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Residência florestal na Resex Verde para Sempre: uma proposta de 
aprimoramento profissional para o manejo florestal comunitário

Lidia Patricia de Lucena Pereira;1  Flavia Ranara Silva da Silva2; Ana Carolina C. Vieira3; 
João Adriano Melo de Lima4; Iran Paz Pires5 e Marlon Costa de Menezes6

O desenvolvimento do Manejo Florestal Comunitário ainda carece de um entendimen-to no meio político-econômico da Amazônia. Haja vista que se subestima o seu potencial para as economias nacionais na bacia amazô-nica. Somente no Brasil, comunidades locais são detentoras de direitos de uso de 
recursos naturais em 54% do território amazônico. De acordo com o Serviço Florestal Brasileiro, co-munidades rurais habitam mais de 60 % das Florestas Públicas, o que corresponde a cerca de 132 milhões de hectares (SFB 2009). 

Neste Boletim, o IFT pretende iniciar o debate sobre o potencial produtivo e eco-nômico de um projeto de manejo fl orestal sustentável executado por comunidades tra-dicionais em Reserva Extrativista (Resex). Trata-se de uma iniciativa coletiva de peque-nos produtores rurais que busca ser mais que 
um empreendimento “artesanal” da popula-ção local. O modelo analisado tem potencial de um empreendimento de impacto signi-fi cativo na economia local e regional, uma oportunidade real de melhoria dos meios de vida dos produtores agroextrativistas.

Comunidades de pequenos produtores atu-ando coletivamente são novo atores no cená-rio da escala comercial da produção de madeira que apesar de seu potencial ainda não ocupam uma posição de destaque e buscam por reco-nhecimento no setor produtivo. Isso explica a importância de um acompanhamento 
dos as-pectos econômicos de planos de manejo im-plementados em ambientes comunitários.

A importância da rentabilidade econômica para a sustentabilidade de qualquer atividade econômica é evidente. Ela é critério central do empreendedor. No caso do Manejo Flo-restal Comunitário em Unidade de Conser-vação, como uma Resex, a questão é mais ampla, já que, nesse cenário, os três 
clássicos 
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A Reserva Extrativista (Resex) Verde 
Para Sempre (RVPS) é a maior Unidade de 
Conservação (UC) de uso sustentável do 
Brasil, ocupando uma área de 1.288.717 ha 
(um milhão duzentos e oitenta e oito mil e 
setecentos e dezessete hectares). Criada 
através do decreto federal, s/n de 08 de 
novembro de 2004 (BRASIL, 2004), 
encontra-se localizada no município de 
Porto de Moz, Estado do Pará, na 
confluência do Rio Amazonas com o Rio 
Xingu. 

No ano de 2011, o ICMBIo, o Comitê de 
Desenvolvimento Sustentável de Porto 
de Moz (CDS), juntamente com o 
Instituto Florestal Tropical (IFT), 
iniciaram o apoio técnico para a 
promoção do manejo florestal 
comunitário em cinco 
comunidades, localizadas no interior 
da Resex (Paraíso, Itapéua, Por Ti Meu 
Deus, Ynumbi e Espírito Santo). Em 
2019, a Resex possuía uma área 
licenciada de 86.219,22 ha para 
planos de manejo florestal 
comunitário. Além das áreas já 
existentes, mais 7 comunidades estão 
pleiteando o licenciamento de novas 
áreas, sendo assim, a demanda por 
profissionais de Engenharia Florestal que  

possam atuar no território é premente e o 
desenvolvimento de um programa de 
residência florestal poderá formar 
profissionais com perfil voltado para 
o auxílio técnico de comunidades
tradicionais.

