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O Manejo Florestal Sustentável (MFS)
tem como finalidade assegurar a
sustentabilidade da produção florestal por
meio do planejamento da exploração e do
monitoramento da floresta, conciliando o
desenvolvimento ambiental, social e
econômico para garantir os recursos para
futuras gerações (JUNIOR, 2008;
DIONISIO
et
al.,
2016).
iiiEm Unidades de Conservação (UC) de
uso sustentável, o Manejo Florestal
Comunitário (MFC) tem sido uma
possibilidade viável para a geração de
renda e trabalho aos produtores
familiares
da Amazônia,
visando
contribuir com a manutenção das
florestas,
bem
como
frear
o
desmatamento ilegal.
iiiA Reserva Extrativista Verde para
Sempre (RVPS) está localizada no
município de Porto de Moz, estado do
Pará. Criada em 2004, é a maior UC de
uso
sustentável
do
BBrasil
com aproximadamente 1,3 milhão de
hectares. Nela existem oito Planos de
Manejo Florestal Sustentável (PMFS),
dos quais seis possuem atuação do
Instituto
Floresta
Tropical
(IFT).
iiiPartindo da necessidade de aprimorar a
gestão comunitária nas operações
florestais, em 2019 foram empregados
esforços de pesquisadores, engenheiros,
técnicos florestais, estudantes e das
comunidades para a elaboração de um guia

de monitoramento que atendesse as
particularidades do MFC. Destaca-se a
participação da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), por
meio do projeto BOManejo e do Instituto
Internacional de Educação do Brasil (IEB)
por meio do “FORMAR Gestão” que
serviu de espaço para a construção e
aprimoramento dos verificadores do
monitoramentoxxsocial.
social.
iiiEspera-se que a partir das ferramentas
de
monitoramento
as
comunidades possam fazer
ações
corretivas ao longo da safra com o
intuito de melhorar a gestão do
empreendimento e a qualidade do
produto comercializado. comercializado.
iiiA construção do guia de monitoramento
foi alicerçada a partir de visitas
técnicas em áreas sob manejo florestal
madeireiro de quatro comunidades. A
tabela
01,
a
seguir,
contém
informações sobre cada comunidade,
área do PMFS monitorada, UPA
(Unidades de Produção Anual) a que se
refere
e
tamanho
das
UPA.
iiiCom o guia de monitoramento
objetivou-se medir o desempenho das
atividades de exploração de impacto
reduzido
(EIR)
envolvendo
os
comunitários e serviços prestados por
colaboradores
terceirizados
que
executam algumas das etapas do
MFC.
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2. Metodologia
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2.1 Guia de Monitoramento
sistematização dos dados, pois se mostrou
uma ferramenta simplificada e de fácil
manipulação que poderá ser usada pelos
manejadores comunitários. E, futuramente
o monitoramento poderá ser realizado
dentro da ferramenta Monitoramento da
Operações Florestais (MOP) que foi
desenvolvido
pela
Embrapa.
Uma
descrição
detalhada
dos
procedimentos adotados para a checagem
dos verificadores em campo é apresentada
no Guia de Monitoramento que possui
uma linguagem adequada para que os
manejadores tenham autonomia na
interpretação e aplicação do guia.

No processo de elaboração do Guia de
Monitoramento foi pré-selecionado um
conjunto simplificado de 37 verificadores e
feito o 1º teste em campo por meio da
aplicação de formulários com a
participação dos comunitários. Com os
resultados
obtidos
percebeu-se
a
necessidade de vários ajustes e a
continuidade do processo participativo
para a criação de um produto que
englobasse os anseios das comunidades
interessadas.
A Oficina de co-criação foi realizada
durante o Formar Gestão7 e contou com a
participação dos educandos do curso,
equipe do Projeto BOManejo e
representantes do IFT.
A dinâmica
consistiu na formação de cinco grupos
onde os comunitários levavam suas
questões e maiores dúvidas. Após isso,
todos os grupos discutiram sobre os
verificadores e apresentavam um breve
resumo das propostas de melhoria. O
resultado final da oficina foi a escolha de
133 verificadores, que posteriormente
foram reorganizados e acoplados em 83
itens de verificação.
Para a capacitação na aplicação do guia
de monitoramento foi realizado um curso
na comunidade Espírito Santo para
monitores das comunidades, residentes
florestais e responsáveis técnicos dos
PMFS. O editor de planilhas Microsoft
Office Excel foi a ferramenta utilizada para

2.2. Realização do Monitoramento
Durante a realização das atividades
operacionais da safra florestal, a
comunidade aproveitou para expandir a
capacitação no uso da aplicação dos
verificadores, que era realizada pelos
monitores comunitários e residentes
florestais. Com isso agentes de
monitoramentos eram formados ao final
do processo de capacitação interna.
iiiA partir dos 83 verificadores aprovados
pelos manejadores comunitários, durante a
realização da oficina de construção destes,
organizou-se oito unidades de avaliação,
sendo elas: i) Inventário; ii) Derruba; iii)
Arraste; iv) Infraestrutura; v) Pátios; vi)
Acampamento; vii) Escritório; e viii) Casa
(monitoramento social).

