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Apresentação
O manejo florestal comunitário tem-se tornado uma
realidade para um grupo de 15 comunidades  na
Amazônia brasileira. Além disso, a atividade começa
a ganhar visibilidade ao entrar nas agendas de
diversos setores, tanto do governo, como de ONG’s e
entidades representativas de trabalhadores rurais. Isto
se reflete nas conquistas recentes de linha de crédito
para manejo florestal comunitário e nas adequações
na legislação florestal, que ilustram os avanços e as
perspectivas favoráveis para o fortalecimento da
atividade, a partir do apoio de diversas instituições.

Ao lado disso, um crescente número de comunidades
começa a se envolver na implementação de projetos
de manejo com o objetivo de comercializar seus
produtos florestais. Atualmente, existe mais de 1,5
milhão de hectares manejados por grupos comunitários
na Amazônia (Amaral, P. 2001; Amaral Neto, 2002).
Embora isso não signifique muito em termos das
dimensões amazônicas, representa um aumento
exponencial de projetos, considerando o fato de que
há cinco anos atrás essa realidade era restrita a
algumas iniciativas isoladas.

Alguns destes projetos
começam a entrar em fase de
operacionalização de seus
planos de manejo e a venda
da madeira começa também
a ganhar importância relativa
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na composição da renda das famílias. Nesta nova
etapa, em que os projetos já superaram os obstáculos
iniciais para implementação dos planos de manejo,
novos desafios começam a aparecer, tais como: (i)
definir índices de produção, a partir de sistemas
distintos de manejo definidos em cada projeto; (ii)
realizar comercialização a partir da natureza societária
adequada às características organizacionais da
comunidade e escala do empreendimento e (iii)
estabelecer relação mais estreita com compradores
para que o processo de comercialização se torne mais
acessível à realidade dos projetos.

Esses processos de discussão e definição de
estratégias sobre o processo de manejo florestal
comunitário têm sido tratados nas Oficinas de manejo
florestal comunitário, que ocorrem desde 1998 e, mais
recentemente, através do GT MFC1 (Grupo de
Trabalho de Manejo Florestal Comunitário).

Com objetivo de compreender melhor os problemas
relacionados aos itens descritos acima e discutir
soluções comuns aos projetos que ora vivenciam tais
obstáculos, o (Grupo de Trabalho de Manejo Florestal
Comunitário)  priorizou esses temas em sua agenda.
Para isso, o IIEB, em parceria com o IMAZON,
IMAFLORA, Amigos da Terra – Programa Amazônia e
o GT MFC, com o apoio da USAID, ProManejo e

1 O GT MFC é constituído por instituições que estão envolvidas na implementação
dos projetos, além de financiadores e àquelas que têm promovido o processo de
manejo comunitário na Amazônia. Tem como objetivo dinamizar o processo através
de reflexões coletivas, realização de estudos estratégicos e de encaminhar junto
ao Governo agendas oriundas dos projetos.
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Embaixada dos Países Baixos, organizou a VI Oficina
de Manejo Florestal Comunitário da Amazônia para
aprofundar esses aspectos.

O evento aconteceu em Alter do Chão, município de
Santarém, no Pará e contou com 48 pessoas que têm
contribuído de forma direta e indireta para o
fortalecimento do processo de manejo florestal
comunitário na Amazônia. Este documento apresenta
breve um resumo dos temas abordados e dos
principais encaminhamentos tirados na VI  Oficina.

Público

Estiveram presentes ao evento 48
pessoas, entre técnicos e
representantes de comunidades
líderes de projetos, expertos em
manejo florestal e áreas afins (i.e.:
aspectos tributários, comercialização), representantes de
órgãos governamentais de controle e fiscalização florestal,
representantes de instituições financiadoras de projetos
ou temas relativos ao manejo florestal comunitário e
empresários que estão comercializando madeira junto aos
projetos. O perfil dos participantes na Oficina encontra-
se no Quadro 1 e na lista no Anexo 2.
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Projetos participantes

A seleção dos projetos participantes do evento
obedeceu como critério o estado de implantação do
plano de manejo. Essa opção deu-se em função dos
temas discutidos no evento que, necessariamente,
deveria tratar das questões com projetos que se
encontram em fase de extração e comercialização.
Os projetos que participaram da oficina encontram-
se na Figura 1.

