Ana Luiza Violato Espada

Gestão Colaborativa da Madeira:
Uma análise comparativa dos papéis
e percepções de atores sociais, dinâmicas
de poder e empoderamento das mulheres
na Amazônia brasileira.

COLETA DE DADOS

PESQUISA DE
DOUTORADO
2016-2021

• Entrevistas com diversos atores do
manejo madeireiro comunitário
• Oﬁcinas com uso de metodologias
par�cipa�vas nas comunidades
• Visitas às áreas de manejo
madeireiro comunitário e operações
ﬂorestais

LOCAIS DE PESQUISA
3 Reservas Extrativistas

OBJETIVO
A madeira é importante para o
uso domés�co e geração de
renda e movimenta

economias nas áreas rurais.
O número de manejo madeireiro
feito por comunidades aumentou
bastante em áreas protegidas de uso
sustentável no Brasil e outros países
do Hemisfério Sul.

Mais do que obter dados de pesquisa, eu quero
facilitar o debate e promover a reﬂexão sobre os
processos de tomada de decisão para o manejo
madeireiro comunitário. Para isso, vou organizar
intercâmbios comunitários e aplicar metodologias
par�cipa�vas para a troca de experiências e
processos de aprendizado cole�vo.

Compreender a variação nos
arranjos socioprodutivos de manejo
madeireiro comunitário que emergiram
em áreas protegidas de uso sustentável,
em termos de sistemas de conhecimento
(local, técnico e científico), processos
de tomada de decisão e
empoderamento comunitário.

Resex Ituxi:

Resex Verde para Sempre:
criada em 2005, sofre grande pressão
da indústria madeireira. Moradores de
cinco comunidades aprovaram plano de
manejo ﬂorestal com ICMBio e estão
manejando madeira desde 2017.

criada em 2008, principais fontes de renda:
castanha-do-Brasil, óleo de copaíba, farinha de
mandioca e manejo de pirarucu. Um grupo de
manejadores criou o Empreendimento Angelim e
maneja madeira desde 2014.
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têm incen�vado o uso responsável
da ﬂoresta para mantê-la de pé.

PARCEIROS

O manejo madeireiro sustentável
e socialmente correto é considerado
uma estratégia para diminuir a degradação
ﬂorestal e o desmatamento nos trópicos,
além de melhorar as condições de vida de
populações rurais.
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RESULTADOS
A pesquisa e seus resultados
contribuirão para o avanço da
compreensão acadêmica e prática dos
processos de tomada de decisão para o manejo
forestal comunitário na Amazônia, contribuindo
diretamente para a criação e implementação de
políticas públicas baseadas na gestão
colaborativa de recursos naturais e melhoria
da qualidade de vida de populações
tradicionais e comunidades rurais.
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Resex Chico Mendes:
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criada em 1990, castanha-do-Brasil e látex são os
principais produtos do extra�vismo. Desde 2011, o
manejo madeireiro, que está autorizado pelo
ICMBio, tem acontecido em algumas colocações.
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Governos, sociedade civil
organizada e setor privado
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