7 https://iieb.org.br/projetos-e-programas/governanca-ambiental/

2

Monitoramento Operacional de Manejo Florestal Comunitário
na Resex Verde Para Sempre

I N ST I T U TO
F L O R E S TA
TROPICAL

O MOP é um software desenvolvido para que as empresas florestais e
empreendimentos comunitários que atuam na Amazônia possam
monitorar diversas informações relativas ao seu manejo florestal ao longo
do tempo e de forma analítica. Os modelos de monitoramento
contemplam verificadores de campo que são adotados em vistorias de
planos de manejo, na certificação florestal, nos monitoramentos
operacionais a critério das empresas e ainda em um conjunto de
verificadores de ampla abrangência, destinos à pesquisa aplicada.

Um dos principais resultados da
construção do processo participativo do
monitoramento simplificado do MFS foi a
mobilização e formação de vinte monitores
comunitários. Os monitores, passaram por
uma fase de aprimoramento do olhar
técnico operacional sobre o manejo florestal
realizado por suas comunidades, o que por
consequência tem levado a melhoria da
qualidade do manejo, refletindo em
subsídios
para que coordenadores e
lideranças decidam taticamente sobre: i)
Gestão operacional; ii) Gestão dos
prestadores de serviço; iii) Relação com
compradores; e iv) Processo de certificação
da produção florestal.
Por fim, não houve a intensão
de
comparar
os
resultados
do
monitoramento de cada comunidade,
uma vez que o monitoramento é uma
ferramenta de gestão operacional. Os
resultados apresentaram uma análise
situacional geral do que os monitores
comunitários
encontraram
com
a
verificação em campo para safra de 2018, e
indicam pontos que podem ser melhorados
e qual o caminho para essa melhoria. Os
próximos subitens apresentam-se de acordo
com as atividades e locais de verificação
para o monitoramento.

existentes na floresta, determinando o
estoque de madeira e outros produtos
existentes para fins de planejamento da
exploração e para a condução de um bom
manejo.
iA aplicação dos formulários de campo
foi feita com uma equipe de quatro
pessoas
por
comunidade
(dois
residentes, e dois monitores) com uso
de fita métrica, pranchetas para as fichas
de campo e mapa das Unidades de
Trabalho (UT)8
iiiForam analisados seis verificadores a
partir da avaliação de 47 árvores
distribuídas entre as 4 comunidades,
conforme o apresentado na figura 1
(página 4).
aaTodos os itens de verificação
apresentaram um grau de adequação
superior a 50%, o que demonstra que a
atividade de inventário se encontra em um
nível intermediário, como o item de
identificação das árvores (100%), onde
conferiu-se nas plaquetas a identificação da
UPA, UT e número da árvore, assim
garantindo que essas árvores consigam ser
localizadas na etapa de corte.
A execução do corte de cipós foi feita
conforme o previsto em cada PMFS e após
a análise evidenciado 100% de adequação
para a execução do corte de cipós pelas
3.1 Inventário
comunidades. Esse procedimento facilita a
O Inventário Florestal (IF) 100%, também derrubada das árvores, diminui os danos
chamado de censo florestal é imprescindível causados às outras árvores no momento da
para o conhecimento dos recursos naturais queda e também os riscos de acidentes.
8. UT é uma unidade física que compõe uma determinada Unidade de Produção Anual
3
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3. Resultados e discussão do primeiro monitoramento
operacional para quatro comunidades da Resex
Verde Para Sempre
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Figura 1. Itens de verificação da atividade de Inventário Florestal 100%.

iii) Saúde e segurança no trabalho. Os
materiais utilizados foram trena de 50m,
fita métrica e mapas de corte.

EExistem
procedimentos
que
necessitam
de
melhorias,
principalmente
nas estimativas de
altura (57%) que podem inclusive
comprometer
a
produção
volumétrica. Isso pode ser explicado
pela subjetividade da atividade, uma vez
que não são utilizados instrumentos
de precisão para tal e a altura é estimada
pela observação e experiência do
identificador, e por vezes por outros
integrantes da equipe de inventário.
Neste caso, faz-se necessário
a
realização
contínua
de treinamento
com as equipes de inventário florestal.
Quanto a classificação de Circunferência
a Altura do Peito (CAP), também notouse que é preciso mais atenção, e que o erro
mais comum é a localização correta
da altura do CAP no fuste da árvore .
Para melhorar,
sugere-se
que
o
manejador responsável pela mensuração
das árvores, use uma vara com a altura
de 1,30m para utilizar como base em
campo para a medição das árvores.
3.2.

3.2.1. Técnicas de corte
O primeiro passo dessa atividade é o corte
direcional das árvores, na qual as árvores
comerciais selecionadas passam pelo teste do
oco, de forma a determinar se terão um bom
aproveitamento e poderão ser derrubadas.
iiiO parâmetro altura do toco segue a Norma
de Execução N° 1/2007 do IBAMA, que
apresenta as diretrizes para elaboração de
PMFS. Nela dispõe que “o corte deve ser o
mais próximo do solo possível, sendo que
para as árvores sem sapopemas a altura do
toco
não
deve
ultrapassar
40
centímetros” (BRASIL, 2007). Para a
verificação de técnica de corte adequada,
considerou-se uma avaliação em conjunto da
equipe de monitores presentes, em que se
atentou para: a) o entalhe direcional e suas
métricas; b) filete de ruptura; c) corte de abate
(corte básico), ou outra técnica adequada,
considerando-se principalmente técnicas para
árvores
com
sapopemas.
iiiPara a avaliação desse tópico foram
verificados 4 itens de 41 tocos auditados. O
número de observações e seu grau de
adequação são apresentados na Figura 2, na
página a seguir.