Figura 1: localização dos projetos participantes da Oficina.
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Além dos representantes dos projetos comunitários
que trabalham na extração e comercialização de
madeira, participou também representante  da Oficina
Escola de Lutheria da Amazônia, em face do acúmulo
que esta experiência possui na comercialização de
produtos certificados.

Dinâmica de trabalho e
produtos obtidos

Três temas serviram como âncora dos debates:
(I) índices de produção para o manejo florestal
comunitário; (II) a comercialização da madeira:
alternativas encontradas pelos projetos e
entraves a superar e (III) aspectos tributários
do manejo florestal comunitário. A fim de
facilitar as discussões, foram mobilizados

profissionais na área tributária, expertos em manejo e
silvicultura e grupo dos principais compradores de
madeira oriunda de projetos comunitários. Como forma
de promover o intercâmbio de experiências, o evento
contou ainda com visita à comunidade de Nuquini/
Reserva Arapiuns, no projeto Oficinas Caboclas,
implementado pelo IPAM em parceria com a
Associação de Moradores da Reserva de Nuquini.

As formas de abordagem dos temas propostos foram
feitas através de exposições, trabalhos em grupos e
discussões em plenária. As exposições foram feitas
por especialistas em cada tema e em seguida os
grupos, formados por cada projeto (técnico e
representante da comunidade), realizavam exercícios
práticos sobre as questões tratadas.
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Índices de Produção
para o Manejo Florestal
Comunitário

Os projetos de manejo florestal
comunitário apresentam grande
diversidade na concepção e
implementação de seus
modelos técnicos. Entre as
razões para existência de
modelos técnicos tão distintos,
tem-se: acessibilidade aos recursos florestais pela
comunidade, produtos extraídos da floresta, tipos de
florestas exploradas, formas de gestão dos recursos
naturais pela comunidade, tempo de existência dos
projetos, etc. Dessa forma, aferir os números,
especialmente de produtividade, das operações de
manejo florestal comunitário tem-se tornado um grande
desafio para a pesquisa e agências de fomento.

Para tratar deste tema, foi elaborada uma planilha
eletrônica pela Embrapa Acre e apresentada aos
participantes. A planilha, desenvolvida em Microsoft
Excel funciona como uma base de dados para cálculo

de custos, eficiência e produtividade
das operações do manejo. Para isso
é necessária a entrada de um
conjunto de informações técnicas do
manejo.
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Dada a diversidade dos modelos técnicos
estabelecidos por cada projeto, um primeiro exercício
feito foi o de introduzir elementos para que se
adequasse aos diferentes padrões (i.e.: várzea, terra
firme). Além disso, outros aspectos específicos às
realidades dos projetos foram incorporados na planilha
(i.e.: diferentes tipos de arraste, existência de
processamento primário ainda na floresta, etc.), para
que fosse contemplada, ao máximo, as características
dos projetos.

A partir desses ajustes, os participantes se dividiram
em grupos (formados por técnicos e lideranças
comunitárias de cada projeto) e fizeram o exercício
de preenchimento da planilha. Ao final, cada projeto
teve uma idéia concreta de seus custos e da eficiência
de seu modelo de manejo, considerando as etapas
operacionais do plano de manejo (i.e.: atividades pré-
exploratórias, exploração, tratamentos silviculturais).