A formação de engenheiros florestais no 
Brasil, segue uma grade curricular 
bastante ampla e generalista. Em alguns 
casos, há faculdades com currículo 
muito desbalanceado quanto às vocações 
para os três principais eixos de formação: 
humanas, exatas e biológicas. No ano de 
2017, as universidades brasileiras 
formaram 1660 novos engenheiros 
florestais, sendo 237 no estado do Pará 
(INEP, 2018). Esses profissionais, na 
maioria dos casos, carecem de formação 
complementar para atuar no 
gerenciamento e etapas de um plano de 
manejo florestal, sobretudo para a 
modalidade comunitária e familiar no que 
diz respeito à condução de atividades 
operacionais, processos de licenciamento e 
nos processos de gestão 
dos empreendimentos florestais geridos 
por comunidades tradicionais.

O Programa de Residência em 
Manejo Florestal Comunitário tem por 
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 Figura 1 - Número de cursos de Engenharia Florestal no Brasil  
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Este boletim objetiva apresentar a 
experiência do IFT e da Universidade 
Federal do Pará (UFPA) na 
implementação de um programa de 
Residência em manejo florestal 
comunitário apoiados tecnicamente pelo 
IFT, em seis comunidades tradicionais 
da RVPS; contribuindo para condução e 
orientação técnica de planos de manejo 
florestal sustentável. Além de externar 
os ganhos para o território e para 
formação técnica, operacional e social 
em futura atuação profissional de 
residentes no campo

objetivo, proporcionar aos profissionais 
recém-formados em Engenharia 
Florestal, uma vivência nas etapas 
teóricas e práticas que contemplam 
planos de manejo em florestas 
comunitárias coletivas. A residência 
deve ainda propiciar uma imersão nos 
processos de fortalecimento da 
governança socioambiental e 
organização institucional das 
associações e cooperativas, além de uma 
troca de aprendizado assistido pela 
equipe técnica das comunidades e 
equipe técnica dos parceiros envolvidos.

 Figura 2 - Reserva Extrativista Verde Para Sempre, em Porto de Moz (PA)
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 A escolha do território da RVPS para a 
realização e desenvolvimento do programa, 
surgiu por meio de reunião propiciada pelo 
Grupo de Gestão Florestal (GGF), um 
espaço de governança socioambiental, onde 
reúnem-se as comunidades e as instituições 
parceiras de assessoria para tomadas de 
decisão estratégicas relacionadas ao 
desenvolvimento produtivo dos projetos de 
manejo florestal existentes na Resex. Esse 
grupo apontou a necessidade de 
acompanhamento técnico desses projetos 
em detrimento da baixa ocorrência de 
profissionais da área de Engenharia Florestal 
para atuar no território, abrindo 
oportunidade para promover a formação 
desses profissionais voltada para a gestão e 
execução de projetos de cunho comunitário.

Neste sentido, o IFT internalizou a ideia e a 
demanda em seu Programa Florestas 
Comunitárias com o apoio da Climate and 
Land Use Alliance (CLUA), e a partir disso, 
juntamente com outras instituições parceiras 
iniciou a formatação do Programa de 
Residência Florestal para a Verde Para 
Sempre. 

O diferencial desse programa de residência 
comparado a outros existentes, é ater-se 
especificamente ao manejo florestal 
comunitário de uso múltiplo envolvendo 

#0

2. Metodologia

Programa Florestas Comunitárias – Tem como público-alvo as populações 
tradicionais e produtores florestais de pequena escala da Amazônia. O objetivo deste 
programa é apoiar, tutorear e assessorar produtores florestais de pequena escala e 
comunidades tradicionais em suas escolhas produtivas relacionadas direta ou 
indiretamente ao uso e à conservação de florestas. Com isso, o IFT busca apoiar o 
desenvolvimento e o aprimoramento de modelos de manejo florestal comunitário e 
familiar de uso múltiplo em florestas públicas, como Unidades de Conservação de Uso 
Sustentável, assentamentos ambientalmente diferenciados da região amazônica e 
fortalecer a governança florestal com ênfase nas questões de gênero e juventude.

uma ampla vivência de campo em 
comunidades rurais amazônicas e a 
sensibilização para o fortalecimento de 
organizações comunitárias. A inciativa 
atendeu um público entre técnicos e 
engenheiros florestais das comunidades, 
bem como coordenadores de campo, 
lideranças comunitárias e manejadores que 
atuam diretamente nos projetos de manejo 
florestal comunitário na RVPS.

