
O Projeto Assentamentos Sustentáveis (PAS) 
assumiu em 2012 o desafio de implementar três 

experiências de manejo florestal comunitário em 
assentamentos de reforma agrária. Este INFOPAS 
aborda exclusivamente o tema e suas atividades den-
tro do projeto.

O processo de construção das três experiências 
envolveu a equipe técnica do projeto, que realizou 
reuniões, apresentações e discussões com os assen-
tados sobre o tema, inclusive fomentando algumas 
atividades comuns aos assentamentos.

Na região da Transamazônica e da BR-163, a dis-
cussão ocorreu durante 2014 e 2015, com um levan-
tamento da vegetação local e oficinas de capacitação 
com os beneficiários da área. Não foi possível imple-
mentar planos de manejo florestal nessas regiões 
inicialmente, devido a entraves burocráticos, de or-

ganização e de relevo local desfavorável à atividade. 
Ainda assim, o compromisso de capacitar e orientar 
os assentados nessa questão ainda permanece: na 
região da Transamazônica, por exemplo, foram reali-
zadas novas oficinas em 2016 sobre o tema, com foco 
em produtos não-madeireiros.

Portanto, após deliberação entre equipe e assen-
tados, ficou definido que o polo dessa iniciativa seria 
o PA Moju I e II, na região de Santarém, pois já tinha 
histórico no tema e apresenta as condições ideais 
para essas atividades. 

O IPAM e a Cooperativa Mista da Flona do Tapajós 
(COOMFLONA) elaboraram três planos de manejo 
em comunidades do PA Moju, concluídos no início 
de 2017, com a participação dos comunitários em to-
das as etapas. Além disso, a COOMFLONA capacitou 
os beneficiários a operarem o plano de manejo.
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Atualmente, esses planos se encontram sob 
análise no INCRA (Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária), para expedição de anu-
ência, e posteriormente obtenção da licença pela 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustenta-
bilidade (SEMAS).

OS ASSENTAMENTOS E O MANEJO 
FLORESTAL COMUNITÁRIO

Quando o assunto é manejo da floresta, existem 
ainda muitos desafios pela frente, e algumas das 
preocupações estão ligadas à gestão e à conservação 
como um componente de desenvolvimento dos as-
sentamentos na Amazônia. 

 O primeiro desafio é promover uma reflexão pro-
funda sobre certos pressupostos colocados como 
entrave: que não haveria vocação florestal nos as-
sentamentos; que os assentados não teriam interesse 

em fazer o manejo das florestas dentro de seus lotes; 
que não existiria assistência técnica e nem condições 
de apoio para a implementação do manejo florestal; 
e que haveria superexploração madeireira.  

Desafios e preocupações ligadas 
à gestão e à conservação fazem 
parte da construção do manejo 
florestal como um componente 
de desenvolvimento 
dos assentamentos na 
Amazônia, e debates com 
a própria comunidade são 
fundamentais nesse caminho.
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Para avançar no processo, essas e outras situa-
ções foram e têm sido ainda motivo de discussões e 
debates, a fim de tornar o manejo florestal comunitá-
rio viável, reverter o quadro de degradação florestal 
que existe e consolidar um novo modelo de desenvol-
vimento territorial nos assentamentos rurais, em que 
a floresta é um de seus componentes estratégicos.

O MANEJO FLORESTAL 
COMUNITÁRIO COMO ESTRATÉGIA 
DE DESENVOLVIMENTO 
DO PA MOJU I E II

Na região do Baixo Amazonas paraense, o IPAM, 
em parceria com o Fundo Amazônia e as Associa-
ções do PA Moju I e II, localizado nos municípios 
de Placas e Mojui dos Campos, vem implementado 
desde 2013 um processo de organização dos assen-
tados, visando à construção participativa de proje-
tos de manejo florestal comunitário que contribuam 
para uma mudança no cenário atual do assenta-
mento e a inclusão da floresta como componente de 
desenvolvimento da unidade familiar. Esse esforço 
de construção faz parte da estratégia de transição 
produtiva do PAS, trabalho desenvolvido pelo 

Desafios
Por fim, é necessário que haja condições (técni-

cas, estruturais e econômicas,) para que as famílias, 
uma vez organizadas, tenham acesso a informações, 
apropriem-se de conhecimentos técnicos e adquiram 

IPAM na região, a fim de possibilitar a valorização 
econômica da floresta. 

