de uma comunida-
de decidam fazer o manejo orestal sustentável 
em conjunto. Quando isso acontece, dizemos que 
elas estão realizando o que é conhecido como 
“manejo orestal comunitário”, em que a comu-
nidade é dona da atividade. Talvez a principal ra-
zão para realizar o manejo em grupo, principal-

mente em se tratando de projetos de assen-
tamento tradicional¹ seja o alto custo da ati-
vidade e a falta de conhecimento necessá-

rio para realizar o manejo de forma apropria-
da.

Por essas razões, muitas comunidades 
acabam decidindo buscar uma relação com 
a empresa, como uma prestadora de servi-

ços. Isso não quer dizer que não seja possível 
fazer o manejo orestal sustentável de forma 

independente, pelo contrário, as opções de se 
fazer com ou sem a participação de uma em-

presa são diversas. O ideal é que a comunidade e 
as famílias participem ativamente e liderem todas 
as etapas do manejo orestal sustentável para que 
seja comunitária de fato. O importante é que a op-
ção escolhida atenda às necessidades e aos desejos 
da comunidade, e que todos, como donos e guar-
diões legítimos da oresta, participem da tomada 
de decisão, da gestão e do acompanhamento do 
processo em todas as suas fases. Também é impor-
tante que essa relação seja devidamente formali-
zada em contrato, como veremos a seguir.

 ¹ Nos projetos de assentamento tradicionais, cada família possui um lote com uma área de floresta que pertencerá à família individualmente e não à comunidade. As razões para  a realização do manejo flo-
restal comunitário em categorias fundiárias onde a floresta a ser manejada pertence à coletividade (como é o caso de Projetos de Desenvolvimento Sustentável, dentre outras categorias) é mais direta.

O que é o Plano de Manejo 
Florestal Sustentável?

De acordo com a lei, é o documento técnico bási-
co que apresenta as diretrizes e procedimentos 
para administração da floresta de acordo com os 
princípios do manejo florestal sustentável (Reso-
lução CONAMA nº. 406 de 02.02.2009). 

Isso quer dizer que o famoso plano de manejo flo-
restal é o documento onde está todo o planejamento 
de onde, como e o que explorar em uma área.

O plano de manejo florestal é realizado em 3 etapas:

Na Etapa I é quando é feito o Zoneamento da propri-
edade, ou seja, quando se define onde estão as áre-
as de preservação permanente (que não podem ser 
exploradas por lei), as áreas inacessíveis à explora-
ção e as áreas de extração de madeira.

A Etapa II é quando são planejadas as estradas se-
cundárias, aquelas que ligam a estrada principal às 
áreas de onde se vai retirar a madeira.

Finalmente, na Etapa III é feita a divisão da área on-
de ocorrerá a extração em blocos a serem explora-
dos a cada ano.

A coleta de informações em campo é necessária e 
fundamental para a elaboração do plano de manejo 
florestal sustentável, que deve ser feito por um enge-
nheiro florestal. Essa coleta é feita através dos in-
ventários florestais. É muito importante que os inte-
ressados na extração da área estejam envolvidos 
nessas atividades para que eles possam conhecer 
tudo sobre ela.

Fonte: Amaral et al. (1998)
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Antes de iniciar a relação entre comunidade e empresa, é importante observar alguns elementos 
fundamentais que devem ser considerados.

A BUSCA POR INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Fique

ligado!

Parcerias são fundamentais para:
• Garantir maior conhecimento e segurança aos envolvidos no manejo da oresta.

• Capacitar os membros da organização comunitária ou família na realização do manejo o-
restal sustentável.

• Apoiar na organização social e produtiva.

• Ajudar na busca de recursos para implantação da atividade.

• Ajudar na organização da comercialização dos produtos extraídos e na busca por merca-
dos consumidores.

• Apoiar na elaboração e revisão do plano de manejo e do contrato com a empresa.

• Ajudar no acompanhamento da execução do plano e do contrato.

A SITUAÇÃO LEGAL E FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO COMUNITÁRIA
Para estar apta a realizar o manejo orestal sustentável e a assinar um contrato com uma em-

presa, a instituição comunitária precisa estar em dia com as suas obrigações. 

Dada à complexidade do manejo orestal 
sustentável, pode ser interessante para a comu-
nidade buscar ajuda de parceiros institucionais, 
sejam eles governamentais ou não governamen-
tais. O fundamental é que esses parceiros te-
nham experiência com a atividade orestal para 

acompanhar a comunidade durante o processo 
de escolha da empresa, na negociação do con-
trato, na elaboração e execução do plano de ma-
nejo sustentável ou em qualquer uma das eta-
pas que a comunidade sinta necessidade de ter 
orientações ou melhores esclarecimentos.

 A instituição deve ter o comprovante de 
inscrição e de situação cadastral (CNPJ).

 A ata de criação da organização comuni-
tária deve estar registrada em cartório.

 Seu Estatuto Social deve estar atualizado 
e registrado, de preferência com cláusu-
las em que esteja prevista a atividade de 
manejo orestal.