2.1.  Da seleção de residentes

O primeiro passo dado foi o 
desenvolvimento de um edital de seleção 
que abordasse o formato da residência, o 
perfil do profissional almejado, regimes 
administrativos possíveis para a formação, 
além de uma estratégia de como sensibilizar 
profissionais para o programa. Esse edital 
foi construído pelo IFT, Universidade 
Federal do Pará (UFPA) - Campus de 
Altamira e CDS.

Foi assim que no dia 31 de outubro de 
2018 aconteceu o seminário Manejo 
Florestal Comunitário da Resex Verde para 
Sempre: Lançamento do Programa de 
Residência Florestal em MFC (Manejo 
Florestal Comunitário).
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 Figura 2:  Mapa da Resex Verde para Sempre com territórios apoiados pela residência florestal 

  A seleção contou com a participação 
de 36 candidatos entre estudantes e 
profissionais interessados; os quais 
passaram por duas etapas de seleção. 
Na primeira, foram analisados 
Currículos e Cartas de Intensão 
seguindo os critérios: i) o tempo de 
formação (que não poderia exceder 
18 meses); ii) a disponibilidade de 
residir no município de Porto de 
Moz; iii) disponibilidade de 
permanecer longos períodos em 
campo acompanhando as atividades 
do manejo; iv) o candidato deveria ser 
formado no território de influência 
do Xingu; e v) afinidade com o tema 
“florestas comunitárias”. 

Nesta etapa se inscreveram 36 
candidatos, dos quais, quatro foram 
desclassificados por não apresentar a 
documentação completa. De 32 
candidatos que tiveram seus 
currículos e cartas de intensão 
analisadas, 10 foram classificados 
para a segunda etapa. A segunda 
etapa consistiu em entrevista 
presencial com um comitê de seleção 
formado por docentes da UFPA-
Altamira. 

Da etapa de entrevistas, duas 
profissionais foram selecionadas para a 
Residência em Manejo Florestal 
Comunitário.

2.2 Da residência florestal 

A residência em manejo florestal 
comunitário foi estruturada em quatro 
elementos metodológicos que ocorreram 
concomitantemente, sendo eles: vivência 
florestal comunitária; oficinas temáticas 
para a construção coletiva do 
conhecimento; orientações ou tutorias e 
monitoramento das atividades florestais.

  Ao longo de 13 meses do programa de 
residência florestal, esperava-se que as 
residentes e os atores envolvidos 
conseguissem desenvolver, 
satisfatoriamente as diversas atividades 
que envolvem a condução de manejo 
florestal em comunidades na Amazônia. 
Ao final do período do programa, 
ansiava-se o nivelamento dos 
conhecimentos técnicos das residentes e 
do público beneficiários (comunitários). 
Entre os conhecimentos e nivelamentos 
necessários a eles, cita-se: 
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 Avaliação pessoal e da equipe de tutores quanto ao nível
de aprendizado no período;

 Capacidade de antecipar e encaminhar as demandas de
um projeto de produção florestal comunitária;

 Nível de implementação de monitoramento operacional e
econômico de uma safra florestal;

 Comunidade capacitada para o gerenciamento de profissionais
próprios e dos parceiros em termos de planejamento e
assistência técnica de seus projetos.

Para nortear as ações de 
aprendizagem, foram propostos 4 
macrotemas ou módulos de 
aprendizagem, sendo eles:

 As pessoas e o trabalho
coletivo;
 Legislação e normativas
aplicadas ao manejo florestal;
 Economia e Contabilidade
Florestal;
 Etapas operacionais do
Manejo Florestal.