Embora apresente algumas limitações, por exemplo
de compatibilizar aspectos técnicos e sociais na
quantif icação das operações de manejo, os
participantes concordaram que a planilha pode ser um
instrumento interessante para ajustes aos modelos de
planos de manejo trabalhados pelos projetos. Além
disso, pode servir de base para quantificação das
operações de manejo e análises de sustentabilidade,
requeridas pelas agências de fomento. Outra utilidade
da planilha identificada pelos participantes foi de
subsidiar discussões sobre mercado justo, no
momento da comercialização da madeira.
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Resultados alcançados

Clareza e compromisso dos projetos sobre a
necessidade de gerar uma base de dados nos
projetos sobre os custos e eficiência das
operações. Essas informações são chaves
para formulação de preços;
Acessibilidade  da planilha a todos os projetos
para que os técnicos possam exercitar;
Contato inicial dos representantes dos
projetos com a planilha e em alguns casos com
esse tipo de informação e cálculos;
Definição da necessidade de aprofundar esse
tipo de trabalho através de um consultor.

Próximos passos

Como principal encaminhamento desse tema, tem-se
o aprofundamento das questões específicas de cada
projeto no preenchimento da planilha. Para isso, uma
consultoria deve ser contratada para levantar custos
e produtividade para os projetos de manejo florestal
comunitário em operação.
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A Comercialização da
Madeira: alternativas
encontradas pelos
projetos r rntraves a
superar

O tema relacionado a comercialização de madeira foi
tratada em dois momentos: (i) através de discussão
entre os representantes dos projetos e alguns dos
principais compradores de madeira de projetos
comunitários e (ii) apresentação da iniciativa do Grupo
de Produtores Florestais Comunitários (GPFC),
envolvendo os projetos do Acre e Rondônia.

As discussões entre grupo de compradores e
representantes dos projetos procuraram estabelecer os
principais empecilhos vivenciados pelos projetos e
pelos compradores no momento da comercialização de
madeira e, dessa forma, identificar as características
desejáveis para venda, tais como:

Diversidade de espécies;
Padronização de bitolas;
Tratamento da madeira (i.e.: teor de umidade);
Regularidade no fornecimento.
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A criação do GPFC é uma proposta regionalizada de
superação destes entraves mercadológicos. Pretende
organizar a produção e também tratar de alguns outros
aspectos que envolvem a comercialização, como
tributos. Até o momento, além da participação ativa
dos projetos nos dois Estados, tem como principais
propostas:

Organizar a produção de madeira oferecida
pelos projetos e criação de um entreposto de
comercialização;
Redução de ICMS para projetos comunitários.

A partir destas discussões iniciais, foram feitos
trabalhos em grupos. Desta vez a divisão foi feita entre
grupo de projetos e grupo de compradores. Os grupos
fizeram a dinâmica “Compartilhando Expectativas”,
onde as partes envolvidas no processo de
comercialização (vendedores e compradores)
apresentaram as características desejáveis em relação
à sua posição e assumindo posição em relação ao
outro papel. Este exercício encontra-se sistematizado
no Quadro 2.
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Quadro 2: expectativas compartilhadas entre projetos  e compradores

para melhoria do processo de comercialização de madeira.
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Os resultados desse painel levantaram  elementos
para elaboração de uma Carta de Intenções para Boas
Práticas de Comércio Envolvendo Projetos de Manejo
Florestal Comunitário na Amazônia (ANEXO 2).  Esta
carta deverá ser circulada entre as instituições
envolvidas no processo de manejo florestal
comunitário (projetos, agências de fomento, órgãos do
governo, etc.) e tem a pretensão de subsidiar
transações mais justas na comercialização de produtos
florestais comunitários.

Resultados alcançados

Elaboração de um documento (carta aberta) que
apresenta as principais intenções e
compromisso entre compradores e produtores
para oportunizar um comercio mais justos;
Oportunidade de compradores e produtores
discutirem de forma franca e aberta os entraves
relacionados a mercado de produtos de projetos
comunitários;
Aproximação de produtores a um grupo de
compradores sensível às particularidades do
manejo florestal social.

Próximos passos

Divulgar a Carta de Intenções para Boas Práticas
de Comércio para grupo de compradores e
demais interessados na aquisição de produtos
florestais oriundos de projetos comunitários;
Apoiar a consolidação do GPFC, envolvendo
projetos comunitários do Acre e Rondônia.
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Aspectos tributários do
Manejo Florestal
Comunitário

Os aspectos tributários relacionados ao
processo de manejo florestal comunitário
foram tratados, principalmente, a partir de
dois eixos reflexivos: (i) realidades
diferenciadas em termos de exigências e
taxações por parte dos governos (nas
esferas federal, estadual e municipal) e (ii)
favorecimento de tomadas de decisão
sobre a natureza societária a ser criada

pelos projetos (i.e.: cooperativas, microempresas, etc.)
para realizar a comercialização.

