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Oprojetorecebeu a CertificaçãoFlorestal pelo Imaflora,órgão
credenciadopeloForestStewardshipCouncil(FSC), noBrasil.

Visitasdeintercâmbiocomacomunidadeaoutrosprojetosdemanejo
florestal sustentável com o propósitodecompartilhar experiências.

Realização de cursosaosprodutores doprojeto, ministradospor
técnicos daEmbrapaAcre, envolvendotécnicasbásicas demanejo
florestal debaixo impacto e legislação florestal.Acomunidade optoupor
capacitação nasáreasdemarcenariabásicaeavançada,uso do G P S e
bússola,operacionalizaçãodaserrariaportátil, iniciação à gestão
empresarial,segurançanotrabalhoeprimeiros socorros.

A aquisiçãodeumamarcenariacompleta permitiráumaofertade
produtoscommaiorvaloragregado e peçasdemelhorqualidade,
móveis e pequenosobjetosdemadeira,elevandoarenda dos
produtores.

Montagemdeumsecadorsolarexperimentalparaaumentar a qualidade
doprodutofinal.

Participaçãoativadosjovensedasmulheres da comunidadeem
eventoscomocursos,reuniões,assembléiaseoficinas, auxiliandono
planejamento, organização e controle, relativos aogerenciamentoda
Apruma.

O PROJETO

O manejoflorestal é uma alternativaparaexplorar osrecursosnaturais
daAmazôniadeformasustentável.NoAcre, a experiêncianoProjeto
deColonizaçãoPedroPeixoto, orientadapelospesquisadores da
EmbrapaAcre, tornou-se referência e respaldaráaimplementaçãodo
manejo florestal empequenaspropriedadesemáreasde
assentamentonoEstado.

Osresultadosdesteprojetopodemsetornar modelopara
assentamentos florestais em toda a AmazôniaLegal, uma vezque
apontamsaídasviáveisemtermos econômicos, sociaiseambientais
paraousosustentáveldasáreasdereservalegal.

O Projeto deManejo Florestal para Pequenas Propriedades, iniciado
emmeadosde1995,em11lotes,temcomoprincipalcaracterística
uma intervençãodebaixoimpactosobreafloresta,pormeiode
“métodos artesanais” deexploraçãodosrecursos florestais
(considerandoabaixacapacidadedeinvestimentodosprodutores),
comaefetivaparticipaçãodosproprietários na suaexecução,
retornandoparaessacomunidadevantagenssociaiseeconômicas.

O sucessodomanejoflorestaldependedaparticipaçãodiretado
habitantedaflorestanasatividadesdeextraçãoecomercializaçãodos
produtosflorestaise do conhecimentodastécnicasdemanejo.

OBJETIVO

DESDOBRAMENTOS ESPERADOS

RESULTADOSALCANÇADOS

Implantar e desenvolver um sistemademanejoflorestalsustentadode
baixo impactoparaseraplicadonoslotesdoProjetodeColonização
PedroPeixoto.

Oprojeto já completou6anosdeexploraçãoflorestalsustentável,
utilizando-sedesdobrocom motosserra e serrariaportátile arraste
com tração animal noscompartimentos de manejo, sendo
processadas e comercializadas 23 espécies.

Inventário florestal diagnósticodaáreatotaldoPCPeixotoainda
florestada,aproximadamente150.000ha

Inventário florestal prospectivo dasunidadesdetrabalhoexploradas
anualmente.

Inventário contínuoparaomonitoramentodosdanosecrescimento
dafloresta.

OPlanodeNegóciosdoprojeto encontra-se em fasedeconclusão
devendoapontar mercados promissores para a madeira
certificada.
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Estímuloaoaproveitamentodasáreasdereservalegalpormeiode
técnicas de manejo florestalsustentado.

Diversificação daeconomiadospequenos proprietários rurais,
ofertandonovosprodutoseserviçosflorestais.

Garantiadousoracionaldosrecursosdafloresta,semo
comprometimentodomeioambiente.

Contribuiçãoparaodesenvolvimentodeuma política estadual de
usodaterra.

Fortalecimento organizacional daApruma, entidadequecongregaos
produtoresenvolvidosnaexecuçãodoprojeto.

A adesãodenovosprodutores aoprojeto, perfazendoumtotalde22
propriedades, confirma a viabilidadedoManejoFlorestalemProjeto
deColonização.

Realização deumdiagnósticosocioeconômicodacomunidade.
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Diagrama dos lotes e áreas dereserva legalno
Projeto de Colonização PedroPeixoto
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Equipe Técnica da EmbrapaAcre

Eng. ftal.,Ph.D., Marcus Vinício Nevesd´Oliveira
Eng. ftal.,M.Sc.,Luis Cláudio Oliveira
Eng. ftal.,M.Sc.,HenriqueJosé BorgesdeAraújo
Eng. ftal.,D.Sc.,Lúcia HelenadeOliveiraWadt
Eng. agrôn., M. Sc.,Claudenor PinhodeSá
Eng. agrôn., M. Sc.,EliasMeloMiranda
Adm., M. Sc., Francisco deAssisCorreaSilva
TNSII,Comunicação,Mauricília PereiradaSilva
TNSII,Jornalista,SorayaPereirada Silva
Ass. oper., Manoel Freire Correia
Aux. oper.,PauloRodriguesdeCarvalho
Aux. oper., AirtondoNascimentoFarias