Derruba

A qualidade da derruba é essencial para
aumentar a eficiência do manejo e
segurança da atividade florestal na EIR.
Essa atividade envolve o planejamento
prévio da direção da queda para a redução
de danos, custos e acidentes de trabalho
durante a execução da colheita.
Foram analisados 12 itens de verificação,
subdivididos em três pontos chaves: i)
Técnicas de corte; ii) Mapas de corte; e
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Figura 2. Árvores avaliadas na atividade de derruba

3.2.2. Mapas de corte

O item de verificação identificação
dos tocos (95%) apresenta resultado
muito satisfatório superando em 12% o
padrão de acertos estabelecido pelo
manual
de
vistoria
do
Ibama
(EMBRAPA/IBAMA,
2006).
iiiA técnica de corte assertiva em 76%
dos casos também ultrapassa o limite
exigido de 50% do manual de vistoria do
IBAMA,
evidenciando
os
bons
resultados advindo do treinamento e do
preparo técnico dos motosserristas
envolvidos na atividade em MFC.
iiiO item “teste do oco e rejeição”
apresentou o maior número de
observações negativas, entretanto, é válido
ressaltar que se observou tocos e não os
troncos explorados, fazendo com que o
teste possa ter sido realizado, mas não
tenha ficado a marca no toco. Neste caso é
recomendado que a avaliação dessa
atividade ocorra logo após a derruba das
árvores, antes da atividade de arraste de
toras.
Para o verificador “altura do
toco”, apesar da grande maioria
de observações (95%) terem
atendido ao padrão técnico,
destaca-se que em vistorias do
órgão licenciador é exigido que
nenhum dos tocos verificados
as
(100%)
excedam
técnicas.
recomendações
Portanto, é importante um
acompanhamento técnico da
atividade e ressaltar esse tópico
junto a equipe de corte.

Fonte: Acervo IFT
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A utilização de mapas é uma prática
crucial para o sucesso da implementação
do manejo florestal, permitindo maior
precisão na execução das práticas de
campo e a reduzindo o custo operacional
da atividade9de9derruba. de derruba
iiiPara o monitoramento avaliou-se quatro
itens do microzoneamento, e que devem
ser fornecidas pelos mapas : i) Localização
de todas as árvores comerciais; ii) Árvores
remanescentes,
para
utilização
no
planejamento da exploração; iii) Uso dos
mapas para o planejamento da derruba; e
iv) Atualização das informações nos mapas
após a atividade de derruba.
Nas comunidades em que se pôde fazer
essa avaliação, averiguou-se em campo,
que os mapas utilizados forneciam todas
informações necessárias e corretas quantos
as áreas de preservação permanente
(APP), áreas cipoálicas, áreas não
operacionais e atualização pós extração.

Foto 1: Avaliação operacional na unidade de avaliação “Derruba”, item
de verificação “Mapas de corte”.
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Segurança e Saúde no trabalho

3.3.1. Trilhas de arraste

Levando em consideração que a derruba é
a atividade mais perigosa do manejo florestal
e com a maior ocorrência de acidentes
com vítimas fatais, é essencial que os
manejadores envolvidos e os materiais
utilizados para realização dessa atividade
estejam em constante supervisão.
Para essa categoria foram verificados 5 itens,
sendo eles: Equipamento de proteção
individual
(EPI)
do
motosserrista
9
e ajudante
; Funcionários
usando
EPIs; Equipamentos para
derruba;
Itens
de segurança
do motosserra e
Caminhos de fuga.
Todos os itens relacionados a EPI e
materiais para a derruba obteve 100% de
observações
positivas,
revelando
a
preocupação
dos
empreendimentos
comunitários em oferecer e supervisionar o
uso e qualidade dos mesmos. Já em relação a
abertura de caminhos de fuga, das 41 árvores
analisadas, 15% não se mostraram adequados
quanto a abertura do caminho ou não
existiam, o que precisa ser corrigido na
próxima safra.
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3.3.

ccAs
trilhas
de
arraste
são
os
caminhos construídos pelos maquinários,
que fazem o arraste das toras até aos pátios.
Essa atividade é planejada para otimizar a
operação florestal quanto aos custos e
danos operacionais. E, para a avaliação
selecionou-se os seguintes itens: Sinalização
das trilhas; Largura da trilha; Mapa para
sinalização das trilhas; Mapas corte e arraste
atualizados após atividades; O trator utilizado
seguiu
o
planejamento
de
deslocamento; O arraste das toras foi
feito com extremidade levantada e se a
máquina fez contornos em volta das
árvores (balão ao redor da tora).
Complementando a avaliação dessa
atividade, analisou-se a percepção dos
comunitários quanto aos colaboradores
terceirizados, com referência
se
os
mesmos
seguem
as
orientações
técnicas do coordenador comunitário.
A sinalização das trilhas, bem como
os mapas não apresentaram nenhuma
ocorrência negativa, o que demonstra a
utilização dos mapas para o planejamento
da operação e a efetiva prática de
sinalização por meio das fitas. Quanto a
largura das trilhas apenas uma observação
negativa foi vista, reafirmando a qualidade
da atividade.
As máquinas fazem o arraste das toras
do local de derruba até o pátio de
estocagem temporária, momento esse em que
as toras são marcadas com número de
identificação, o qual é utilizado na
rastreabilidade da madeira (início da cadeia de
custódia).
Todos
os
itens
referentes
ao
maquinário encontraram-se dentro dos
padrões exigidos pelo órgão licenciador,
que não tolera nenhuma inadequação.
Isso corrobora com a ideia de que os
funcionários das empresas terceirizadas
estão sendo capacitados para a EIR e
atendem as especificidades necessárias do
MFC, bem como respeitam as orientações
dadas
pelos
coordenadores
operacionais comunitários.