 O Regimento interno, se houver, deve es-
tar atualizado, aprovado e registrado.

 A Declaração de Informações Econômi-
co-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e a 
Declaração de Débitos e Créditos Tribu-
tários Federais (DCTF) devem ser feitas 
anualmente junto à Receita Federal.  

 Ata de fundação – Em caso de alteração 
dos representantes da instituição co-
munitária, a ata deve estar devi-
damente registrada. 

Além disso, a comunidade 
deve ter certeza de que o assen-
tamento e as famílias estão regu-
larizados ambiental-
mente ou buscan-
do a regulariza-
ção ambiental 
junto aos ór-
gãos compe-
tentes. Isso 
serve também 
para a situação 
fundiária. 

ATENÇÃO!

Nos últimos anos, 
muitas associações e cooperativas têm 

estado em débito com a Receita Federal por não 
apresentarem as declarações de DCTF e DIPJ, 

dificultando firmar contratos com empresas privadas 
ou com o poder público, além de gerar multas e 

descrédito à organização. 
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ATENÇÃO!

Nos últimos anos, 
muitas associações e cooperativas têm 

estado em débito com a Receita Federal por não 
apresentarem as declarações de DCTF e DIPJ, 

dificultando firmar contratos com empresas privadas 
ou com o poder público, além de gerar multas e 

descrédito à organização. 



14

O CONHECIMENTO SOBRE O 

MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL 
PELA COMUNIDADE

Aos membros da comunidade que queiram 
participar diretamente ou indiretamente das 
atividades de manejo orestal, recomenda-se a 
realização de cursos de capacitação e partici-
pação em eventos que debatam o assunto, vi-
sando obter um melhor conhecimento para ga-
rantir maior segurança na relação comunidade 
e empresa. Como colocado anteriormente, o 

DISCUSSÃO SOBRE OS OBJETIVOS DO MANEJO E SEUS 
BENEFÍCIOS PARA A COMUNIDADE 

É necessário que a comunidade converse sobre as razões para realizar o manejo orestal sus-
tentável e estabeleça os objetivos a atingir a partir do engajamento nessa atividade. Essa discussão de-
ve levar em consideração as necessidades e os desejos da comunidade, pois se isso não ocorrer, não faz 
sentido todo o esforço que vai ser investido. Essa discussão pode envolver as instituições parceiras.

manejo orestal sustentável é bastante com-
plexo. Quanto mais informação a comunidade 
e seus membros tiverem, maior será o seu en-
tendimento sobre a correta realização das ativi-
dades realizadas pela empresa. Esse conheci-
mento dá à comunidade o poder de exercer o 
seu direito de cobrar da empresa o que for acor-
dado.

Alguns pontos que podem ser discuti-
dos são:

• Parte do recurso vindo da extração de pro-
dutos dos lotes individuais vai ser repassada 
para a instituição comunitária? Caso positi-
vo, quanto? A comunidade pode decidir por 
repassar determinada quantia para contri-
buir nas necessidades financeiras da sua ins-
tituição. 

• Que tipo de benefícios coletivos a instituição 
comunitária vai negociar com a empresa 
(por exemplo: apoio na construção ou refor-
ma de barracão, abertura e manutenção dos 
ramais e pontes, reorestamento da mata ao 
redor dos rios e igarapés, entre outros)?

• Existe alguma espécie que a comunidade 
não quer que seja extraída? Por exemplo, al-
gumas árvores geram produtos orestais 
não madeireiros, como o óleo de andiroba 
ou o cumaru, entre outros, que a comunida-
de pode querer manter para continuar reti-
rando depois da extração de madeira.

• Os membros da comunidade desejam parti-
cipar ativamente da atividade do manejo co-
mo mão de obra da empresa? Como vai ser is-
so e qual será a remuneração?

• A comunidade quer incluir a utilização de re-
síduos (como galhos e restos de tronco, por 
exemplo) no plano de manejo sustentável? 
Como será a utilização desses resíduos? A co-
munidade vai vender como resíduo mesmo? 
Vai utilizar para a produção de carvão? Ou 
como lenha? Ou ela prefere aproveitar o resí-
duo para a produção de móveis ou outras for-
mas de beneficiamento? 

• Até onde vai o poder da empresa no processo 
do manejo orestal sustentável, caso se deci-
da por esse tipo de relação? 

• Caso seja descumprido o contrato, o que se-
rá feito e qual será o passo seguinte? 

• Por quem a comunidade será assistida? 

Na verdade, devem ser 
discutidos em assembleia 

todos os assuntos de grande 
importância para a comunidade no 
que se refere ao manejo orestal 
sustentável. Outro elemento a ser 
discutido, por exemplo, é a escolha 
da empresa, que vai ser visto a seguir!
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A ESCOLHA DA EMPRESA
Uma vez decidido que a comunidade vai se envolver numa relação comunidade-

empresa para o manejo orestal sustentável, é necessário fazer um levanta-
mento criterioso de empresas para poder escolher a melhor proposta.