Esse processo tem também a participação da Co-
operativa Mista das Comunidades da Floresta Nacio-
nal do Tapajós (COOMFLONA), da Superintendência 
Regional do INCRA (SR-30) e do Serviço Florestal 
Brasileiro (SFB).  

A estratégia de uso sustentável da floresta em cur-
so no PA Moju I e II envolve um componente de ma-
nejo de produtos florestais madeireiros em três co-
munidades (São Miguel, Santa Rita e Princesa Isabel) 
e outro de manejo de produtos florestais não-madei-
reiros em discussão na comunidade Santo Antônio.

Essa experiência de manejo florestal comunitário 
que vem sendo desenvolvida no PA Moju I e II visa 
a dar oportunidade aos assentados de se apropria-
rem dos conhecimentos técnicos, para que possam 
incorporar a floresta numa estratégia de gestão e 
desenvolvimento da unidade familiar, garantido a 
preservação da biodiversidade e a geração de renda 
para a presente e as futuras gerações. 

Entre as lições aprendidas no PA Moju I e II, des-
taca-se: as famílias precisam que suas terras 

estejam efetivamente regularizadas e documentadas 
para garantir a permanência no lote, uma vez que 
o manejo florestal sustentável é uma atividade de 
médio a longo prazo; a floresta deve fazer parte da 
estratégia de desenvolvimento do assentamento e 
da unidade familiar, seja como sistema de serviços 
ambientais que contribui para o equilíbrio ambien-
tal, seja como fonte de renda, para melhorar a vida na 
propriedade; e é necessário consolidar uma estrutu-
ra de cogestão do assentamento, para garantir o uso 
sustentável da floresta na escala do território e da 
unidade familiar, e assegurar relações sociais e eco-
nômicas equitativas, seja pelo uso direto da floresta 
ou por meio de parcerias. 

É necessário que as 
famílias assentadas 

se tornem capazes de 
gerir suas florestas, 

fortaleçam a permanência 
na terra e melhorem a qualidade 

de vida no presente e no futuro.
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capacidade para desenvolver suas estratégias de 
manejo florestal comunitário com eficiência, domi-
nando a gestão, compreendendo os elos da cadeia 
produtiva da floresta e tornando-se empreendedo-

res autossuficientes. Ou seja, é necessário que as 
famílias assentadas se tornem capazes de gerir suas 
florestas, fortaleçam a permanência na terra e me-
lhorem a qualidade de vida no presente e no futuro.

Atividades realizadas

Parcerias locais são essenciais 
para que o conhecimento 
previamente adquirido 
seja compartilhado e 
sirva de condução para o 
desenvolvimento de novas 
experiências; na região da 
Floresta Nacional do Tapajós, 
a Cooperativa Mista da Flona 
do Tapajós (COOMFLONA) foi 
aliada do IPAM no trabalho 
com o PA Moju I e II.

1. CRIAÇÃO DOS GRUPOS 
COMUNITÁRIOS

O PA Moju já discutia um plano de manejo na 
comunidade São Miguel antes de a coordenação do 
projeto decidir levar os três planos de manejo para 
o assentamento. A equipe em Santarém identificou 
outras duas comunidades no PA Moju com processo 
de discussão iniciado e características que favoreces-
sem a realização desses planos: a comunidade Santo 
Antonio e a comunidade Santa Rita de Cássia.

A equipe do PAS percebeu que precisaria de aju-
da nesse processo e, na busca de uma parceria para 
prestação de serviços em manejo florestal, contratou 
a COOMFLONA para auxiliar no processo. 