AArraste

A operação de arraste é a etapa posterior
a derruba, onde as toras são arrastadas até
pátio de estocagem temporária, antes de
serem transportadas para o pátio central
de cada empreendimento. Após isso, são
embarcadas na balsa para o transporte até a
indústria. Essa operação
é
realizada
por
empresas terceirizadas e gerenciadas
pelas comunidades, o que exige uma
supervisão adequada dos comunitários,
sobretudo dos coordenadores de campo.
Os verificadores foram checados
aleatoriamente em 200m de duas trilhas de
arraste, e observados 16 itens de verificação
divididos em quatro categorias: i) Trilhas de
arraste; ii) Traçamento de toras e
aproveitamento;
iii)
ÁÁrea
de
Preservação

9 Para maiores informações sobre os EPIs e outros itens utilizados pelo Operador de motosserra e o ajudante de campo
consultar o Manual Técnico 2 – Manejo de Florestas Naturais da Amazônia – Corte, Traçamento e Segurança. Disponível em:
http://www.ift.org.br/publicacoes/producao-tecnica/manuais-e-cartilhas/
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3.3.3. Área de Preservação Permanente
-AAPP
A área de APP é definida como área
protegida,
coberta
ou
não
por
vegetação nativa, com a função ambiental
de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade. Além de facilitar o fluxo
gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar
o
bem-estar
das
populaçõesChumanas (BRASIL, 2012).
Nas operações florestais é necessário que
não haja indícios de exploração nessas áreas.
Para essa verificação observou-se em campo
se: a) As APPs apresentadas nos mapas
condiziam com a realidade e b) Se nessas
áreas existiam sinais de exploração florestal.
Em todas as áreas monitoradas e que
possuíam APP, notou-se o respeito as áreas
protegidas, e nos mapas constavam a
marcação de árvores que deixaram
de ser derrubadas por uma possível
queda em direção às APPs

FFoto 2: Vista aérea de UMF em um empreendimento comunitário na Resex Verde Para Sempre.

3.3.4. CCadeia de custódia
No período de análise, a equipe de
monitoramento pôde visualizar esses itens,
em apenas um dos PMFS, onde todas as toras
no pátio central encontravam-se com as
marcações corretas e não se observou
nenhuma movimentação ilegal de madeira.
Nas outras comunidades já não havia mais
toras da produção florestal.

Dois
itens
de
verificação
foram selecionados para fins de controle da
origem da madeira, e para isso as toras
devem estar numeradas com marcação
durável, legível e correta de maneira
que possibilite a identificação do local
de origem. Além disso, é importante
para o controle da movimentação de
madeira para que ela se dê de maneira
legal.
7
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Foto: Acervo IFT

O arraste das toras traçadas é realizado após
o planejamento e abertura das trilhas. Nesse
procedimento são utilizadas técnicas
adequadas que evitam danos ao solo e às
árvores remanescentes. Para essa categoria,
foram analisados quatro itens de verificação,
sendo eles: Aproveitamento do destopo das
galhadas; Árvores traçadas nas trilhas
(obstáculos); Árvores ocas derrubadas e
abandonadas; e Abandono de toras em boas
condições.
Para todos os itens é recomendado pelo
órgão licenciador que não haja nenhuma
observação negativa, entretanto, ao longo das
trilhas de arraste observadas foram
encontradas não conformidades de fácil
correção. Assim, é necessário que haja uma
maior atenção dos manejadores para que o
aproveitamento das toras seja mais
satisfatório.

I N ST I T U TO
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TROPICAL

3.4.

Monitoramento Operacional de Manejo Florestal
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IInfraestrutura

Na figura 3 são apresentadas as
observações feitas a partir da verificação
em campo das estradas principais,
secundárias e danos à vegetação.
A avaliação feita aponta que a maioria
dos
PMFS
não
ultrapassa
o
dimensionamento exigido pelas leis
regulamentadoras, e geralmente esses
pontos que excedem as dimensões são
onde as máquinas realizam manobras.
x A sinalização ao longo das estradas em
que há o trafego de veículos pesados para o
transporte de madeira e outros, indicando
pontes, obstáculos e trechos perigosos, é
fundamental para a segurança. Também é
preciso sinalizar quanto a proibição da caça
e a pesca predatória localizadas nos acessos
da Área de Manejo Florestal (AMF) e em
áreas críticas no interior da AMF.
ccEssas
duas
modalidades
de
sinalização foram verificadas visualmente
ao longo de todo percurso do
monitoramento, sendo constatado que
nenhuma das AMF avaliadas possui
sinalização para ambas as modalidades.