Recomenda-se analisar os seguintes fatores em conjunto:

• O tempo de atuação da empresa no mercado 
(normalmente, empresas com maior tempo 
de atuação são mais confiáveis);

• Projetos de manejo orestal sustentável exe-
cutados ou em execução pela empresa (as 
pessoas ou comunidades que contrataram a 
empresa estão satisfeitas com o serviço?);

• Quadro de profissionais que atuarão no pro-
jeto (quem são os profissionais que formam a 
equipe da empresa e qual é a história deles?);

• Município sede da empresa (quando a sede 

da empresa é fora do município, é mais difí-
cil de acompanhar as suas operações);

• Se a proposta tem reais possibilidades de ser 
cumprida (é bom comparar as promessas feitas 
pela empresa com os benefícios que outras co-
munidades têm recebido da relação com ela);

• A empresa está pensando em obter ou já tem 
certificação orestal? (a certificação agrega 
valor ao produto que está sendo manejado, 
pela certeza que o comprador tem da origem 
desse produto).

A RELAÇÃO COMUNIDADE-EMPRESA

CUIDADO! 
Quando a promessa é demais, 
até o santo desconfia. 

A definição da empresa deve ser feita em assembleia comunitária, com a presença de todos os 
interessados e, de preferência, considerando os elementos acima citados.

A DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO CONTRATO

Assim como em qualquer relação econô-
mica e social, a comunidade deve estar atenta a 
alguns aspectos na sua relação com a empresa, a 
fim de garantir que todos os benefícios do mane-
jo orestal sustentável sejam alcançados. Nesta 
parte da cartilha são sugeridas algumas etapas a 
serem seguidas após a escolha da empresa e 

após uma discussão da comunidade sobre os se-
us objetivos para o manejo orestal.

A apresentação da proposta de contrato pa-
ra a realização do manejo orestal sustentável, 
normalmente, é feita primeiro pela empresa. Po-
rém, não precisa ser assim. Se a comunidade dis-
cutiu o que ela quer com o manejo orestal e se 

pode contar com apoio de instituições parceiras, 
ela tem condições de apresentar primeiro a sua 
proposta de contrato à empresa. 

Etapa 1: No caso em que a co-
munidade vai apresentar a 
proposta de contrato à em-
presa, ela deve antes, através 
de sua instituição represen-
tativa, mobilizar os morado-
res para uma assembleia ge-

ral que deve ter como ponto de pauta principal a 
elaboração de contrato para o manejo orestal. 
A instituição comunitária deve buscar a máxima 
participação dos membros da comunidade, sen-
do interessante a distribuição de convites e di-
vulgação na comunidade através de cartazes ou 
verbalmente. A instituição parceira pode ajudar 
nesse processo de mobilização e organização. 

Na assembleia de discussão sobre elabora-
ção do contrato, devem ser consideradas discus-
sões anteriores sobre o que a comunidade quer 
com o manejo orestal. Cada membro da comu-
nidade deve ter o direito de opinar sobre os pon-
tos levantados. Durante a reunião, deve ficar de-
finido quem ficará responsável por redigir a pri-
meira proposta de contrato e quando será a pró-

xima assembleia com a presença da empresa. 
Tudo será registrado em ata aprovada ao fim da 
reunião, de acordo com o que determina o Esta-
tuto da instituição comunitária, para posterior 
elaboração da proposta de contrato. Nessa etapa 
também pode haver a participação das institui-
ções parceiras, o que ajuda a garantir que as pro-
postas estejam de acordo com a legislação. 

Os itens aprovados durante a assembleia 
serão inseridos numa proposta de contrato pela 
pessoa definida durante a reunião. Essa pessoa 
deverá ter um prazo para a elaboração do docu-
mento. Depois de elaborado o documento, uma 
assembleia extraordinária tem que ser realizada 
para a comunidade tomar conhecimento da ver-
são final do contrato e aprová-la, para ser poste-
riormente apresentada à empresa.

É fundamental buscar 
referências de potenciais empresas junto ao Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 

Secretaria de Meio Ambiente do Estado - SEMA, entre outros órgãos 
e instituições, sobre a sua competência, capacidade e aptidão 
para desenvolver a atividade de manejo orestal sustentável. 
Isso ajudará a comunidade a analisar se a empresa é 
moralmente correta, se tem bons antecedentes, ou seja, 
se realmente possui boas intenções de desenvolver essa 
atividade junto à comunidade. 

ATENÇÃO!ATENÇÃO!ATENÇÃO!
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ATENÇÃO!ATENÇÃO!ATENÇÃO!
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Área de exploração: a empresa deve se com-
prometer a operar somente dentro da área a ser 
definida no plano de manejo orestal sustentá-
vel e respeitar a área que deve ser preservada.

Espécies a serem exploradas: é fundamental 
mencionar que serão exploradas espécies comer-
ciais e potencialmente comerciais identificadas 
no inventário orestal e listadas no plano de ma-
nejo orestal sustentável. O anexo a essa cartilha 
apresenta as espécies encontradas no PA Moju. 

Prazos e condições de exploração: é impor-
tante determinar o prazo que a empresa terá 
para fazer a extração orestal, bem como a pos-
sibilidade de prorrogação ou antecipação do 
contrato mediante entendimento prévio entre 
as partes desde que não inviabilize os objetos 
básicos propostos no plano de manejo orestal 
sustentável.