Com o andamento do programa, 
novos parceiros se juntaram ao 
IFT, CDS e UFPA 
colaborando com o conteúdo 
técnico. O programa de Residência

contou com a colaboração do IEB 
(Instituto Internacional de Educação do 
Brasil) , que desenvolveu um trabalho de 
aprendizagem que propiciou  ao programa 
de residência uma ampla formação em 
gestão de empreendimentos comunitários 
através da Realização do Formar 
Gestão de Empreendimentos 
Comunitários7 e a EMBRAPA que por 
meio do Projeto BOManejo 
ofereceu ao Programa de Residência a 
oportunidade de trabalhar com as 
ferramentas MOP (Monitoramento da 
Performance das Operações 
Florestais) e MEOF 
(Monitoramento Econômico de Operações 
Florestais), suas diretrizes e aplicações. 

Essas novas entidades parceiras que se 

 Figura 4:  Apresentação do Programa de Residência Florestal, no campus da UFPA, em Altamira. 
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juntaram aos idealizadores 
do programa proporcio-
naram às residentes todo 
o suporte de vivência em
reuniões, assembleias e
momentos estratégicos
para a construção dos
instrumentos de gestão de
governança do território.

7 - Saiba mais no site  www.iieb.org.br/projetos-e-programas/governanca-ambiental/
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Figura 3: Formulário de campo Equipe do MEOF

3. O Aprimoramento Profissional

  O olhar técnico foi um importante 
eixo que as residentes puderam 
melhorar a partir do acompanhamento 
das atividades de MFC durante os 13 
meses de programa. Para além do 
aprendizado prático, se tratando de 
empreendimentos comunitários é 
interessante perceber as particularidades 
apresentadas pelas comunidades e como 
cada uma constrói suas relações. Foi 
assim que as residentes conseguiram 
compreender melhor as necessidades 
dos grupos de manejadores das 6 
comunidades da Resex Verde Para 
Sempre.

  Para a sistematização e compreensão 
dos resultados, é apresentado a seguir 
dois tópicos: i. Aprendizados teóricos e 
ii. Aprendizados da vivência no
território.

3.1.  Os aprendizados teóricos 

 O aprendizado teórico refere-se a todo 
conhecimento relacionado ao MFC e 
MF-EIR recebido pelas residentes 
durante o curso na universidade, 
capacitação no Centro de Manejo 
Florestal Roberto Bauch (CMFRB) e 
também àquele oferecido pelos 
parceiros do Programa de Residência 
Florestal. 

  Com o intuito de direcionar esse 
aprendizado teórico para os objetivos 
do Programa, foi estabelecido uma 
seleção de temas, os quais foram 
organizados em Macro e Micro temas 
de aprendizado durante a jornada da 
residência, com cargas horárias 

 suficientes para a fixação do 
conhecimento pelas residentes, que 
depois, em atividades de campo 
operacional pudessem ser 
colocados em práticas em prol 
dos grupos de manejadores 
comunitários.  

O quadro na página seguinte 
apresenta a proposta de divisão dos 
temas e suas respectivas cargas 
horárias de aprendizado teórico 
para os 13 meses do Programa. 

 O ambiente de convivência entre 
tutores do programa e os momentos 
de vivência junto aos grupos de 
manejadores proporcionaram às 
residentes a possibilidade de 
aprofundar o aprendizado sobre 
legislação aplicada ao MFC e as 
instruções normativas que norteiam a 
construção legal do manejo florestal 
comunitário. Foi um exercício prático 
muito importante para que elas 
pudessem contribuir com as atividades 
em campo e conseguissem 
acompanhar os diálogos sobre 
licenciamento do manejo florestal 
comunitário nas várias reuniões e 
assembleias de deliberações técnicas. 
Essa prática, proporcionou as 
participantes do programa a 
oportunidade de vivenciar o processo 
de construção teórica/prático do 
manejo, desde a composição 
metodológica até a aprovação dos 
POA’s pelo ICMBio. 
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Tabela 1- Divisão em macrotema, conteúdo abordado e respectivas cargas horárias.