Para discutir o assunto foram mobilizados
especialistas em direito tributário que elaboraram um
questionário para levantar as especificidades dos
aspetos tributários junto aos projetos. Entre outras
questões os questionários buscaram informações
sobre: (I) atividades e aspectos operacionais
relacionadas às taxações praticadas nas regiões onde
os projetos estão sendo implementados e (II)
informações sobre os convênios e parcerias existentes
nos projetos para comercializar seus produtos. Além
disso, foram realizadas duas exposições. Uma  falando
da “Introdução a Sociedades e Tributos” e outra sobre
“Microfinanças e Ambientalismo”.
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A primeira exposição serviu para introduzir a discussão
junto aos projetos, definindo tipos de sociedades
possíveis e impostos taxados nas esferas federal,
estadual e municipal e possibilidades de ONG’s obterem
isenções. A apresentação sobre Microfinanças
possibilitou conhecer que tipo de iniciativa poderia ser
criada para atender necessidades específicas (i.e.:
capital de giro para extração) de projetos de manejo
florestal comunitário.

Quanto à tomada de decisão acerca da natureza
societária que irá fazer a comercialização dos projetos,
depende ainda de outros aspectos como organização
social local, números de pessoas envolvidas no
projeto, etc. As informações sobre os projetos serão
levantadas através dos questionários circulados, que
deverão ser respondidos até final de setembro/2002.
Além disso, será necessário visita às sedes dos
municípios onde os projetos estão localizados para
qualificar as especificidades locais e regionais (i.e.:
taxações). Para isso, uma consultoria sobre aspectos
tributários deverá ser contratada pelo GT MFC para
seguir com as discussões.

Resultados alcançados

Discussão sobre aspectos legais e institucionais
de constituição das associações (ou outras
formas organizacionais) que são parceiras dos
projetos;
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Identificação de demandas sobre orientação
legal e fiscal das transações comerciais dos
projetos;
Definição de pauta para um estudo sobre carga
tributária para o manejo florestal comunitária.

Próximos Passos

Realização de estudo sobre carga tributária,
cujo  principal produto será um guia de
orientação sobre tributos e tipos de constituição
legal das instituições responsável pelo o manejo
florestal comunitário para reduzir os tributos a
serem pagos.

Considerações Finais

No geral, os participantes concordaram que a Oficina
atingiu aos objetivos e expectativas propostos. Em
relação ao formato, os participantes consideraram que:

Foi um vento enxuto, com poucos temas
abordados e possibilitando maior tempo para
trabalhos em grupo;
Os temas discutidos foram de caráter mais
técnico, o que prejudicou maior envolvimento
de membros das comunidades.
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Os principais produtos e encaminhamentos por temas
debatidos na Oficina encontram-se no Quadro 3.

Quadro 3: Principais produtos e encaminhamentos da Oficina.

18



Bibliografia Consultada

AMARAL NETO, M . (2002). Manejo florestal
comunitário na Amazônia brasileira: análise da
participação e valorização de saberes de grupos locais
na implementação de três projetos pilotos – Belém:
Embrapa Amazônia Oriental. Dissertação de Mestrado
– Universidade Federal do Pará. Curso de Pós-
Graduação em Agriculturas Familiares e
Desenvolvimento Sustentável. 135 fl.: il.

AMARAL, P. Evaluacion de las condiciones, procesos
y resultados del manejo   forestal  comunitario en la
Amazonia brasileña. CATIE, Turrialba; Costa Rica.
2001. 101p.

19



Anexo 1.
Carta de intenções para boas práticas de comércio

envolvendo projetos de manejo florestal
comunitário na Amazônia.