Preço da madeira: deverá ficar estabelecido se 
o valor será calculado com base no número de 
árvores em pé ou na quantidade de metros cú-
bicos extraídos de madeira, no caso da árvore 
derrubada. Devem constar os descontos e os 
casos em que eles devem ser feitos (por exem-
plo, em caso de árvore oca). Além disso, deve-
rão ser detalhados os valores a serem pagos por 
metro cúbico ou por árvore para cada grupo ou 
espécie de madeira. 

O QUE NÃO PODE FALTAR NO CONTRATO  

Não é recomendado vender uma madeira pela 
outra, ou seja, vender a um preço único para to-
das as espécies. Existem madeiras com preço 
muito alto no mercado (madeiras vermelhas, 
chamadas popularmente de filé), enquanto ou-
tras nem sequer são aproveitadas na indústria 
de móveis e pisos, mas podem ser aproveitadas 
para laminados, papel, celulose e outros.

Pagamentos e multas: deverá ser definida a 
forma de pagamento e quando os pagamentos 
serão realizados, considerando o que estiver no 
plano de manejo orestal. Também deve haver 
um prazo limite de pagamento após a retirada 
da madeira de cada lote e a incidência de multa 
ou até a rescisão do contrato em caso de atraso. 

Reajuste: a determinação dos prazos de reajus-
tes é importante, principalmente quando hou-
ver atraso na execução do plano de manejo. Ca-
so o contrato seja de mais de um ano, a cada ano 
deve haver um reajuste anual dos preços, to-
mando como base o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA)² ou outro índice 
que for de comum acordo entre as partes. É re-
comendável que nas reuniões para discussão 
do reajuste anual de valores estejam presentes, 
pelo menos, a instituição responsável pela área 
do assentamento e o Ministério Público.

² Índice de preço é um número que nos diz quanto que os preços dos produtos na economia aumentaram durante um período de tempo. 
  O IPCA é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e é um dos índices de preços oficiais do governo. Aqui se sugere um reajuste anual.

Etapa 2: Na assembleia se-
guinte, a proposta consolida-
da de contrato feita pela co-
munidade é apresentada à 
empresa, que, na mesma reu-
nião, pode apresentar suges-
tões ao contrato. Também 

nessa reunião já pode haver uma discussão ini-
cial entre comunidade e empresa dos pontos de 
cada proposta. Nesse momento, é prudente cha-
mar alguns órgãos governamentais, principal-
mente a instituição responsável pelo assenta-
mento e o Ministério Público para acompanha-
mento da negociação.

Etapa 3: É recomendável 
que a comunidade discuta a 
contraproposta de contrato 
apresentado pela empresa 
em assembleia específica so-
mente com a presença de se-
us membros, assim, a comu-

nidade tem mais liberdade, tempo e autonomia 
para discutir cada ponto do contrato. Porém, o 
número de assembleias para se chegar a uma 
proposta final de contrato fica a critério da comu-
nidade. Jamais um grupo menor deve negociar 
isoladamente com a empresa. Isso deve ocorrer 
necessariamente em assembleia, garantindo, 
dessa forma, a transparência do processo.

Etapa 4: Numa última as-
sembleia, que deverá envol-
ver todos os atores interessa-
dos (comunitários, empresa 
escolhida e instituições par-
ceiras), a comunidade fará a 
exposição dos itens defini-

dos, incluindo as propostas da empresa. Cada 
item da proposta deverá ser lido e aprovado pela 
maioria, para posteriormente ser inserido no do-
cumento final, ou seja, no contrato. De forma 
conjunta, comunidade e empresa indicarão a 
pessoa responsável para redigir o contrato com 
data limite de entrega. 

Etapa 5: Com o contrato em 
mãos, representantes da ins-
tituição comunitária e da em-
presa  sentarão para fazer a 
leitura final e ajustes de lin-
guagem necessários para ga-
rantir que o contrato seja fiel 

à discussão realizada na última assembleia. Para 
esse evento, é recomendável que o representan-
te comunitário esteja acompanhado de advoga-
do ou representante de instituição parceira que 
tenha bons conhecimentos de contratos. 

Etapa 6: Finalmente, em-
presa e comunidade, na pes-
soa de seus representantes, 
deverão assinar o contrato e 
registrá-lo em cartório, assim 
o documento passa a ter va-
lor legal. Só então a relação 

entre comunidade e empresa estará formaliza-
da e pronta para começar as atividades planeja-
das no plano de manejo. 

ATENÇÃO!
A relação comunidade e empresa deve ser firmada 

formalmente através de um contrato, nunca verbal, elaborado de 
forma conjunta e participativa entre a comunidade 

e a empresa.
 

Não é necessário ter pressa para fechar o contrato, mas sim fazer tantas reuniões quantas fo-
rem necessárias. Cada item tem que ser bem discutido e entendido por todos. Isso ajuda na elabora-
ção de um contrato e na construção de uma relação justa.