A partir dessa contratação, a COOMFLONA assu-
miu o papel de executora das atividades de manejo 
florestal dentro do PA Moju, responsável pelas capa-
citações técnicas dos beneficiários e pela elaboração 
de peças técnicas do manejo florestal, dentre elas o 
inventário das espécies dentro nos lotes. Todas essas 

atividades ocorreram em conformidade à atuação do 
IPAM dentro do PA Moju, e o IPAM acompanhou de 
perto sua execução.
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A atuação da COOMFLONA foi construída a par-
tir de discussões dentro do grupo de sustentação do 
projeto na região, que é o grupo como qual o IPAM 
debate as ações do projeto. Uma das atividades foi 
a identificação das famílias com potencial florestal 
no lote dentre os beneficiários do PAS. Famílias 
que possuíam potencial no lote, mas não participa-
vam do projeto, foram beneficiadas indiretamente 
por essa atividade, participando das capacitações 
da COOMFLONA e desenvolvendo atividades em 
seus lotes, desde que cumprissem os critérios do 
projeto para o trabalho. Esses critérios são ligados 
principalmente à regularidade da família no assen-
tamento: estar na relação de beneficiários do assen-
tamento, possuir Cadastro Ambiental Rural, não ter 
embargos ambientais na área, residir no lote e não 
ter explorado madeira em pelo menos de dez anos.

Atualmente, a distribuição do manejo florestal 
comunitário no PA Moju é a seguinte:

COMUNIDADE NO FAMÍLIAS
ÁREA DE 

MANEJO (ha)

São Miguel 15 900

Santa Rita 
de Cássia

09 475

Princesa Isabel 09 500

TOTAL 33 1.875 hectares

2. CAPACITAÇÃO DOS ASSENTADOS 
COMO MANEJADORES DA FLORESTA 

A capacitação dos assentados participantes para 
a implementação da estratégia de manejo florestal 
nas comunidades Santa Rita de Cássia e Princesa 
Isabel foi ministrada pela COOMFLONA, em sua base 
de treinamentos localizada na Floresta Nacional do 
Tapajós, em 2016.

Vinte assentados das duas comunidades tiveram a 
oportunidade de desenvolver habilidades técnicas em 
manejo florestal comunitário madeireiro e não madei-
reiro, além de receberem treinamento básico de levan-
tamento topográfico e delimitação de área de manejo, 
e técnicas para a realização de inventário florestal. Um 
curso prático de inventário também foi realizado em 

uma área dentro da Unidade de Exploração Florestal 
na Floresta Nacional do Tapajós, cujo manejo e explo-
ração são realizados pela COOMFLONA. 

Após o período de capacitação, os assentados esta-
vam aptos para realizar o trabalho de delimitação das 
áreas de manejo e os inventários florestais nos lotes das 
famílias envolvidas em cada uma das comunidades.

3. DELIMITAÇÃO DE 
ÁREAS DE MANEJO

A delimitação das áreas de manejo e a realiza-
ção dos inventários florestais nos lotes das famílias 
envolvidas fazem parte das atividades pré-explo-
ratórias, necessárias para a elaboração do plano de 
manejo. Elas são construídas a partir de:

Microzoneamento – por meio de imagens de 
satélite, foi elaborado o esquadrejamento das áreas 
de manejo dos 18 lotes envolvidos nas duas comu-
nidades, de forma a descentralizar as atividades de 
extração. Com isso, alternam-se os custos opera-
cionais e a pressão sobre a fauna e flora em pontos 
concentrados na floresta diminui. Este processo será 
utilizado também para o planejamento das estradas, 
que serão utilizadas para retirada das toras oriundas 
do plano de manejo. 