Produtores, compradores de madeira oriunda de manejo florestal comunitário
na Amazônia e instituições de apoio abaixo relacionados conscientes de
que a sustentabilidade dos projetos de manejo comunitário dependem do
sucesso do processo de comercialização e que este sucesso depende da
garantia de benefícios para os produtores e compradores,  concordam em
promover junto aos seus pares e parceiros as práticas abaixo relacionadas.

Os produtores devem procurar se esforçar para:
• Estabelecer contratos de compra e venda considerando condições

de prazos, volumes e qualidade que sejam factíveis e que se
baseiem no princípio da precaução. Adicionalmente deve-se:

• Deixar claro para o comprador os riscos de imprevistos.
• Fazer todo o esforço para cumprir os prazos e qualidade

contratados.
• Informar com antecedência para o comprador a existência

de imprevistos que possam colocar em risco o
cumprimento do prazo, volume, espécies, qualidade e/ou
outras condições definidas no contrato de compra e venda.

• Desenvolver mecanismos para compensar a quebra de
contrato.

• Ter definido um calendário claro de produção/abastecimento
que permita o planejamento de longo prazo [ex. definição de
espécies e volumes com 3 meses de antecedência em relação
à exploração]

• Conhecer com clareza os custos totais da produção [incluindo
custos operacionais, depreciação, investimentos, treinamento
e comercialização] que permitam garantir que o valor de venda
cubra estes custos.

• Buscar a certificação florestal e demonstrar os avanços neste
sentido.

• Conhecer e informar os compradores sobre as bitolas possíveis
[>produtividade e aproveitamento]

• Disponibilizar amostras de madeira de espécies menos
conhecidas.

• Disponibilizar informações sobre as características tecnológicas
das espécies.

• Oferecer ao comprador as opções de transporte disponíveis.

Os Compradores devem procurar se esforçar para:
• Estabelecer contratos de longo prazo [> 1 ano ou > 2 cargas]
• Assumir diretamente os custos de transporte.
• Maximizar o número de espécies aceitáveis.
• Conhecer a origem de todos os seus fornecedores e declarar

seu comprometimento com manejo sustentável.
• Conhecer os limitantes de bitolas do manejo comunitário e

maximizar os pedidos nestas bitolas.
• Reconhecer o custos maiores de produção de peças em bitolas

especiais [que causem menor aproveitamento] e refletir este
reconhecimento nos preços de compra praticados.
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• Esclarecer de forma transparente os custos para efetivar a
compra e venda da madeira [valor da madeira, transporte,
impostos, custos administrativos] e o peso deste no produto
final de venda.

• Conhecer as dimensões e características dos chamados
“resíduos” da atividade florestal e trabalhar para viabilizar a
utilização dos mesmos em seus sistemas produtivos/
comerciais.

• Planejar sua compra de forma compatível com a sazonalidade
das atividades florestais na Amazônia.

• Efetuar o pagamento da madeira no menor prazo viável e
sempre que possível à vista. Viabilizar quando possível
adiantamento no momento da encomenda.

• Oferecer prêmio pela certificação [ex. sobrepreço em relação
ao valor de mercado ou custo demonstrado de produção – o
que for mais alto].

Produtores e Compradores devem se esforçar conjuntamente a:
• Providenciar seguro para transporte da carga.
• Cooperar para estabelecer mecanismos de financiamento da

comercialização.
• Avaliar ao final de cada contrato de compra e venda a qualidade

de todo o processo desenvolvido.
• Atuar com transparência no levantamento dos problemas e

soluções para os processos de compra e venda.
• Informar o GT/MFC de andamento dos processos de compra

e venda como estudos de caso que permitam aprimorar este
código de intenções.