ETAPA 1: Assembleia
da comunidade para

elaboração da
proposta do contrato

ETAPA 1: Redação da
proposta do contrato

ETAPA 2: Assembleia
para apresentação da
proposta do contrato

à empresa e discussão
inicial (dúvidas)

ETAPA 2: Apresentação 
de contraproposta pela 

empresa

ETAPA 3: Assembleia
da comunidade para

discutir a
proposta/contraproposta 

da empresa

ETAPA 4: Assembleia
da comunidade para

apresentar a resposta
da comunidade, fazer

ajustes e validar o
contrato final

ETAPA 5: Revisão do
contrato com

assessoria de advogado

ETAPA 6: Registro do
contrato em cartório

Caso a empresa seja a primeira a apresentar a proposta de contrato, o processo será 
basicamente o mesmo exposto acima. A diferença será que ele vai começar a partir da etapa 3.

Reforçando...

Atenção! Recomenda-se que a instituição comunitária tenha o acompanhamento 
de um profissional da área contábil, técnico ou contador, que fique responsável 
pelas prestações de contas e pelas declarações anuais obrigatórias antes, durante e 
depois de firmar qualquer contrato. Os parceiros institucionais podem ser bastante 
úteis disponibilizando esse tipo de profissional.
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  O IPCA é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e é um dos índices de preços oficiais do governo. Aqui se sugere um reajuste anual.
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LEMBRE-SE! Após a assinatura 
do contrato, a comunidade 
e a empresa vão se tornar sócios 

por um bom tempo e terão que zelar pelo 
cumprimento fiel do contrato e proteger-se 
contra a ação de oportunistas.
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DEPOIS DA ASSINATURA DO CONTRATO
Uma vez assinado o contrato entre a em-

presa e a comunidade, é hora de dar início à ela-
boração e posterior execução do plano do mane-
jo orestal. Nesse momento a comunidade já 
tem que ter pronta uma proposta para manejar a 
oresta. Esse trabalho de concepção do manejo 
orestal sustentável deve ser realizado bem an-
tes, como mencionado no início desta cartilha, 
para que a comunidade não seja enganada ou in-
uenciada negativamente pela empresa e para 
que os desejos e anseios da comunidade sejam 
atendidos.

É fundamental que seja feito o acompa-
nhamento de todas as atividades relacionadas 
ao contrato, a fim de garantir que todas as cláu-
sulas sejam atendidas.  Isso deve ser feito pela 
instituição comunitária e pelos próprios mem-
bros da comunidade. As instituições parceiras 
são muito importantes nesse acompanhamento, 
podendo ser consultadas e chamadas para aju-
dar a resolver qualquer problema que possa apa-
recer no decorrer da execução do contrato.

Uma última nota sobre a relação entre co-
munidade e empresa que é importante desta-
car: uma vez elaborado o plano de manejo o-
restal sustentável, a associação é responsável 
por protocolar o documento no órgão competen-
te. A associação também é responsável por acom-
panhar o processo de análise e aprovação do pla-
no, recebendo, para isso, uma senha que não de-
ve ser compartilhada com a empresa, e sim guar-
dada pela diretoria da organização comunitária 
e seu responsável técnico. Acontece que, muitas 
vezes, a associação acaba por compartilhar essa 
senha com a empresa. Nesse caso, deve-se to-
mar cuidado para que o uso dessa senha seja fei-
to de modo transparente, com o acompanha-
mento constante da diretoria e do engenheiro 
orestal. Não é recomendado designar essa fun-
ção apenas para o engenheiro - a diretoria tem 
que estar sempre junto, afinal o manejo orestal 
é comunitário!

Obrigações da empresa:

Cumprir fielmente o Plano de Manejo Flo-
restal Sustentável e as regras do contrato;

Arcar com as despesas decorrentes das ativi-
dades de manejo orestal, conforme acorda-
do;

Realizar reuniões para a avaliação do con-
trato juntamente com a comunidade; 

Garantir a qualidade do acesso pela comu-
nidade às áreas de manejo (por onde as má-
quinas e veículos relacionados à extração de 
madeira passam).

Dependendo das necessidades da comunida-
de, neste item podem ser mencionados ele-
mentos relacionados à infraestrutura comu-
nitária, tais como:

Abertura e melhoria de ramais, construção 
e reformas de pontes, igrejas, barracões, es-
colas, microssistemas de abastecimento de 
água, implantação de infraestrutura para sis-
temas produtivos.

Realização de cursos de capacitação dos co-
munitários em temas relacionados ao mane-
jo orestal sustentável e organização social.

CUIDADO! A comunidade deve 
ficar atenta para que qualquer benefício 

gerado pela empresa não tenha seu valor deduzido 
do valor da madeira extraída. Algumas comunidades e/ou 

indivíduos acabam se “endividando” com a empresa, 
recebendo muito pouco ou nada ao fim do processo. 

TUDO deve estar escrito 
no contrato.   

Obrigações da instituição comunitária:

Cumprir fielmente o Plano de Manejo Flo-
restal Sustentável e as regras do contrato, 
não podendo firmar parceria para extração 
madeireira com outra empresa na área obje-
to do contrato e durante a sua vigência.