 Figura 5:  Engenheiras florestais residentes do IFT
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3.2. Aprendizados a partir da vivência 
no Território

 A vivência no Território refere-se ao 
período de convivência das engenheiras 
na sede do município de Porto de Moz 
atuando juntamente com os atores de 
governança local e externos, bem como o 
período imersivo trabalhando no campo 
operacional nas comunidades. Esse tipo 
de vivência tem papel fundamental na 
formação e consolidação da proposta do 
programa de residência, uma vez que a 
proximidade geográfica tem efeito 
positivo quanto a acessibilidade dos 
manejadores e parceiros que estavam no 
território.

 Essa vivência in loco ofereceu as 
residentes a oportunidade de acompanhar 
na prática as atividades do manejo 
florestal comunitário sendo desenvolvidas 
com a participação delas no apoio 
operacional e no desenvolvimento das 
competências no campo do diálogo social 
com os entes comunitários e no campo 
profissional com os responsáveis técnicos 
pelos PMFS. Com isso consolidou-se o 
conhecimento histórico do território, 
como e sobre quais critérios as decisões 
comunitárias são tomadas, a dinâmica 
social e produtiva, o conhecimento dos 
atores envolvidos nas ações florestais, as 
lideranças comunitárias, a área de manejo, 
os conflitos socioambientais existentes, 
bem como, os gargalos técnicos, 
ambientais e financeiros que influenciam 
a atividade florestal.

 No campo da organização social 
vivenciaram os momentos de gestão de 
conflitos, relações de parcerias com 
governo e instituições de assessoria no 
território, mobilização social, discussões 
sobre gênero e inserção da juventude 
dentro do contexto dos planos de 
manejo.

Já nos aprendizados pessoais, as residentes 
puderam exercitar a sua flexibilidade, quando 
tiveram que ajustar a sua agenda de acordo 
com o tempo das outras instituições 
parceiras, e também quando assumiram a 
autonomia da realização de um curso de 
informática básica ministrado aos 
comunitários.

  As habilidades de formular metodologias e 
realizar o trabalho de facilitação em cenários 
de reuniões também foram vividas. Todo 
esse aprendizado facilitou o processo de 
organização do Intercambio Comunitário, 
realizado pela pesquisadora associada ao 
IFT, Ana Luiza Violato com o apoio do 
Programa Florestas Comunitárias. O apoio 
das residentes foi de grande importância para 
a organização da logística do intercambio, 
bem como a relatoria e auxílio na 
organização do evento. Foi um grande teste 
para exercitar as habilidades adquiridas no 
campo teórico e de convivência com as 
comunidades. Em resumo, foi um momento 
de aceite e de retorno das residentes para 
com a comunidade. 

  A compreensão da dinâmica cotidiana das 
comunidades as fez aprimorar o seu 
comportamento a níveis adequados sobre 
como lidar com as relações comunitárias, e 
por fim, internalizar a ideia de que as 
comunidades são capazes de produzir o seu 
próprio conhecimento com certa 
independência, entendendo a autonomia de 
cada ator. Posto isto, e ao nível de reflexão 
necessário; entende-se qual o papel do 
Engenheiro Florestal nesse território, que é 
de ser um facilitador dos processos e 
realizador dos ajustes técnicos necessários 
para que a engrenagem do manejo possa 
girar no compasso do tempo das 
comunidades e nos prazos legais que o 
regime de manejo exige.
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  Quanto a vivência técnico operacional, 
essa proporcionou as residentes a 
oportunidade de implementar e 
acompanhar várias atividades em um 
projeto de manejo florestal comunitário, 
desde a etapa pré-exploratória 
(macroplanejamento, inventário, 
planejamento e construção de 
infraestruturas e outros), passando pelas 
atividades exploratórias (corte direcionado, 
planejamento de arraste e arraste, 
operações nos pátios de estocagem e 
outros), finalizando com as atividades pós 
exploratórias (instalações das parcelas de 
monitoramento). Ainda relacionado ao 
manejo, porém em uma fase anterior a 
essas mencionadas, as residentes 
acompanharam a elaboração e condução 
do processo de licenciamento da 
exploração (Plano Operacional Anual – 
POA), junto ao órgão licenciador – neste 
caso o ICMBio – em colaboração as 
lideranças comunitárias e responsáveis 
técnicos das comunidades. Por fim, 
contribuíram ainda com a construção dos 
contratos de prestação de serviços do 
manejo florestal. 

