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Com recursos do Fundo Amazônia, o Instituto Mamirauá inicia projeto
para redução das emissões por desmatamento e degradação

O projeto será desenvolvido nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã.

O Instituto Mamirauá iniciou, em
setembro,
o
projeto
“Participação
e
Sustentabilidade:
o
uso
adequado
da
biodiversidade e a redução das emissões de
carbono nas florestas da Amazônia Central”. O
objetivo é reduzir e transformar as práticas que
geram desmatamento, degradação ambiental e
emissões de gases de efeito estufa. A proposta
tem o patrocínio do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
por meio do Fundo Amazônia, com duração de
cinco anos.
“Serão promovidas atividades econômicas
sustentáveis, de informação e sensibilização
sobre o uso sustentado dos recursos naturais e
ações de monitoramento e proteção ambiental”,
disse a pesquisadora Auristela Conserva.
Estima-se que mais de 13 mil pessoas sejam
beneficiadas, direta ou indiretamente, com a
iniciativa que é dividida em cinco componentes:
pesquisa,
manejo
florestal
comunitário,
agropecuário, educação ambiental e proteção
ambiental.
Com
o
componente
de
pesquisa,
informações científicas serão geradas para dar
subsídios às ações de manejo florestal,

mitigação dos efeitos de mudanças climáticas e
recomposição de áreas degradadas. Já o
componente agropecuário, contempla ações
voltadas para a promoção de sistemas
agroflorestais, assim como o estímulo à
comercialização de produtos oriundos destes
sistemas.
Ações de manejo florestal comunitário
pretendem transformar práticas de exploração
convencional ou predatória em sistemas de
produção
sustentáveis,
minimizando
os
prejuízos
aos
recursos
madeireiros,
promovendo
assim
a
valorização
e
a
conservação dessas florestas. Para sensibilizar
o público alvo, o Instituto Mamirauá vai
promover atividades de educação e proteção
ambiental.
Agentes ambientais voluntários serão
capacitados e missões de fiscalização nas
Unidades de Conservação serão promovidas.
Instituições como Centro Estadual de Unidades
de Conservação (Ceuc-SDS), Instituto de
Proteção Ambiental do Estado do Amazonas
(Ipaam) e Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) serão
parceiras na execução da proposta.
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Migração de jovens na
Reserva Mamirauá é de 76%

A taxa de analfabetismo entre os jovens diminuiu 11
pontos percentuais, no período de 2001 (17%) e 2011 (6%).

A migração de jovens na Reserva
Mamirauá é de 76%, nos últimos anos. Este é
um dos resultados da pesquisa "Perfil
sociodemográfico dos jovens da Reserva de
Desenvolvimento
Sustentável
Mamirauá
(RDSM), Amazonas", realizada pelo Instituto
Mamirauá. O trabalho aponta ainda que 77%
dos jovens estão migrando para áreas
urbanas. Segundo a pesquisadora Dávila
Corrêa, uma das autoras da pesquisa, a falta
de condições de estudo é fator que contribui
para a migração entre os homens e as
mulheres.
Os
dados
avaliados
envolvem
população jovem, com idade entre 15 e 29
anos. Para feito de comparação foi utilizada a
série histórica do Censo Demográfico da
Reserva Mamirauá (2001, 2006 e 2011), que
representa uma extensão territorial de
260.000 hectares. Para as análises da área
completa da Reserva Mamirauá (1.124.000
hectares) foram utilizados somente dados de
2011. Em 2011, 73% da população da reserva
apresentam idade inferior a 30 anos.
Em 2011, os jovens (15 a 29 anos de
idade, n=2.513) correspondem a 27% da
população total da Reserva Mamirauá. Entre
os jovens 44% são mulheres e 56% homens.
Com relação à migração entre os jovens a
saída é maior do que a chegada às
comunidades,
com
76%
e
24%,
respectivamente.
Sendo
que
77%
das
migrações de saída são para área urbana e
23% para outra localidade rural.
“A migração de saída apresentou pouca
diferença entre os sexos, a justificativa para o
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comportamento ser semelhante entre homens
e mulheres pode indicar a diminuição do
envolvimento de ambos os sexos nas
atividades familiares produtivas locais e a
presença de uma renda doméstica menos
dependente da organização familiar. Estudar
é o segundo motivo de migração entre os
jovens, principalmente para áreas urbanas”,
concluiu.
Na opinião da pesquisadora, o estudo
justifica-se pela importância em observar e
compreender a dinâmica demográfica da
população jovem de uma Unidade de
Conservação. “Não podemos afirmar que os
jovens estão desinteressados completamente
pelo rural. No entanto, é importante
compreender suas motivações e interesses
enquanto projeto de vida”, afirmou Dávila.
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