Alter do Chão, Pará, 20 de agosto de 2002.
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Centro de Trabalhadores da Amazônia – CTA
Centro Internacional de Pesquisa Florestal – CIFOR
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Ecoporé
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Escola Agrotécnica Federal de Manaus
FASE-GURUPÁ
Fundação Floresta tropical – FFT
Instituto Internacional de Educação do Brasil – IIEB
Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia – IMAZON
Laboratório Sócio-Agronômico do Tocantins   –  LASAT
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia – IPAM
Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – IMAFLORA
Marcenaria BaraúnaOficina Escola de Luteria da Amazônia – OELA
ProManejo – Programa Nacional de Florestas
PESACREPNS/PPG7
Reserva Agro-extrativista Chico Mendes
Sérgio Fahrer Movelaria

WWF
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End.: BR 364 – KM 80 Ramal Nabor Júnior –
KM 26 - Endereço da EMBRAPA:
CP 38269908-970 – Rio Branco, AC.
Fone: (68) 212-3219
E.mail: Chico@cpafac.embrapa.br,

Antônio Gomes
LASAT
End: Rua do Arami, 174 – Lote 09 - Novo
Planalto. 68500-000 – Marabá – PA
Fone: (98) 321-1642

Antônio José Mota Bentes
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End: Avenida Rui Barbosa, 136 – Centro
68005-080 – Santarém – PA
Fone: (93) 522-5538 / 522-3823
E-mail: tom@tap.com.br

Benno Pokorny
CIFOR – Centro Internacional de Pesquisa
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End: Travessa Enéas Pinheiro, S/N Belém –
PA
Fone: (91) 276-0041 / 235-2293
E-mail: pokorny@cpatu.embrapa.br

Carlos Augusto Pantoja Ramos
Fase Gurupá
End: Travessa Quintino Bacaiúva, 1273
Belém – PA
Fone: (91) 242-4341 / 287-5853

E-mail: gurupa@amazon.com.br

Anexo 2.
LISTA DE PARTICIPANTES

Cassio Henrique Cezare
IMAFLORA
End: Rua Marechal Dutra, 218 – Centro
69195-000 – Boa Vista do Ramos – AM
Fone: (92) 545-5284 / 545-5251
E-mail: cassio@imaflora.org

Clemildo Marques de Almeida Soares
ABVR
End: Rua 22, Quadra O – Casa 08,
Conjunto São Cristóvão, Zumbi II
69084-580 – Manaus, AM
Fone: (92) 545-5366 / 5455333
E-mail: rubens@oela.org.br

Eliésio Silva de Oliveira
Instituto Mamirauá
Av. Brasil, 197 – Bairro Juruá
69470-000 – Tefé, AM
Fone: (97) 343-4672 Ramal 202
E.mail: andrea@mamiraua.org.br

Eudisvan Aaraújo Oliveira
Instituto Mamirauá
End: Avenida Brasil, 197 – Bairro Juruá
69470-000 – Tefé -   AM
E-mail: eudisvan@mamiraua.org.br

Francisco Correa da Cunha
CTA – Centro de Trabalhadores da
Amazônia
End: Rua Epaminondas Jacome, 1994 –
Bairro Cadeia Velha
96908-420 – Rio Branco – AC
Fone: (68) 223-2727
E-mail: cta.acre@uol.com.br

Francisco de Assis Correa Silva
EMBRAPA – ACRE
End: Caixa Postal 38269908-970 – Rio
Branco – AC
Fone: (68) 212-3219 / 9971-1420
E-mail; chico@cpafac.embrapa.br

Gilson de Queiroz Branco
IMAFLORA
End: Rua Marechal Dutra, 218 – Centro
69195-000 – Boa Vista do Ramos –
AMFone: (92) 545-5251
E-mail: gilson@imaflora.org

Guilherme Luis Augusto Gomide
MMA
End: Esplanada dos Ministérios Bloco, “B”, 7º
andar, sala 716 - Brasília – DF
Fone: (61) 317-1353 / 347-1306
E-mail: guilherme.gomide@mma.gov.br
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Hildemberg Cruz
Promanejo – Programa Nacional de
Floresta
End: Rua Monte Castelo, 165 Aptº 101B
- Japiim l 69078-510 – Manaus – AM
Fone: (92) 237-7217 / 237-8211
E-mail: berg@promanejo.ibama.gov.br