 Poderia ser dito que isso seria uma 
tarefa comum a qualquer engenheiro 
florestal recém-formado, entretanto, a 
tarefa de colocar em prática 
conhecimentos técnicos de manejo em 
um ambiente social diferente do 
empresarial, traz a atenção necessária a 
este ambiente. A execução dessas 
atividades demandou das residentes 
conhecimento técnico, bem como o 
conhecimento do tecido social interno e 
externo às comunidades, e capacidade de 
fazer pontes entre as comunidades e a 
rede de parceiros de apoio a elas. 

  Os trabalhos de monitoramento social, 
econômico e operacional realizados no 
território em parceria com a Embrapa 
Amazônia Oriental, configuraram-se 
como instrumento valoroso para que as 
residentes pudessem trabalhar o viés da 
extensão rural. A atuação na construção 
da metodologia e a aplicação do pacote 
de verificadores do MOP e MEOF foi 
um processo de exercício para a 
cognição de boas práticas de manejo 
florestal realizado pelas comunidades. 
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Figura 6- Atividade de manejo florestal na Resex Verde Para Sempre
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 Na medida em que aprendiam e dominavam 
as ferramentas tecnológicas 
desenvolvidas pela Embrapa, aplicavam 
os ensaios operacionais nos PMFS das 
comunidades, enriquecendo o pacote de 
ferramentas e treinando os manejadores na 
coleta de dados necessários aos 
monitoramentos dos empreendimentos.

São produtos do Programa de 
Residência Florestal a partir da interação 
residentes, manejadores e parceiros, os 
documentos listados e produzidos 
abaixo durante o período de vigência da 
residência:

 Boletim Monitoramento Operacional
para o Manejo Florestal Comunitário
(Análise de 4 comunidades – Paraíso,
Espirito Santo, Itapéua e Arimum –
safra 2018 e parte 2019)

 Boletim Residência Florestal na Resex
Verde Para Sempre- uma proposta de
aprimoramento profissional para o
Manejo Florestal Comunitário;

 Roteiro Metodológico para
elaboração de Plano de Saúde e
Segurança do Trabalho em PMFC;

 Plano de Ação em Saúde e
Segurança para PMFS na Resex
Verde Para Sempre;

Os documentos foram confeccionados a 
partir das experiências e oportunidades   
vividas durante a residência, a 
sistematização desse trabalho trouxe as 
participantes a oportunidade de exercício 
e aprendizado no campo científico e 
acadêmico, visto que, as aulas teóricas e 
práticas, a vivência em campo e as 
atividades de colaboração com os 
parceiros possibilitaram a constituição do 
programa, dos produtos e resultados.

4. Lições aprendidas e considerações finais

O atual cenário do manejo florestal 
comunitário na Amazônia pode-se 
definir como um caminho longo e 
delicado a se percorrer. Nesse percurso, 
a atuação profissional no território 
exige um olhar muito além do técnico e 
operacional, em detrimento de uma 
série de dificuldades postas a 
consolidação da atividade florestal. 