Manter os moradores informados sobre o an-
damento do contrato através de assembleias 
ou reuniões comunitárias.

Garantir cópias do Plano de Manejo Flores-
tal, dos planos de operação anual e dos rela-
tórios pós-exploratórios, assim como do con-
trato com a empresa.

Acompanhar a extração de madeira realiza-
da nos lotes e denunciar qualquer irregulari-
dade.

Obrigações dos membros da 
comunidade que participam do 
manejo orestal  sustentável:

Cumprir fielmente as regras estabelecidas 
no contrato e na legislação vigente.

Participar em reuniões, assembleias, e em 
atividades desenvolvidas entre a comunida-
de e a empresa relacionadas ao projeto.

Acompanhar diretamente as atividades de 
extração madeireira na sua área.

Apoiar a instituição comunitária na execu-
ção do projeto, inclusive com apoio financei-
ro, dependendo da demanda.

Informar em assembleia ou diretamente à di-
retoria da organização comunitária qualquer 
abuso de que tenha conhecimento na execu-
ção do manejo.

CUIDADO!
Muitas empresas solicitam ao representante da 
comunidade  os  números  ou  cóp ias  de  seus 
documentos pessoais e/ou procurações que dão ao 
representante da empresa plena liberdade de 
desenrolar os assuntos referentes ao manejo 
sustentável em nome do representante comunitário. 
Isso pode causar problemas se a empresa não realizar 
as atividades conforme pede a lei e conforme o plano de 
manejo aprovado. E, no final, quem responderá pelas 
atitudes da empresa será o representante da 
comunidade!

Fiscalização: a comunidade e a empresa deve-
rão colaborar, conforme a lei, com os órgãos 
competentes no combate à exploração e ao 
transporte clandestino na área do assentamen-
to, para evitar a exploração ilegal de madeira. 

Contratação de mão-de-obra local para ex-
ploração madeireira. 
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A comunidade e os seus membros são os pro-
prietários da oresta.

A empresa possui capital, habilidade e os con-
tatos necessários para a realização correta do 
manejo orestal sustentável de baixo impac-
to. Na maioria das vezes, as comunidades e os 
seus membros, individualmente, não têm 
acesso a essas informações.

Se realizado com técnicas de impacto reduzi-
do, a oresta é conservada (ou seja, mantida 
em pé), assim como todos os serviços e outros 
produtos que ela oferece à sociedade e ao me-
io ambiente.

Se feito de forma correta, o manejo orestal 
traz consigo estradas, onde elas não existiam, 
e a sua manutenção, o que facilita o acesso 
das pessoas, permitindo chegar mais rápido a 
escolas, a postos de saúde e à cidade.

A operação orestal na comunidade e em ou-
tras comunidades do assentamento pode ge-
rar empregos locais quando seus membros 
participam ativamente do manejo orestal 
sustentável.

Há a possibilidade de capacitação de mem-
bros da comunidade em atividades de manejo 
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A relação entre comu-
nidade e empresa deve 

ser formalizada em con-
trato, nunca verbal.

O contrato deve ser elabora-
do conjuntamente entre comu-

nidade e empresa e consolidado 
em assembleias pela comunidade.

A instituição comunitária e os mem-
bros da comunidade envolvidos no ma-

nejo orestal sustentável devem ter sob 
seu domínio vias dos contratos com a em-

presa, os documentos originais de licenças am-
bientais e autorização para exploração 
(AUTEX), cópias do plano de manejo orestal 
sustentável (PMFS) e do plano operacional 
anual (POA), além de outros documentos rela-
cionados ao projeto. 

 Reforçando!

Importante!
É essencial que a comunidade tenha consciência de que ela é responsável 
pelo plano de manejo orestal sustentável e que ela disponibilize para todos 
os seus membros as informações sobre o processo que leva à sua execução. 
Isso porque a comunidade ou associação ou cooperativa representa os seus 
membros e estes mesmos membros são os donos da oresta que está nos lotes 
individuais e da área comunitária! Assim, evitamos a centralização das 
informações e do processo nas mãos apenas de alguns e/ou nas mãos de 
terceiros, e o consequente desconhecimento pelo restante dos comunitários.

Além do contrato entre a comunidade e a 
empresa, também haverá contratos entre 
cada família e a empresa (ligados ao 
contrato firmado entre a comunidade e 
empresa), onde fica determinado o 
volume e o valor da madeira extraída da 
oresta de cada lote. 

LEMBRE-SE!

A responsabilidade pela atividade de Manejo 
Florestal Sustentável será solidária entre co-
munidade e empresa, ficando ambas sujeitas 
às sanções legais. 

orestal para que eles man-
tenham a oresta e continuem 

trabalhando no ramo, principal-
mente, após o término do contrato.

Talvez seja a única possibilidade de aces-
so a um montante de recursos suficiente pa-
ra ser investido em outras atividades produti-
vas do lote para o assentado (enquanto o cré-
dito produtivo não chega).