Censo florestal ou inventário 100% - realizado 
em todos os novos lotes com potencial para manejo 
florestal comunitário, ele fornece as informações ne-
cessárias para a elaboração do plano de manejo, com 
definição da melhor estratégia de exploração. Ele con-
siste na identificação, na localização, na avaliação e na 
quantificação de todas as árvores de valor comercial, 

Após o período de capacitação, 
os assentados do PA Moju 
estavam aptos para realizar 
o trabalho dedelimitação 
das áreas de manejo e os 
inventários florestais nos lotes 
das famílias envolvidas em 
cada uma das comunidades.
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as remanescentes (importantes para a regeneração da 
floresta) e aquelas com potencial para cortes futuros. 
Um censo florestal bem realizado é fundamental para 
o cumprimento das diretrizes do Plano de Manejo Flo-
restal Sustentável (PMFS), como foi feito na área da 

comunidade São Miguel, e das normas das instituições 
ambientais federais e estaduais. como a Instrução Nor-
mativa nº 05/15 da SEMA/PA. Posteriormente, essas in-
formações e mapas serão usados para o planejamento 
da infraestrutura da exploração e da colheita. 

0m 50m 100m

Figura 1. Esquema que representa a técnica de inventário florestal
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A IN 05 determina as principais diretrizes para a 
elaboração de um PMFS e seu enquadramento nas 
modalidades pleno (quanto há extração de madeira 
por arraste com uso de máquinas) ou baixa intensi-
dade (quando não há extração de madeiras com uso 
de máquinas). A IN também determina as peças téc-
nicas que devem ser apresentadas ao órgão compe-
tente e como devem ser apresentadas, além de todo 
o planejamento da extração e operação do manejo 
florestal e a estimativa de produção.

Os inventários nas novas áreas de manejo foram 
realizadas a partir de maio de 2016 e concluídos no fi-
nal de agosto do mesmo ano. Os períodos de ativida-
des em campo foram desenvolvidos continuamente 
nesse período, por equipes montadas e distribuídas 
pela COOMFLONA nos lotes previstos para as ativida-
des de manejo florestal. 

Com os planos de manejo sustentável elabora-
dos e apropriados pela comunidade, a expectativa 
é que a floresta seja valorizada como fonte de re-
cursos pelo agricultor, sendo considerada parte de 
seus planos para sua propriedade. Promover o uso 
adequado da floresta e apresentá-la como fonte de 
riqueza afasta o fogo ou o corte raso, tornando-se 
uma poderosa ferramenta na transformação dos 
assentamentos em áreas de contenção do desma-
tamento.

4. PRINCIPAIS RESULTADOS 
PERCEBIDOS

Ao aceitar o desafio de implementar projetos de 
manejo florestal comunitário o IPAM pôde vivenciar 
a dificuldade e o passo a passo da implantação desse 
tipo de iniciativa. Elaborar um plano de manejo flo-
restal comunitário é uma tarefa complexa, exige um 
apurado conhecimento técnico e também organiza-

Ao olhar para a floresta como uma fonte de renda legalizada 
e regularizada, debates sobre a importância da floresta e seu 

papel como componente de desenvolvimento do assentamento 
tomaram força entre os produtores, e isso se espalhou para outros 

assentados que não estavam diretamente envolvidos na estratégia.

ção social e condições florestais, de relevo e poten-
cial regenerativo das áreas a serem exploradas.

Apesar das dificuldades, ou talvez por causa 
delas, as comunidades envolvidas passaram e se en-
volver na resolução de problemas e adquirir conheci-
mentos técnicos da atividade florestal.

Ao olhar para a floresta como uma fonte de renda 
legalizada e regularizada, debates sobre a importân-
cia da floresta e seu papel como componente de de-
senvolvimento do lote tomaram força entre os produ-
tores, e isso se espalhou para outros assentados que 
não estavam diretamente envolvidos na estratégia.

A experiência do projeto pode servir como apren-
dizado a outros assentamentos com potencial para o 
manejo florestal, especialmente sobre como enfren-
tar dificuldades técnicas, organizacionais e burocrá-
ticas. Nesse aprendizado, a participação da COOM-
FLONA foi essencial para auxiliar na elaboração de 
peças e também a enfrentar a burocracia. Por atuar 
com manejo florestal comunitário, a cooperativa 
possui um expertise essencial para lidar com todas 
as variáveis envolvidas em se elaborar um plano de 
manejo e obter a anuência dos órgãos responsáveis 
para a sua execução.