João Alberto Ribeiro
Ecoporé – Reserva Rio Catário
End. Rua Rafael Vaz e Silva, 3335 –
Liberdade
78950-120 – Porto Velho – RO
Fone: (69) 221-5001 / 221-0234
Email: ecopore@enter-net.com.br

Juarez Aparecido Deltrejo
ECOLOG – Produtos Florestais
Certificados LTDA
End: Avenida Cavaxi, 293 – 1º andar –
Barueri 06454-020 – Alphaville – SP
Fone: (11) 4195-5121
E-mail: juarez@alfacon.com.br

Lucivaldo Sebastião Oliveira Silva
IPAM
End: Avenida Rui Barbosa, 136 – Centro
68005-080 – Santarém – PA
Fone: (93) 522-5538

Luis Henrique Cunha
IPAM
End: Avenida Presidente Vargas, 640 Aptº
70566017-000 – Belém – PA
Fone: (91) 241-6700 / 224-1619
E-mail: luishcunha@uol.com.br

Luiz Carlos Pinagé de Lima
WWF
SHIS EQ QL 06/08 Conj. E 2º andar
70620-430 - Brasília – DF
Fone: (61) 364 7400
E-mail:  luizcarlos@wwf.org.br

Magna Cunha dos Santos
PESACRE
End: Rua Iracema, Quadra 11, casa 08,
conjunto Village - Vila Ivonete
69900-000 – Rio Branco – AC
Fone: (68) 223-3773 / 226-1476
E-mail: magnifica@uol.com.br

Manoel Cordovaldo Chaves de Souza
End: Travessa Quintino Bacaiúva, 1273
Belém – PA
Fone: (91) 242-4341 / 287-5853
E-mail: gurupa@amazon.com.br

Manuel Almeida Amaral Neto
IIEBEnd: Conjunto Maguari – Alameda 24,
nº.5866832-060 – Belém – PA
Fone: (91) 231-7805
E-mail: manuel@nautilus.com.br

Marcus Vinícius Neves D‘Oliveira
EMBRAPA – ACREEnd: Caixa Postal
38269908-970 – Rio Branco – AC
Fone: (68) 212-3219 / 226-4372
E-mail; mvno@cpafac.embrapa.br

Mauro Armelin
Amigos da Terra
End: Rua Araguari, 789 – Aptº 402 –
Moema, São Paulo – SP
Fone: (11) 5042-1016
E-mail: foema@terra.com.br

Nilson Teixeira Mendes
Associação dos Moradores / Produtores
do Projeto Agro-extrativista Chico Mendes
End. Seringal Cachoeira, Retiro 269930-
000 – Xapuri – AC
Fone: (68) 9972-5451
E-mail: proth@esalq.usp.br

Nívea Jorgia Silva Marcondes
End: Rua Epaminondas Jacome, 1994 –
Bairro Cadeia Velha
96908-420 – Rio Branco – AC
Fone: (68) 223-2727 / 224-7929
E-mail: nives@mailbr.com.br

Ozias Fagundes Furtunato
Ramal Granada / Projeto de Manejo
Florestal de Pedro Peixoto
End: Caixa Postal 38269908-970 – Rio
Branco – AC
Fone: (68) 212-3219
E-mail: chico@cpafac.embrapa.br

Patrícia Roth
Associação dos Moradores / Produtores
do Projeto Agro-extrativista Chico Mendes
End: Rua 24 de Janeiro, 1071, Centro
69930-000 – Xapuri – AC
Fone: (68) 542-3291
E-mail: proth@esalq.usp.br

Paulo Alves da Silva Filho
Marcenaria Baraúna
End: Rua Harmonia, 87 - Vila Madalena
05435-000 – São Paulo – SP
Fone: (11) 3813-3972 / 3816-3021
E-mail: mbarauna@uol.com.brSite:
               www.marcenaria-barauna.com.br
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Paulo Haus Martins
ER Martins e PH Martins Advs. Assoc.
Rua Senador Dantas,20 – Grupo 1509
Rio de Janeiro – RJ 20031-203
Fone: (21) 2240 9475 / 22409808 / 78359709
E-mail :  paulo@martinsassoc.adv.br