A construção de infraestruturas constituise como parte das atividades préexploratórias no manejo florestal. Durante
o microplanejamento da UPA no ano da
exploração, são definidos os locais nos
quais essas infraestruturas serão alocadas
de modo que auxiliem na exploração e
colaborem com a conservação da área a ser
explorada.
Para a avaliação das infraestruturas foram
analisados 11 itens de verificação,
distribuídos nas categorias a seguir.
As estradas principais deveriam ter largura
do leito carroçável entre 5 e 6 metros, e as
estradas secundárias entre 3 e 4 metros ou
que atendesse as especificações técnicas
contidas nos PMFS (EMBRAPA/IBAMA,
2006). Para a checagem em cada
comunidade foram escolhidos cinco
pontos aleatórios de cada tipo de estrada,
medidos com o uso de trena. Também,
observou-se ao longo do percurso se havia
existência de
danos nas
margens das
estradas,
pontos esses
também
utilizados para
observação
dos danos.

FFigura 3. Verificação de dimensões das estradas principais e secundárias na operação florestal

FFoto: Acervo IFT
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3.4.1. Estradas

FFoto 3: Avaliação operacional na unidade de avaliação “Infraestrutura”, item de verificação “Estradas”.
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Para a avaliação de bueiros e pontes
verificou-se três itens, sendo eles: i)
Quanto ao seu dimensionamento; ii) Seu
estado geral de conservação; e iii)
Obstrução
do
curso
d’água.
iiiApenas em uma comunidade existiam
pontes, sendo que as mesmas se
encontravam em estado satisfatórios para
todos os critérios exigidos pelos itens.
3.4.3. Pátios de Estocagem

Foto: Acervo IFT

O pátio de estocagem é a infraestrutura
onde as atividades de exploração da
floresta termina. No pátio acontece o
romaneio, empilhamento e carregamento
das toras em caminhões. Foram cinco os
itens
de
verificação.
iiiO dimensionamento dos pátios de
estocagem devem ser de aproximadamente
20x25m, ou seguir as especificações
técnicas estabelecidas e aprovadas no
PMFS. Em campo verificou-se o tamanho
de doze pátios, sendo que todos estavam
dentro das dimensões previstas no PMFS.
iiiOs demais itens só foram observados em
um dos PMFS, sendo eles relacionados a
presença de cabo de aços nos caminhões
para estabilização das toras, numeração e
identificação das toras, localização de
origem das toras do pátio e a saída de toras
com Documento de Origem Florestal
(DOF).

Foto 4: Avaliação operacional na unidade de avaliação
“Acampamento”, item de verificação “Instalações”.
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Todos as observações em campo foram
consideradas corretas, contribuindo para a
segurança das atividades e a garantia da
legalidade da madeira transportada para a
indústria.
3.5.

