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Os moradores da Reserva Extrativista Ituxi, no Amazonas, receberam do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) a Autorização de Exploração
Florestal (Autex) para iniciar as atividades exploratórias do manejo florestal na Unidade de
Produção Anual 01, prevista no Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS). A entrega
oficial do documento foi realizada durante seminário ocorrido nos dias 24 e 25 de setembro
em Lábrea, região sul do Estado.
Com o apoio do Instituto Floresta Tropical (IFT), por meio de seu Programa de Manejo
Florestal Comunitário e Familiar, o PMFS das comunidades da Resex Ituxi foi aprovado em
junho de 2014. O Plano contempla uma área de 1.400 hectares, dividida em 10 unidades de
produção anual. A Resex Ituxi é uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável inserida
na área abrangida pela “Operação Arco Verde”, e há anos tentava regularizar a atividade
florestal para garantir a autorização de exploração madeireira.
O manejo florestal na Resex Ituxi só será possível porque está previsto na legislação que
regulamenta a atividade em Unidades de Conservação de Uso Sustentável, que possuem
populações tradicionais em seu interior. Nestes casos é permitido o uso sustentável dos
recursos naturais pelas comunidades por se tratarem de atividades que se constituem em
fontes alternativas de renda, trabalhadas dentro de preceitos sustentáveis e envolvendo a
gestão participativa do território.
De acordo com Carlos Eduardo dos Santos, analista ambiental do ICMBio,
a Autex é entregue à quem é detentor do Plano, nesse caso a Associação dos Produtores
Agroextrativistas da Assembleia de Deus do Rio Ituxi (Apadrit). “O documento autoriza a
retirada da madeira seguindo o que foi estipulado no Plano Operacional Anual, observando
algumas condicionantes que constam no texto da Autex. Para iniciar as atividades florestais
está tudo certo, mas para a movimentação da madeira explorada, ou seja, desde a saída do
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local de exploração até o centro, ou mercado consumidor, ainda é preciso fazer a inserção
dos créditos do Sistema DOF, operado pelo Ibama”, explicou.
A parceria com o IFT foi destacada pelo presidente da Apadrit, Silvério Barros Maciel, no ato
de entrega da Autex. “O IFT é um parceiro que chegou para nos apoiar, depois disso as
coisas têm multiplicado ainda mais, assim como o IEB [Instituto Internacional de Educação
Brasil]. A associação tem crescido como nunca, fico satisfeito. Apostamos muito no anseio
que tínhamos de criar a Reserva Extrativista, nossos adversários diziam que não ia dar
certo, fizemos um estudo de oito anos e acreditamos no trabalho que desenvolvíamos. Hoje
estamos com plano de manejo madeireiro, manejo do pirarucu que já exportamos para a
cidade, extração da copaíba e manejo da castanha”, comemora.
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Entenda
Joedson Quintino, gestor da Resex Ituxi pelo ICMBio, explica que a Autex é a etapa final
do plano de manejo florestal comunitário e lembra que ela consolida o Plano Operacional
Anual (POA), no qual estão descritas as espécies florestais que serão exploradas dentro da
área do plano de manejo. “Com a Autex em mãos ainda precisamos concluir outras etapas
no campo. É necessário abrir a estrada para o escoamento da madeira até o pátio, estruturar
a própria infraestrutura do pátio, vamos trabalhar na região por um período de pelo menos 10
anos. O manejo requer um esforço, não se faz do dia pra noite. Apesar de serem trabalhos
que já iniciaram precisam ser consolidados”, destacou Joedson.
Ana Luiza Espada, coordenadora do Programa de Manejo Florestal Comunitário e
Familiar do IFT, explica que o primeiro passo foi o trabalho de sensibilização sobre o
manejo florestal e como ele pode ser trabalhado na perspectiva da lei. Tanto o PMFS quanto
o POA da Resex Ituxi foram construídos de forma participativa entre os manejadores dessa
Unidade e seus parceiros. De acordo com ela, algumas ações do IFT no âmbito do manejo
florestal comunitário são realizadas pelo Projeto de Apoio ao Desenvolvimento do Manejo
Florestal Comunitário Familiar em Florestas Públicas da Amazônia Brasileira, que tem como
parceiro o Fundo Vale, organização que apoia iniciativas estratégicas de conservação e uso
sustentável dos recursos naturais, aliados à melhoria da qualidade de vida.
Fonte: Samuel Simões Neto/Rede Florestal do Amazonas
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