São entraves ou fatores impeditivos 
para o sucesso: a falta de políticas 
públicas para atender a agenda do 
manejo florestal, a cultura nacional que 
ainda enxerga a floresta como 
empecilho para o desenvolvimento e a 
falta de reconhecimento dos modos 
tradicionais de vida, cuja manutenção 

depende diretamente da floresta em 
pé. Também, pode-se mencionar a 
dificuldade de acesso e interação com 
as tecnologias, deficiências na 
assistência técnica disponível, escassez 
de alternativas de escoamento da 
produção e deficiência na educação 
formal dos manejadores. 

O momento vivido pelas 
comunidades detentoras de PMFS na 
Verde Para Sempre não diverge do 
descrito acima, acrescenta-se a isso 
uma grande pressão externa para 
justificar a sua permanência da 
população e a continuidade do 
trabalho que desenvolvem há 
gerações nesse território. 



BO
LE

TI
M

 T
É

C
N

IC
O

 IF
T 
13

Residência florestal na Resex Verde para Sempre: uma proposta de 
aprimoramento profissional para o manejo florestal comunitário 

11

Figura 7. Intercâmbio Comunitário na Resex Verde para Sempre
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A proporção tomada pelos planos de 
manejo, tem despertado a atenção de 
quem não reconhece os extrativistas 
como os detentores dos direitos de 
uso dessas áreas, isso os leva a 
necessidade de uma maior 
organização financeira e social para 
enfrentar os embates, motivados 
muitas vezes por investidas políticas 
que buscam desarticular esse arranjo 
de produção no qual as comunidades 
lutam há décadas. 

A consolidação de redes de parceria 
para o aprimoramento das práticas 
de MFC é uma estratégia 
enriquecedora para o 
desenvolvimento dos 
empreendimentos. A confecção 
desses espaços de colaboração entre 
a vasta gama de atores envolvidos 
complementa as ações de fomento 
para manejo e fortalecem o 
desenvolvimento técnico e 
socioambiental das comunidades. 
Tais estratégias, dão escala ao manejo 
florestal na Amazônia e fortalecem 

um modelo de produção alicerçado na 
preservação ambiental e desenvolvimento 
social. É válido ressaltar que o programa 
sofreu influência direta de fatores como: 
as agendas das instituições parceiras de 
assessoria e tempo das comunidades em 
relação a gestão da safra. Tudo que foi 
abordado nos conteúdos estava sujeito a 
configuração das agendas das 
comunidades, dos parceiros e dos estágios 
de aprendizagem em que as comunidades 
se encontravam durante o período de 
residência. Desse modo, é importante que 
para a replicação do programa sejam 
feitos ajustes de acordo com o território 
que se pretende atuar. 

Diante dessa conjuntura o Programa de 
Residência foi uma grande conquista no 
campo da formação de profissionais. 
Apesar de suas lacunas, entende-se que o 
cotidiano de implementação do programa 
é algo vivo, que depende do calendário da 
safra florestal, da dinâmica organizacional 
de cada comunidade e das ações pensadas 
pelas instituições de assessoria. 
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Para Lídia Patrícia Lucena (Engª Florestal – 
UFPA), a Residência Florestal foi uma 
oportunidade única de vivenciar o Manejo 
Florestal Comunitário, que para ela, é o 
campo mais desejado de atuação do 
engenheiro florestal. Para a engenheira, 
participar do programa, significou 
aprendizado e uma imensa satisfação pessoal, 
pois a partir do que viveu, pôde crescer 
como profissional e como pessoa. Agradece 
ao IFT pela oportunidade e a todas as 
comunidades da Resex VPS por abrirem as 
suas portas para que pudesse aprender e 
compartilhar seu conhecimento profissional 
com as comunidades. Flávia Ranara (Engª 
Florestal – UFPA) agradece ao IFT e demais 
parceiros pela oportunidade de conhecer e 
atuar em um território tão rico e diverso, 
como a VPS, sobretudo, por poder 
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