Paulo Henrique Coelho Amaral
IMAZON
Rod. Mário Covas, Km 01, Rua Pau D’arco
Conj. Village Pau D’arco casa 0967113-000 -
Ananindeua – PA
Fone: (91) 235 4214/0122
E-mail: pamaral@imazon.org.br

Paulo Henrique Borges de Oliveira Jr.
FASE Gurupá
End: Travessa Curuzu, 446 Aptº 602 – Pedreira
66085-110 – Belém – PA
Fone: (91) 242-4341 / 244-5996
E-mail: gurupa@amazon.com.br

Philippe Waldorff
Escola Agrotécnica Federal de Manaus
End. Res.:  Rua Men de Sá, 836 – D. Pedro
lManaus – AM
Fone: (92) 615-6020 / 656-1968
E-mail: timtim@imaflora.org

Raimundo Pereira Alves
Aguapé
Fone: (  ) 651-2676

Regina Amélia Cavini
Projetos Sustentáveis - PPG-7
End: SQN 316 – Bloco  E – Aptº. 20370775-050
– Brasília – DF
Fone: (61) 325-6181 / 917-2222
E-mail: regina.cavini@rudah.com.br

Regina Maria Villela Vieira de Castro Ferreira
NATUSCIENCE FITO REPELENTES
End. Res.: Rua das Caçuarinas, 56 – Itaipava
25740-070 – Petrópolis, RJ
Fone: Com.: (24) 2222-1303/2222-4437
E.mail: reginadecastro@natuscience.com.br

Regina Peixoto Vasquez
WWF
SHIS EQ QL 06/08 – Conjunto E – 2º
andar71620-430 – Brasília – DF
Fone: (61) 99722023
E.mail: Regina@wwf.org.br

Renata Salles
ER Martins e PH Martins Advogados
Associados.
Rua Senador Dantas,20 – Grupo 1509 20031-
203 - Rio de Janeiro – RJ
Fone: (21) 2240 9475 / 22409808 / 99916535
E-mail : renatasallesrj@aol.com

Richardson Mourão de Figueiredo
LASAT
Avenida Antônio Villena, 60 –
Laranjeiras68500-000 – Marabá – PA
Fone: (98) 322-4896

Rossynara Marques Aguiar
Promanejo
End: Rua Curitiba, Bloco 30 – Aptº 1B –
Nossa Senhora das Graças
69053-160 – Manaus – AM
Fone: (92) 613-3413 / 632-2324
E-mail: rossynara@promanejo.ibama.gov.br

Rubens GomesOficina
Escola de Lutheria da Amazônia
Rua 22, Quadra O, Casa 08 – Conjunto São
Cristóvão – Zumbi II
69084-580 – Manaus, AM
Fone: (92) 644-5459/ 9961-4541
E.mail: Rubens@oela.org.br

Sérgio Fahrer
Sérgio Fahrer Movelaria
Rua Conselheiro Brotero, 301 – Barra
Funda01154-001 – São Paulo, SP
Fone/Fax: 3662-2938/ 38240215
E.mail: sergiofahrer@terra.com.br

Tasso Rezende de Azevedo
IMAFLORA
End: Caixa Postal 41113400-970 –
Piracicaba – SP
Fone: (19) 3414-4015 / (92) 651-9214
E-mail: tasso@imaflora.org

Waldicléia Pedroso Sobral
Comunidade de São Domingos – Floresta
Nacional do Tapajós
End. Com. Av. Tapajós, 2267 – Laguinho
68040-000 – Santarém, PA
Fone: (93) 523-5185/ 523-5716
E.mail: sholanda@santarem.ibama.gov.br;

Weimar dos Santos
IPAM
End: Avenida Rui Barbosa, 136 –
Centro68005-080 – Santarém – PA
Fone: (93) 522-5538

Wolfram Maennling
End: Avenida Ministro João Gonçalves de
Souza, S/N – Distrito Industrial
69075-830 – Manaus, AM
Fone: (92) 237-8211 / 613-3413

E-mail: wolfram@promanejo.ibama.gov.br
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