
CONTEXTO
• Gestão colabora�va (ou cogestão) é o 

processo em que vários atores 
negociam as principais 
responsabilidades, direitos e bene�cios 
do manejo de uma área ou conjunto de 
recursos naturais

• Nas reservas extra�vistas brasileiras, as 
comunidades fazem a cogestão suas 
florestas junto ao ICMBio e outros 
atores 

• Os arranjos de cogestão madeireiro que 
estão surgindo variam entre territórios, 
mesmo tendo as mesmas normas e 
similaridades históricas, culturais e 
econômicas de uso dos recursos 
naturais 

OBJETIVO DO CAPÍTULO 
Compreender quais variações de 
cogestão madeireira surgiram nas 
reservas extra�vistas e como os atores da 
cogestão par�cipam desse processo  

METODOLOGIA 

• Estudo compara�vo de múl�plos casos, 
abrangendo 3 reservas extra�vistas e 
sete projetos de cogestão comunitária 
da madeira 

• Dados coletados entre maio de 2018 e 
setembro de 2019

• 52 Entrevistas, 5 encontros 
comunitários envolvendo 135 pessoas, 
visitas de campo e observação 
par�cipante 

• Dados foram analisados por meio de 
codificação e análise temá�ca

PRINCIPAIS RESULTADOS 
 Iden�fiquei um conjunto de 

variáveis organizacionais, 
operacionais e 
socioeconômicas entre os sete 
projetos de cogestão da madeira 
(ver tabela ao lado) 

 O papel do ICMBio foi 
fundamental para possibilitar (ou não) 
a presença de outras organizações 

 Quando o ICMBio é proa�vo e 
par�cipa, desde o início, do 
processo de decisão junto às 
comunidades, maior chance de 
formação de uma rede mul�ssetorial 
colabora�va 

 A presença de rede 
mul�ssetorial colabora�va 
aumenta e a par�cipação efe�va de 
membros das comunidades 
(lideranças e não lideranças) resulta 
em melhores escolhas de repar�ção 
de bene�cios sociais, econômicos e 
ambientais

Variáveis Resex
Chico Mendes

Resex
Ituxi

Resex Verde
para Sempre

Organização
comunitária

Par�cipação
do ICMBio 

Regime de
manejo
madeireiro

Número de
manejadore/as

Capacitação
em EIR

Habilidades
prévias de EIR

Área sob
regime de EIR

Logging
size (ha)

Eficiência
econômica 

Repar�ção
de bene�cios

Seringais, encontros 
por seringal

Setores, encontros 
conjuntos dos 
setores

Comunidades, 
lideranças par�cipam 
dos encontros entre 
todos os projetos  

Aprovação de 
documentos técnicos 

Aprovação de 
documentos técnicos 
e apoio ao Grupo de 
Trabalho da Madeira 
(rede mul�ssetorial 
colabora�va) 

Aprovação de 
documentos técnicos 
e apoio ao Grupo de 
Gestão Florestal 
(rede mul�ssetorial 
colabora�va)

Vende árvores em pé 
para atores externos 
(coopera�va mista)

Executa todas as 
a�vidades de 
manejo florestal

Contrata atores 
externos para 
a�vidades específicas, 
como arraste e 
transporte da madeira 

Pouca Muita Muita

Descon�nua Con�nua Con�nua

24.589 1.400 2.420 a 21.259

Baixa Baixa Alta

Individual Híbrido Cole�vo

32 horas 96 horas 115 horas
(por projeto) 

5 19
127
(distribuídos
em 5 projetos) 

PRINCIPAIS LIÇÕES E
RECOMENDAÇÕES

FORTALECER a organização 
intracomunitária para o manejo e uso 
cole�vo dos recursos madeireiros em 
áreas comuns ao invés de parcelas 
familiares individuais

INVESTIR na capacitação da comunidade 
com foco em treinamentos de Exploração 
de Impacto Reduzido (EIR) e programa de 
capacitação adaptado junto com as 
mulheres manejadoras 

ENVOLVER diferentes níveis de governo 
para par�cipar dos arranjos de cogestão, 
em que tais governos possam compar�lhar 
conhecimento ins�tucional com as 
comunidades locais e criar vias para a 
inclusão de outros parceiros de cogestão, 
par�cularmente aqueles com experiência 
especializada em manejo florestal 

PESQUISA DE
DOUTORADO
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Gestão Colaborativa da Madeira:
Uma análise comparativa dos papéis
e percepções de atores sociais, dinâmicas
de poder e empoderamento das mulheres
na Amazônia brasileira.Ana Luiza Violato Espada

1
Variações na cogestão da 
madeira que surgiram nas 
reservas extra�vistas

Esse infográfico refere-se a 
um dos capítulos da pesquisa 
de doutorado, o assunto 
tratado no capítulo foi

Acesse outros
infográficos e a tese
de doutorado aqui:
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