Acampamento

O acampamento é o local onde os
manejadores, colaboradores terceirizados e
possíveis visitantes ficam alojados. É
também, onde são armazenados os
equipamentos, materiais, documentos e
ferramentas.
iiiNesse local foram avaliados 11 itens de
verificação, subdivido em duas categorias,
sendo elas: a) instalações e b) acordos
comunitários. As informações para a
maioria dos verificadores foram levantadas
de acordo com os relatos dos
coordenadores de campo, uma vez que a
avaliação da safra 2018 foi feita após o
término das operações.
3.1.5. Instalações
As instalações geralmente possuem
sanitários,
banheiros,
refeitórios,
almoxarifado e oficina mecânica. Para essa
categoria, sete itens foram verificados
conforme o apresentado na figura 4.
iiiA água consumida no acampamento e na
área de exploração foi considerada
satisfatória perante a percepção dos
comunitários em todas as comunidades,
porém, ela não possuem nenhum sistema
de tratamento de água além do uso de cloro.
iiiEm todos os PMFS há a
separação de lixo, há casos mais
simples onde separam-se o lixo seco
que é queimado e o lixo orgânico
que é enterrado, já em área
certificada, se faz a coleta seletiva
do lixo que são destinados ao
município de Porto de Moz. A
limpeza e a segurança da cozinha,
refeitório, banheiro e sanitários são
considerados satisfatórias na maior
parte dos empreendimentos.
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3.4.2. Bueiros e Pontes
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comunitários é o calendário produtivo e de
festividades culturais. Esse, dimensiona e
organiza as atividades produtivas, religiosas
e festejos que são feitos na comunidade ao
longo do ano.
Em cada comunidade verificou-se a
existência do calendário, e se o mesmo
estava afixado em local visível. Apesar da
importância
desse
instrumento
de
comunicação interna, nenhuma das
comunidades possui seu calendário
construído. É muito importante que as
assessorias colaborem com a construção
dessa ferramenta nas comunidades, pois
colabora com a gestão da atividade
florestal, evitando sobreposição a outras
atividades agrícolas ou extrativistas
igualmente importantes para renda e bem
viver das famílias manejadoras.
Avaliou-se ainda a influência do
3.5.2. Acordos comunitários
comprador da madeira na tomada de
As
regras
e
acordos
coletivos decisão das atividades operacionais
são instrumentos
fundamentais
nas comunitárias, e para isso verificou-se a
relações entre
os
comunitários, percepção dos comunitários, quanto a este
colaboradores terceirizados e visitantes. tópico. A metade dos empreendimentos,
Nas UCs existem os Planos de Uso ou demonstrou que comprador não influencia
Acordos de Gestão que descrevem as diretamente nas decisões, mas, relatou-se
regras e acordos para o uso dos recursos que em alguns casos durante a operação de
naturais
e
convivência entre os derruba e arraste, representantes do
moradores, e no caso dos PMFC existem comprador acompanham as atividades e
os
documentos
intitulados
de tentam influenciar em quesitos como a
Regimento Interno, em que os manejadores altura do toco e quais espécies derrubar
deliberaram as regras para realização das primeiro.
Essa informação revela um certo grau de
atividades. Para avaliar o uso de tais
acordos, foram utilizados dois itens de influência do comprador na condução
do
manejo
florestal
verificação, sendo eles quanto o operacional
conhecimento das regras do acampamento comunitário, isso pode ser explicado por
e quanto a existência de informações que diversos fatores, entre eles a histórica
presença do “patrão” no comando das
divulguem os mesmos.
Em geral, as regras do acampamento são atividades produtivas nos ambientes
conhecidas pois são apresentadas em extrativistas. Apesar do manejo florestal
reunião antes do início das atividades; comunitário ser um processo de
porém, em 50% dos empreendimentos empoderamento para a autonomia de
analisados não se observou a existência de gestão comunitária as relações culturais
informações (cartazes afixados), ou outro levam um certo tempo para serem
meio capaz de transmitir rotineiramente aos transformadas.
comunitários e demais alojados os
Um fator preponderante que pode gerar
compromissos e as penalidades para os que
dependência financeira das comunidades,
descumpram os acordos.
Uma outra importante ferramenta utilizada se dá com a necessidade de adiantamento
na
gestão
de
empreendimentos financeiro por parte do comprador para
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Isso pode ser explicado pelo grau de
maturidade dos mesmos, que ano a ano vão
aumentando
e
aprimorando
suas
instalações. Entretanto, somente 25% dos
empreendimentos analisados possuem
dormitórios
com
dimensões
e
infraestruturas de segurança satisfatória, e
em 50% não há separação dos dormitórios
e banheiros femininos e masculinos.
Quanto a disposição de um veículo para
emergências em campo, é necessário
discutir-se qual a necessidade das
comunidades, haja vista que algumas
possuem veículo que servem de apoio a
logística, como o transporte dos
manejadores e alimentação, mas geralmente
ficam no acampamento. Para além disso, é
necessário que se tenha um veículo próximo
nas operações de campo, para o
atendimento em caso de emergências.
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operacionalizar o início da safra.
Isso faz com que o mesmo se
envolva de maneira intrínseca no
processo produtivo, e o ritmo dos
desembolsos financeiros ditem o
andamento
das
atividades
da
exploração florestal comunitária.

interesses e necessidades de cada
comunidade, com destaque para a
castanha, copaíba e andiroba. Essas se
mostram como oportunidade para o uso
múltiplo da floresta e uma alternativa de
diversificação de renda para as famílias
manejadoras.
3.6.1.2. Gestão do empreendimento e qualidade
Para avaliar os documentos referentes
as práticas organizacionais, averiguou-se
4 itens: Organização dos documentos do
Plano de Manejo e da Associação/
Cooperativa; “Alimentação” dos Fundos
Sociais obrigatórios (saúde, educação,
infraestrutura) com o recurso do manejo
florestal; Existência de mesas, cadeiras,
arquivos, computador, material para
trabalho (papel, caneta, etc.) e Existência
de equipes de monitoramento, para
acompanhar a aplicação e cumprimento
do regimento interno do MFC.
xxEm todos os empreendimentos foi
possível visualizar as documentações
referentes ao Plano de Manejo e da
associação e/ou cooperativa, assim como
a estruturação dos espaços de escritório
com
seus
materiais
básicos.
xxOs fundos sociais obrigatórios, ainda
não são alimentados diretamente pelo
recurso do manejo, todavia, os
comunitários reconhecem que várias
estruturas e melhorias foram feitas a
partir da criação PMFS nas comunidades,
como por exemplo, o uso de lanchas para
casos emergenciais, a instalação de rádios
e de pontos de internet para melhorar a
comunicação. O uso da internet,
também, auxilia na emissão do DOF, que
é o documento obrigatório para o
transporte de produtos florestais.
xQuanto as equipes de monitoramento do
regimento interno, verificou-se que não
há uma pessoa para essa função, porém,
os manejadores veem nos coordenadores
de campo, a responsabilidade em fiscalizar
e comunicar as regras descritas no
regimento.