Finalizado o projeto, haverá a oportunidade de 
se avaliar a execução e operação destes planos de 
manejo, elaborados com e pela comunidade que irá 
realizar a exploração florestal. O trabalho realizado 
pelo IPAM até agora, de inserir a comunidade no pla-
nejamento da exploração dos seus recursos, é uma 
experiência de empoderamento e de mudança de 
paradigma em relação à floresta, que passa a ser vista 
não mais como um território perdido ou proibido, 
mas sim parte integrante do lote.



O INSTITUTO DE PESQUISA AMBIENTAL DA AMAZÔ-
NIA (IPAM) é uma organização de pesquisa científica, 
não governamental e sem fins lucrativos, fundada em 
1995, que trabalha por um desenvolvimento sustentável 
da Amazônia que seja pautado pelo crescimento econô-

mico, justiça social e proteção da integridade funcional dos ecossiste-
mas da região.
ENDEREÇOS –Belém (Sede): Avenida Almirante Barroso, 1133, Bairro 
Marco, Belém (PA), CEP: 66093-031. Tel.: (91) 2121-0831. Altamira: Rua 
Lucindo Câmara, 3738, Bairro Jardim Independente, Altamira (PA), CEP: 
68.372-823. Tel.: (93) 3515-3510. Brasília: SHIN CA 5, Bloco J2, Sala 309, 
Bairro Lago Norte, Brasília (DF), CEP: 71503-505. Tel.: (61) 3468-2206 / 2109-
4150. Canarana: Rua Horizontina, 104, Bairro Centro, Canarana (MT), CEP: 
78640-000. Tel.: (66) 3478-3631. Cuiabá: Rua Corsino do Amarante, 588, 
Bairro Quilombo, Cuiabá (MT), CEP: 78.043-435. Tel.: (65) 3621-3109. Itaitu-
ba: Rua Lázaro de Almeida Baima, 791(2ª Rua), Jardim das Araras, Itaituba 
(PA), CEP: 68.180-110. Tel.: (93) 3518-1688. Rio Branco: Rua Alvorada, 211, 
1º Piso, sala 101, Bairro Bosque, Rio Branco (AC), CEP: 69900-664. Tel.: (68) 
3224-8316. Santarém: Av. Rui Barbosa, 136, Bairro Prainha, Santarém (PA), 
CEP: 68005-080. Tel.: (93) 3522-5538 / 3522-5285

www.ipam.org.br

A FUNDAÇÃO VIVER PRODUZIR E PRESERVAR (FVPP) é 
uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1991 por 
iniciativa de agricultores familiares e movimentos popula-
res da região da Transamazônica e Xingu no oeste do Pará 
. Desde a sua fundação, se mantém articulada com os mo-
vimentos sociais da Amazônia e do país, na proposição e execução de 
projetos identificados com uma visão sustentável de desenvolvimento.
ENDEREÇO: Rua Anchieta, 2092, Altamira (PA). CEP: 68.371-272. Tel: (93) 
3515-2406

www.fvpp.org.br

O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E RE-
FORMA AGRÁRIA (INCRA) é uma autarquia federal 
criada pelo Decreto nº 1.110, de 9 de julho de 1970, 
com a missão prioritária de realizer a reforma agrária, 
manter o cadastro nacional de imóveis rurais e administrar as terras 
públicas da União.
ENDEREÇO: SBN Qd. 01, Bloco D, Edifício Palácio do Desenvolvimen-
to, Brasília (DF). CEP: 70.057-900. Tel: (61) 3411-7474
www.incra.gov.br

Projeto Assentamentos Sustentáveis na Amazônia
www.assentamentosustentavel.org.br

O Projeto Assentamentos Sustentáveis na Amazônia conta com três grupos de sustentação, situados um em cada território de abrangência do 
projeto e um grupo de lideranças na região da Transamazônica. Esses grupos são compostos por sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras ru-
rais e associações de produtores, entre outras entidades que representam as famílias assentadas e demais atores envolvidos nas atividades. Tem 
como objetivo contribuir para o processo de gestão do desenvolvimento dos assentamentos.
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