
 

  

Demandas do setor florestal familiar e comunitário 

levantadas durante o Seminário Manejar e 

apresentadas ao grupo de transição do futuro 

governo do Amazonas (mandato 2019-2022). 



  

PROPOSTAS E REIVINDICAÇÕES PARA CADEIAS PRODUTIVAS FLORESTAIS 

AOS REPRESENTANTES DO GOVERNO ELEITO DO ESTADO DO AMAZONAS 

 

O presente documento reúne os 

resultados das plenárias realizadas 

durante o seminário Manejar -  

“Seminário de Produção Florestal 

Familiar e Comunitária do Amazonas”. 

Como encaminhamentos das 

plenárias do evento, foram elencadas 

propostas e reinvindicações de 

representantes do setor florestal 

familiar e comunitário do Amazonas. 

Estas propostas têm como objetivo a 

obtenção de melhorias, superação de 

entraves e consolidação das cadeias 

florestais do estado, de forma a 

propiciar melhoria da qualidade de vida 

as populações do interior por meio de 

ferramentas de geração de renda 

aliada a conservação florestal.  

 

 

O SEMINÁRIO MANEJAR 

 

Com o objetivo de fomentar a 

produção florestal madeireira e não-

madeireira de produtores rurais do 

interior do Amazonas foi realizado, no 

período de 26 a 28 de novembro no 

Bosque da Ciência / INPA, o Seminário 

Manejar “Seminário de Produção 

Florestal Familiar e Comunitária do 

Amazonas”.  

O Seminário Manejar foi 

organizado pelo Idesam – Instituto de 

Conservação e Desenvolvimento 

Sustentável da Amazônia, com apoio 

financeiro do Fundo Amazônia/BNDES, 

e em parceria com a Fundação 

Amazonas Sustentável – FAS. O 

evento faz parte do projeto Cidades 

Florestais, desenvolvido pelo Idesam 

com apoio do Fundo 

Amazônia/BNDES, e contou como 

parceiros do evento as seguintes 

instituições: INPA/Bosque da Ciência, 

FSC – Brasil, Secretaria de Meio 

Ambiente do Estado do Amazonas - 

SEMA,

o Instituto de Proteção Ambiental do 

Amazonas - IPAAM, Centro Acadêmico 

de Engenharia Florestal da 

Universidade do Amazonas - CAEF.  

O Manejar ofertou minicursos, 

rodada de negócios, plenárias e 

apresentação de trabalhos acadêmicos 

para um público de 130 pessoas dentre 

produtores rurais de nove organizações 

sociais do Amazonas, profissionais da 

área florestal, representantes de 

empresas da temática florestal, 

pesquisadores, representantes de 

instituições públicas e de organizações 

não governamentais.  

Durante as plenárias do evento 

foram discutidos os desafios para a 

evolução das cadeias produtivas 

florestais do Amazonas, assim como, 

foram apontadas necessidades de 

melhorias. Dessa forma, este 

documento, resume as principias 

demandas ao governo eleito do 

Amazonas discutidas durante o evento. 



  
 

PROPOSTAS E REIVINDICAÇÕES PARA CADEIAS PRODUTIVAS FLORESTAIS 

AOS REPRESENTANTES DO GOVERNO ELEITO DO ESTADO DO AMAZONAS 

 

Compras Públicas 

1. Priorizar a produção local em chamadas de compras públicas.  

2. Obrigação por parte do governo estadual e dos municipais em realizar 

compra de madeira proveniente de manejo florestal para obras públicas. 

3. Dedicar esforços para produtores locais acessarem programas 

governamentais existentes, investindo no fortalecimento da assistência técnica, 

revisando editais para atender a realidade do interior do Amazonas, ampliando editais 

e utilizando meios de comunicação mais adequados a realidade local para divulgar os 

editais.  

4. Solicitar a CONAB a inclusão de novos produtos extrativistas na Política de 

Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade. 

5. Garantir o pagamento da subvenção de produtos da sociobidiversidade 

aos extrativistas do Amazonas. 

Gestão Florestal 

6. Implementar a Política Estadual de Regularização Ambiental do 

Amazonas.  

7. Realizar o Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Amazonas, no 

intuito de se propiciar ferramenta de ordenamento territorial e de gestão ambiental que 

possa direcionar o desenvolvimento sustentável do estado.  

8. Excluir o parágrafo 3 do artigo 15 da Lei de Gestão de Florestas Públicas 

do Amazonas, que impede a realização de Concessões Florestais no Amazonas, pois 

por esse parágrafo cria-se a necessidade de aprovação da Assembleia Legislativa 

para concessão de florestas superiores a 1 mil hectares e aprovação do Congresso 

Nacional para florestas superiores a 2,5 mil hectares, criando assim um grande 

entrave ao desenvolvimento das Concessões Florestais no Amazonas. 

 

Licenciamento e Controle Florestal 

9. Desburocratizar o licenciamento e garantir tratamento diferenciado para 

Planos de Manejos Florestais Comunitários e Familiares, assim como, para Planos de 

Manejo provenientes de Unidades de Conservação. 



  

 

10. Excluir a necessidade de declaração municipal quanto à adequação ao 

código do município para Planos de Manejo Florestais em Pequena Escala, Menor 

Impacto e de Várzea. 

11. Adotar sistema estadual que exclua necessidade de certificado digital e 

permita utilização do Sistema DOF off-line para Planos de Manejo Florestais em 

Pequena Escala, Menor Impacto e de Várzea. 

12. Fortalecimento das Secretaria Municipais de Meio Ambiente do Amazonas 

para o estabelecimento da descentralização do licenciamento ambiental. 

13. Elaboração e publicação de Resolução Estadual específica para Planos de 

Manejo Florestais em Áreas de Várzea. 

  

Assistência Técnica Florestal 

14. Fortalecer e ampliar assistência técnica florestal madeireira e não 

madeireira por meio de: ampliação de recursos para ações em campo e ampliação do 

quadro de funcionários do Idam; elaboração de editais para contratação de assistência 

técnica florestal de instituições privadas. 

Fomento e crédito florestal 

15. Estabelecer linha de financiamento adequada a realidade de manejadores 

familiares e comunitários, com assistência técnica para utilização do financiamento. 

16. Estabelecer linha de financiamento para fomentar o beneficiamento de 

matérias que contemple: aquisição de matéria-prima, aquisição de maquinário e 

insumos.   

Impostos 

17. Isenção de imposto para matéria prima florestal necessária para produção 

de óleos vegetais mediante uso da carteira do produtor rural e nota fiscal avulsa. 

18. Tributações diferenciadas para usinas familiares e comunitárias. 

Agregação de valor 

19. Criação e direcionamento de programas governamentais para se fortalecer 

o empreendedorismo de pequenas e médias empresas do setor florestal no 

Amazonas. 

Serviços Ambientais 



  

 

20. Estabelecer incentivos à produção madeireira familiar e comunitária, assim 

como, para a produção não madeireira por meio de recursos de pagamentos por 

serviços ambientais.  

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  