Escritório

No escritório foram avaliados 14
itens de verificação, perpassando
pelas
documentações
acerca
de
inventário,
gestão,
análise
de
atividades
pósexploratórias
e
saúde e segurança.
3.6.1. Documentação
3.6.1.1. Inventário
Para analisar as documentações de
inventário
utilizou-se
quatro verificadores: Legibilidade das
fichas de campo; Digitação correta das
fichas de campo; Inclusão de espécies
florestais
não-madeireiras
no
inventário
100%; Presença
das
informações
sobre microzoneamento;
árvores a explorar e pátios de
estocagem no mapa de corte.
Para a análise das fichas de campo,
avaliou-se
10%
do
total
de
fichas preenchidas (81), das quais
quatro apresentaram algum caractere
de difícil leitura e 17 apresentaram
algum tipo de erro quanto a digitação,
principalmente quanto a anotações de
CAP e qualidade de fuste. Esses
erros podem causar alteração
na
seleção de indivíduos passíveis de
exploração. Assim, se faz necessário
que esses itens sejam avaliados antes do
processamento de dados, afim de que se
diminua tais erros.
xNo inventário 100% digitalizado,
como ponto positivo, têm-se em
todos os inventários a presença de
informações quanto as espécies nãomadereiras escolhidas conforme os
11
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3.6.2. Pós exploratório e rendimento
operacional
Quanto às atividades pós-exploratórias
e de rendimento, avaliou-se três itens,
sendo eles: Existência de parcelas de
monitoramento de acordo com o
previsto no PMFS; Realização de análise
de crescimento e regeneração do volume
remanescente
por
espécie
e;
conhecimento da diferença do volume
planejado e explorado por UT e por
espécie e se o mesmo é aceitável e é
explicável.
T Todos os empreendimentos possuem
parcelas de monitoramento, sejam elas
temporárias ou permanentes, porém, a
análise dos dados advindos das mesmas
nunca foi feita. Essa análise é importante
para que se monitore o crescimento e a
regeneração
da
floresta.
OO rendimento operacional das
técnicas de EIR é conhecido em 75%
dos empreendimentos analisados. Esse
dado é importante para que as
comunidades acompanhem o processo
de amadurecimento técnico das equipes
de campo e dos gestores.
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3.6.3. Saúde e Segurança
No campo da saúde e segurança foram
avaliados os seguintes itens: Existência
de treinamento periódico em primeiros
socorros; Existência de Plano de
Segurança e Saúde do trabalho e
Existência de equipe de monitoramento
do1manejo.
manejo.
xxEm todas as comunidades não se tem
um plano de segurança e saúde e nem
são realizados treinamentos periódicos
em primeiros socorros. Essa é uma
preocupação para os parceiros e para os
manejadores, quanto à capacidade de
gerenciamento em caso de acidentes
em campo. É fundamental que os
empreendimentos se atentem a isso, e
coloquem
a
elaboração
desse
documento como prioridade para as
próximas safra.

Com apoio dos parceiros já existem
um processo de formação das equipes
de monitores para as atividades de
MFC.
3.7. Monitoramento Social
O uso dos recursos florestais
constitui-se como parte fundamental
para desenvolvimento socioeconômico
das famílias que moram na RVPS,
sabendo
disso,
considerou-se
importante, que entre as atividades do
monitoramento
incluíssem
verificadores para mensurar como o
MFC tem influenciado a dinâmica
social das comunidades envolvidas.
Espera-se que a partir desse
monitoramento sejam conhecidas as
necessidades
intrínsecas
dessas
populações, sobretudo quanto as
particularidades das mulheres e jovens.
OO conjunto de verificadores
utilizados para o monitoramento social
contém 10 itens, abrangendo as
categorias: i) Economia familiar e
planejamento produtivo; ii) Gênero e
juventude; e iii) Gestão do
empreendimento.
3.7.1.
Economia familiar
planejamento produtivo

e

Para avaliar a contribuição do MFC
na renda das famílias e as intervenções
ocorridas no planejamento produtivo
das mesmas, foram avaliados quatro
itens apresentados na figura 5. Desses,
o item que faz referência aos
benefícios advindos do manejo
florestal para a comunidade, o mesmo
foi direcionado especificamente para
famílias que não participam das
atividades de manejo, com o intuito de
levantar informações das expectativas
e necessidades desses moradores.
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Figura 5. % de famílias que responderam de forma positiva os itens de verificação

Além disso, é essencial que outras
cadeias produtivas recebam investimentos
para a diversificação das fontes de renda
das famílias nas comunidades.
Entre as famílias não manejadoras, 73%
apontam que os empreendimentos
comunitários levam melhorias para as
comunidades onde são instalados. Para
esse
grupo,
as
infraestruturas
comunitárias como barracões e em alguns
casos a instalação de ponto de internet
são os principais benefícios advindos do
MFC, até aquele momento. Essas
famílias,
também
esperam
que
futuramente o empreendimento seja
capaz de auxiliar no saneamento básico,
educação e saúde, uma vez que os
mesmos possuem fundos obrigatórios
que preveem esse tipo de investimento.

Foram realizadas 34 entrevistas,
representando cerca de 10% do total de
famílias manejadoras existentes nas
quatro comunidades. Cerca de 82%
dessas famílias afirmaram que o MFC
aumentou a renda, que geralmente é
aplicada na obtenção de bens de
consumo, reforçando assim a importância
dessa atividade como complemento
financeiro durante um período do ano.
A A agricultura familiar continua sendo a
principal fonte de renda para as famílias
da Resex, dentre essas famílias, 69%
apontam que as atividades da exploração
não prejudicam na produção, que é
prioritariamente de farinha e ocorrem no
inverno. Apesar disso, muitas vezes as
atividades do manejo, sobretudo
inventário, ocorrem nesse período e
deslocam os manejadores de suas demais
atividades.
Das famílias entrevistadas, somente, 14
são envolvidas em alguma atividade com
Produto Florestal Não Madeireiro
(PFNM). Essas atividades geralmente são
a coleta de castanha, andiroba e copaíba.
Pouco mais de 50%, das famílias
entrevistadas, avaliaram que o tempo
dedicado às atividades de manejo não se
configuram como empecilho para o
desenvolvimento do extrativismo.
Esses dados revelam a importância da
criação e implementação do calendário
produtivo para evitar sobreposições.