A comunidade deve engajar-se numa re-
lação com uma empresa somente se ela 
achar que essa é a melhor forma de fazer o 
manejo orestal sustentável. No debate so-
bre esse assunto, a relação empresa-
comunidade é tida como uma relação coni-
tuosa e desequilibrada, em que “a corda que-

bra do lado mais fraco”, ou seja, sempre 
do lado das comunidades. Contudo, 

se tomarem conta desse proces-
so, os membros da comunida-

de podem equilibrar  a ba-
lança, negociando de 
igual para igual com a em-

presa e tornando essa relação a melhor pos-
sível em prol do uso sustentável da oresta.

COMUNIDADE E EMPRESA GANHAM 

COM A REALIZAÇÃO DO MANEJO 
FLORESTAL SUSTENTÁVEL QUANDO      
A RELAÇÃO É JUSTA E 
TRANSPARENTE
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A comunidade e os seus membros são os pro-
prietários da oresta.

A empresa possui capital, habilidade e os con-
tatos necessários para a realização correta do 
manejo orestal sustentável de baixo impac-
to. Na maioria das vezes, as comunidades e os 
seus membros, individualmente, não têm 
acesso a essas informações.

Se realizado com técnicas de impacto reduzi-
do, a oresta é conservada (ou seja, mantida 
em pé), assim como todos os serviços e outros 
produtos que ela oferece à sociedade e ao me-
io ambiente.

Se feito de forma correta, o manejo orestal 
traz consigo estradas, onde elas não existiam, 
e a sua manutenção, o que facilita o acesso 
das pessoas, permitindo chegar mais rápido a 
escolas, a postos de saúde e à cidade.

A operação orestal na comunidade e em ou-
tras comunidades do assentamento pode ge-
rar empregos locais quando seus membros 
participam ativamente do manejo orestal 
sustentável.

Há a possibilidade de capacitação de mem-
bros da comunidade em atividades de manejo 
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A relação entre comu-
nidade e empresa deve 

ser formalizada em con-
trato, nunca verbal.

O contrato deve ser elabora-
do conjuntamente entre comu-

nidade e empresa e consolidado 
em assembleias pela comunidade.

A instituição comunitária e os mem-
bros da comunidade envolvidos no ma-

nejo orestal sustentável devem ter sob 
seu domínio vias dos contratos com a em-

presa, os documentos originais de licenças am-
bientais e autorização para exploração 
(AUTEX), cópias do plano de manejo orestal 
sustentável (PMFS) e do plano operacional 
anual (POA), além de outros documentos rela-
cionados ao projeto. 
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Na concepção que se quer mudar, as em-
presas buscam a parceria com as comunidades 
conversando apenas com a liderança da comu-
nidade ou instituição representativa, excluindo 
do processo de discussão e decisão os demais co-
munitários. Em vários casos, o processo de deci-
são tem ficado entre a empresa e a liderança, 
que muitas vezes é pressionada a tomar deci-
sões sozinha. Nesses casos a empresa leva logo 
na primeira conversa um contrato pronto para 
ser assinado, sem o devido conhecimento de to-
dos da comunidade ou do grupo envolvido. 

Por conta das experiências entre empresa 
e comunidade feitas dessa forma, a imagem que 
ficou dessa relação é de que se trata de um pro-
cesso que não tem participação, que não funcio-
na, que não permite a apropriação do processo 
pela comunidade, que não gera conhecimento 
local, cuja gestão não é comunitária e que trans-
forma a comunidade em objeto e não em sujeito 
do processo. 

Há até quem diga que essas experiências 
de manejo orestal desenvolvidas entre empre-
sa e comunidade não constituem manejo ores-
tal comunitário. A verdade é que, se o processo 
para construir uma parceria entre comunidade 
e empresa não é feito de forma coletiva e trans-
parente, corre-se o risco de termos uma expe-
riência como essa que vem sendo criticada por 
muitos, o que não é bom para nenhuma comu-
nidade ou grupo.

Para mudar este processo que vem sofren-
do fortes críticas, cabe a nós o papel de virar a pá-
gina do manejo orestal comunitário. Qual é es-
ta nova proposta? Ao invés de a relação ser da 
empresa através de um contrato com a comuni-
dade, a proposta é que a relação parta da Comu-
nidade através de um contrato com a Empresa. 
É a comunidade munida de uma estratégia de 
uso sustentável da sua oresta que chamará as 
empresas para discutir o seu contrato e escolhe-
rá a empresa que melhor satisfizer as exigências 
estabelecidas pela comunidade ou grupo.

24

UMA NOVA RELAÇÃO ENTRE COMUNIDADES 

E EMPRESAS
Quais os passos importantes para 
implementar este novo processo, 
ou esta nova concepção? 