3.7.2. Gênero e juventude
IIIA discussão de políticas públicas
voltadas
para
gênero
e
juventude
são fundamentais, tendo
em vista que o manejo florestal em
UCs é antes de tudo um
processo
social
que
busca proporcionar o
empoderamento das mesmas.
Especificamente para essa categoria,
foram reservados momentos em que
apenas os monitores e as mulheres do
núcleo familiar estavam presentes, afim
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pação das mulheres nas atividades de
manejo,
entretanto,
as
mesmas
consideram que há o apoio por meio de
incentivo das lideranças das associações/
cooperativas.
Para além de suporte informal, é preciso
que as necessidades específicas sejam
reconhecidas e tratadas como prioridade
para uma maior participação das
mulheres. Dentre as necessidades, é
nítido que o cuidado com os filhos é um
fator primordial para que as mulheres se
sintam incentivadas a participarem e
diante desse contexto, a criação de
espaços como creches e escolas se
configura como uma alternativa para que
isso seja superado.
A participação de jovens nas decisões e
atividades florestais para 79% das
famílias é considerada satisfatória. Em
alguns casos, os pais passam seus
conhecimentos aos filhos que continuam
exercendo a mesma função. Geralmente
os jovens que ainda estão no processo de
formação, estudam em Casas Familiares
Rurais (CFR) em municípios vizinhos e
revezam entre as atividades escolares e
um período em campo, onde auxiliam
nas atividades de manejo e agricultura.
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de construir um espaço em que as mesmas
se sentissem confortáveis para expor suas
impressões. Foram selecionados 4 itens,
apresentados na figura 6, para entender o
nível de envolvimentos de jovens e
mulheres nas atividades, ademais, buscouse identificar quais as necessidades desse
grupo, para que o MFC seja mais inclusivo.
No total, foram ouvidas 30 mulheres. Para
todos os parâmetros observou-se que elas
se consideram envolvidas no MFC,
principalmente quanto a participação na
tomada de decisão, isso revela que os
momentos de reuniões e organização social
são espaços estratégicos para o processo de
empoderamento e inclusão.
A contribuição das mulheres se dá
principalmente na garantia da segurança
alimentar. Historicamente, tem-se dado
apenas funções na cozinha, porém, esse
estigma vem sendo desconstruído aos
poucos. É possível visualizar a presença
feminina nas atividades de inventário,
supervisão de almoxarifado e sobretudo em
cargos estratégicos, como na liderança de
associações e cooperativas detentoras dos
PMFS.
Atualmente não existem programas e/ou
projetos que auxiliem diretamente a partici-

Figura 5. % de famílias que responderam de forma positiva os itens de verificação
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3.7.3. Gestão do empreendimento
INa gestão dos PMFS, o regimento interno é
parte de uma estratégia de fortalecimento da
organização social para MFC; nele são
descritos os procedimento e condutas que
devem ser obedecidas.
Para avaliar a
percepção dos comunitários, foram utilizados
dois verificadores: O regimento interno da
atividade do MFC é conhecido pelos
manejadores e o regimento interno para a
atividade do MFC é aplicado.

IIIDentre os entrevistados, 97% concordaram
que o regimento é conhecido, sendo
apresentado antes do início da safra, e também
afirmaram que o regimento é aplicado, uma
vez que as lideranças das associações e
cooperativas e coordenadores de campo
desempenham a função de supervisionar
todos os acordos firmados nesse documento.

4. Considerações Finais

Do ponto de vista técnico e
operacional observa-se
que
os
empreendimentos comunitários já possuem
um nível satisfatório, mas ainda necessitam
de atenção quanto às instalações físicas
e procedimentos de segurança e saúde
no trabalho. É válido ressaltar que
esforços do IFT foram realizados, para
a construção de um Plano de Segurança e
Saúde para seis comunidades da RVPS por
meio do programa de Residência Florestal,
objetivando o aprimoramento das práticas
de manejo florestal.

FFoto 5 - Capacitação de comunitários da Resex Verde Para Sempre
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Foto: Acervo IFT

A realização do monitoramento
operacional, protagonizado
pelas
comunidades, configura-se como um
processo de inovação na gestão dos
empreendimentos, tanto na produção
como
na
conservação
ambiental.
Pretende-se com essas análises, garantir
que o PMFS tenha excelência na produção
madeireira realizada por comunidades
tradicionais, bem como um alto grau de
responsabilidade com o cumprimento da
legislação vigente.
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F L O R E S TA
TROPICAL
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Os boletins técnicos do IFT, editados a partir de 2011, compilam informações sobre a atuação da
instituição em diferentes âmbitos do manejo florestal na Amazônia. Tratam-se de resultados preliminares de pesquisas e testes realizados pela equipe técnica, além de observações de campo e notas
de expedições que possam de alguma forma servir a sociedade. É voltado a estudantes, tomadores
de decisão, jornalistas, profissionais florestais, instrutores de manejo florestal acadêmicos ou práticos e demais atores com interesse em temas ligados ao manejo de recursos naturais, especialmente
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