Primeiro: é preciso que a comunidade ou gru-
po tome consciência de que o recurso ores-
tal do seu lote ou comunidade lhe pertence; 

Segundo: é importante que a comunidade 
ou grupo faça a discussão coletiva para cons-
truir a estratégia de uso sustentável da ores-
ta que está sob seu domínio;

Terceiro: as discussões e decisões coletivas 
devem ser devidamente registradas em atas e 
transformadas em uma proposta de contrato 
para discussão com as empresas parceiras; 

Quarto: a comunidade deve discutir todas as 
possibilidades ou modalidades de manejo o-
restal antes de optar por qualquer uma delas;

Quinto: a decisão para realizar um contrato 
com uma empresa deve ser tomada de forma 
coletiva, com a participação de todos os en-
volvidos, devidamente registrada em cartório 
e sem a interferência ainda das empresas in-
teressadas;

Sexto: é preciso que o chamamento das em-
presas para discutir um contrato de parceria 
somente ocorra quando todas as questões já 
estejam resolvidas entre os comunitários, in-
clusive a definição da estratégia do manejo, 
com suas regras, normas e benefícios; 

Sétimo: o contrato de parceria deve ser da 
Associação ou Cooperativa com a empresa in-
teressada, negociado a partir da proposta de 
contrato formulado pelos comunitários; 

Oitavo: dentre as exigências no contrato de 
parceria, é importante constar a garantia da 
geração de conhecimento e capacidade local 
na atividade que vai ser desenvolvida; 

Nono: a gestão da atividade é de total respon-
sabilidade da comunidade ou grupo com as 
assessorias necessárias; 

Décimo: as decisões, avaliações, mudanças 
ou ajustes no processo sempre serão resulta-
do de novas discussões e decisões com o gru-
po envolvido.
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Agora é 
por em prática o 

que você aprendeu aqui. 
Bom manejo e boa 
sorte para todos 

nós!

ANEXO Lista de Espécies Florestais Encontradas no Projeto de Assentamento Moju I & II

Nome Científico  Nome Popular Grupos de valores Utilidade

Aratinga guarouba

Aspidosperma parvifolium

Astronium lecointei

Bagassa guianensis

Bertholletia excelsa

Carapa guianensis

Caryocar brasiliense

Caryocar sp.

Caryocar villosum

Cecropia pachystachya

Cedrelinga catenaeformis

Ceiba pentandra

Copaifera duckei

Cordia goeldiana

Courataria guianensis

Dipteryx odorata

Endepleura uchi

Enterolobium contortisiliquum

Goubia glabra

Hymenaea courbaril

Hymenolobium sp

Lecythis paraensis

Manilkara huberi

Mezilaurus itauba

Newtonia suaveolens

Ocotea caudata

Parkia paraensis

Simarouba sp.

Tabebuia cassinoides

Tabebuia spp.

Tachigalia paniculata

Vataireopis. sp

Virola melinoni

Vouacapoua americana

Guaruba

Amarelão

Muiracatiara

Tatajuba

Castanheira

Andiroba

Pequi

Piquarana

Piquiá

Embaúba

Cedroarana

Sumaúma

Copaíba

Freijó

Tauari

Cumaru

Uxi

Tamburim

Capiuba

Jatobá

Angelim

Sapucaia

Maçaranduba

Itajubá

Timborana

Louro

Faveiro

Marupá

Caixeta

Ipê

Tachi

Fava Amargosa

Virola

Acapú

4

 4

 

3

4

4

4

3 

4

2

2

5

 

4

2

3
 

4

4

5

1

1
 

5

5

Madeireira

Madeireira

Madeireira

Alimentícia

Madeireira/Alimentícia

Madeireira/Medicinal

Madeireira

Madeireira

Madeireira/Alimentícia

Madeireira

Madeireira

Madeireira

Madeireira/Medicinal

Madeireira

Madeireira

Madeireira/Medicinal

Alimentícia

Madeireira

Madeireira

Madeireira

Madeireira

Madeireira

Madeireira

Madeireira

Madeireira

Madeireira

Madeireira

Madeireira

Madeireira

Madeireira

Madeireira

Madeireira

Madeireira

Madeireira

Grupos de comercialização – 1: Madeiras especiais /2: Madeiras nobres/ 3: Madeiras vermelhas /4: Madeiras mistas /5: Madeiras brancas 
                                   Fonte: Ideor.
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O INSTITUTO DE PESQUISA AMBIENTAL DA 
AMAZÔNIA (IPAM) é uma organização científica, não-
governamental e sem  fins lucrativos que há 18 anos traba-
lha por um desenvolvimento sustentável da Amazônia que 
seja pautado pelo crescimento econômico, pela justiça soci-
al e pela proteção da integridade funcional dos ecossistemas 
da região.

 
Com o apoio de 90 colaboradores distribuídos em sete escri-
tórios/unidades de pesquisa, trabalhamos gerando informa-
ções e fomentando iniciativas para subsidiar políticas públi-
cas, iniciativas locais e acordos internacionais. Estas ativi-
dades são realizadas com a participação de agricultores fami-
liares, produtores rurais, povos indígenas, comunidades tra-
dicionais e diferentes setores do governo. As pesquisas e a 
atuação do IPAM são conduzidas por pesquisadores com ex-
celência acadêmica nacional e internacional por meio de 
três grandes programas de pesquisa: Manejo Comunitário 
de Várzea e Florestas, Cenários para a Amazônia e Mudan-
ças Climáticas.

Apoio:


