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O informativo do produtor rural de Apuí

Apuí já tem plano municipal 
de combate ao desmatamento

A Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável (SDS) vem trabalhando para 
diminuir o desmatamento no Ama-
zonas. O primeiro passo foi dado 
com a criação do Plano de Preven-
ção e Controle do Desmatamento no 
Amazonas (PPCD-AM). Agora, com a 
meta de reduzir as taxas de desma-
tamento com foco no município de 
Apuí, a SDS criou o Plano de Preven-
ção e Controle de Desmatamento 
em Apuí (PPCD-AP), sendo este fun-
damental também para fortalecer o 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) na 
região.  O pacto de redução de des-
matamento ilegal e desenvolvimen-
to rural sustentável foi assinado pela 
secretária da SDS, Kamila Botelho 

EDITORIAL
Nesta segunda edição apresen-

tamos notícias atuais sobre a regulari-
zação ambiental, as práticas e tecno-
logias de produção rural sustentável, 
que se enquadram neste novo cená-
rio, e que já foram implantadas em 
Apuí, nas áreas demonstrativas que 
são abertas a visitação.Saiu também 
a regulamentação que exige que o 
produtor realize o Cadastro Ambien-
tal Rural, caso contrário, não receberá 
mais crédito rural, inviabilizando suas 
atividades no futuro próximo. 

Neste sentido, Apuí também 
tem se articulado, entre instituições 
do governo estadual e municipal e 
da sociedade civil, a buscar produção 
agropecuária de maior produtivida-
de e que contribua para  aumentar 
a  renda e reduzir o desmatamento. 
Quem desmatou mais que os 20% 
permitidos depois de julho de 2008, 
terá que reflorestar a área, segundo 
o Código Florestal.

Torcemos e estamos fazendo o 
que podemos para unir forças entre 
os apuienses para que a economia 
do município cresça através da pro-
dução sustentável, seja de carne, 
leite, frutos, óleos, sementes ou ma-
deira. Assim, quem não iniciar esta 
transição enfrentará cada vez mais 
dificuldades para produzir, podendo 
receber multas e ter suas áreas em-
bargadas. Fica a dica e refoçarmos 
o convite para oferecer nosso apoio 
ao produtor que queira aprender as 
técnicas de produção sustentável em 
nossos cursos, capacitações e dias de 
campo. Não fique de fora, procure-
-nos.

Boa Leitura!

Gabriel Cardoso Carrero
Coordenador do Programa de 

Mudanças Climáticas e Serviços 
Ambientais do IDESAM

do Amaral, representando o Gover-
nador do Estado, José Melo.

Pela primeira vez trabalhado em 
nível local, o PPCD-AM atuará os 
três eixos estratégicos por meio de 
ações integradas de ordenamento 
territorial e fundiário, monitoramen-
to e controle ambiental e fomento a 
atividades produtivas sustentáveis. 

A ação faz parte da agenda con-
junta do setor ambiental do Governo 
do Estado do Amazonas com a SDS 
e conta com a parceria do Ministério 
do Meio Ambiente, Ministério Pú-
blico, Prefeitura de Apuí, GIZ, WWF 
Brasil, ADS, IPAAM, IDESAM, IDAM,  
INCRA, ITEAM, AFEAM, FAEA, CEUC 
e SINDISUL.

Foto: SDS

Atualidades

DEIXE SUA MARCA
MAIS VISÍVEL!

ANUNCIE AQUI.



Introduzido pelo novo Código 
Florestal, o Cadastro Ambiental Ru-
ral (CAR) é obrigatório a todos os 5,6 
milhões de propriedades e posses 
rurais do país para compor o Siste-
ma Nacional de Cadastro Ambiental 
Rural (Sicar). O CAR é o registro das 
informações ambientais dos imóveis 
rurais e funciona como uma cartei-
ra de identidade da propriedade, 
sendo fundamental para auxiliar no 
processo de regularização e moni-
toramento da área, assim como no 
combate ao desmatamento.

Ele é pré-requisito para obtenção 
do crédito rural, do licenciamento 
ambiental e da venda legal da pro-
dução agropecuária. Com o CAR, o 
produtor pode planejar ações para 
se adequar as exigências do Novo 
Código Florestal, protegendo o 
meio ambiente e valorizando a pro-
dução sustentável.

O acompanhamento do proces-
so de regularização no Amazonas é 
tarefa do Instituto de Proteção Am-
biental do Amazonas (IPAAM), órgão 
executor, sob coordenação da Secre-
taria Estadual de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (SDS). 
Em Apuí, o Idesam, Incra, Idam e 
WWF, em parceria com o Sindisul, 
estão cadastrando os imóveis rurais. 

Como fazer o CAR? 
Você pode acessar o site 

do Ministério do Meio Am-
biente no endereço 

eletrônico:
http://www.car.gov.br

ou procurar as
instituições aptas a reali-

zarem o cadastro.

Fortalecer a pecuária sustentá-
vel é o objetivo do Grupo de Tra-
balho Técnico de Intensificação da 
Pecuária e Sustentabilidade, coor-
denado pelo Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural Susten-
tável de Apuí (CMDRS) em parceira 
com o Idesam e  WWF Brasil.

Reunião do Grupo de Trabalho. 
Foto: Vitor Coluna Reunião do Grupo de Trabalho. 

Foto: Priscila Rabassa

 Manuel Fernandes, presidente do CMDRS. 
Foto: Priscila Rabassa

Pecuária sustentável ganha força no município
Assuntos como acesso ao crédi-

to, assistência técnica, geração de 
renda e regularização ambiental 
são discutidos nos encontros reali-
zados na Câmara dos Deputados.

Interessados em saberem mais 
sobre o trabalho ou que desejam 
participar das reuniões do Grupo de-
vem fazer contato com o Presidente 
do CMDRS, Sr. Manuel Fernandes.
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Cadastro Ambiental Rural regulariza 
os imóveis em Apuí
Prazo para fazer o registro de terras dentro do novo Código Florestal
vai até maio de 2015.

Para a realização do 
cadastro, o proprietário deve 

apresentar: 

Cópia do RG e CPF;
Mapa do imóvel rural e 

coordenadas geográficas, 
se tiver;

Cópia dos documentos de 
titularidade ou posse do 

imóvel rural;
Arquivo digital do imóvel rural,

 se tiver.

“É preciso criar um espaço 
de diálogo para debater 
o tema e buscar soluções 

conjuntas para superar as 
dificuldades do setor 

em Apuí”. 
Manuel Fernandes, Presidente 

do CMDRS.

Vitor Coluna, do Idesam, realizando o CAR. 
Foto: Aparecida Sardinha



Entre os dias 29 e 31 de agos-
to, Idesam e Prefeitura de Apuí com 
apoio financeiro do Fundo Vale, reali-
zaram a 3a Feira da Agricultura Fami-
liar de Apuí. O evento, que aconteceu 
paralelo a 27ª Exposição Agropecuá-
ria de Apuí (Expoap), teve como obje-
tivo fortalecer espaços de promoção, 
divulgação e comercialização dos 
produtos da agricultura familiar para 
a população e fomentar a troca de 
experiência entre agricultores.

A Feira contou com a exposição 
de produtos da agricultura familiar 
e com estandes de instituições lo-
cais que atuam no município, como 
Idesam, Idam, Viveiro Santa Luzia, 
Secretaria de Meio Ambiente, Ceuc,  
Ipaam, Ibama Prevfogo, Cetam e o 
Grupo de Mulheres Recicle. 

Juntamente com a Feira da Agri-
cultura, o Idesam realizou o 3o Con-
curso de Produtos da Agricultura 
Familiar, que distribuiu mais de R$ 

Difundir e promover a adoção 
das boas práticas na pecuária é a 
meta da Capacitação Continuada 
em Pecuária Sustentável para pe-
quenos produtores rurais, evento 
promovido pelo Idesam, em parce-
ria com a empresa Via Verde.

Os dois primeiros módulos do 
curso foram realizados nas proprie-
dades rurais dos pecuaristas Adelá-

Vencedores do Concurso. Foto: Priscila Rabassa

5.000 em prêmios. Neste ano, foram 
contemplados os 6 melhores produ-
tos nas categorias: maior cacho de 
banana nanicão, maior macaxeira, 
maior abacaxi, maior cará, maior 
abóbora e melhor queijo caseiro.

“A capacitação é uma 
oportunidade para os 
produtores trocarem 

experiências e para difundir 
técnicas que serão úteis 

para aumentar a produção 
e a renda.” 

Gabriel Carrero, 
Coordenador do Projeto.

rio Ronnau e Lourizete de Morais, 
onde ambos estão implantando o 
Sistema Silvipastoril Intensivo (SSPI) 
em Apuí.

O objetivo do Sistema Silvipas-
toril é introduzir técnicas de manejo 
do rebanho e da propriedade rural 
visando a melhoria produtiva, o au-
mento da renda familiar e a conser-

Apuí recebe Feira da Agricultura Familiar

vação da propriedade rural de for-
ma sustentável.

O curso é gratuito e a inscrição 
para o próximo módulo, previsto 
para o dia 4 de outubro, na proprie-
dade do produtor João Nilton, pode 
ser realizada na sede do Idesam, lo-
calizada na rua Acari, 548.

A realização da 3a Feira da Agri-
cultura Familiar de Apuí contou com 
a parceria da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente (Semma), Idam, 
Ceuc e Ibama Prevfogo.
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Dia de campo sobre boas práticas
na pecuária mostra vantagens do Sistema 
Silvipastoril Intensivo

Dia de Campo. Foto: Priscila Rabassa

Implantação de Cerca Elétrica.
Foto: Priscila Rabassa



Na era digital

2º Encontro de Café Agroflorestal

Calendário Agrícola

Produção de Café com Qualidade

AGENDA

Referência na produção de mudas e 
sementes Nativas da Amazônia, o Vivei-
ro Santa Luzia, parceiro do Idesam na 
produção de sementes e mudas, criou 
sua home page na Internet. O objetivo 
é dar visibilidade ao trabalho desenvol-
vido, além de facilitar o acesso da popu-
lação à informação sobre os produtos e 
serviços oferecidos. O novo Portal traz 
também informações sobre os serviços 
de reflorestamento, paisagismo, arbo-
rização e educação ambiental, execu-
tados pela empresa. Para saber mais, 
acesse o site www.viveirosantaluzia.
com.br ou curta a página do Facebook 
Viveiro Santa Luzia. 

Com o objetivo de discutir a produ-
ção cafeeira no município, o Idesam, 
com apoio do Fundo Vale, realiza nos 
dias 2 e 3 de outubro, o 2o  Encontro 
de Café Agroflorestal. O evento, que 
tem início às 9h da manhã, na Câmara 
Municipal, terá a participação de pesqui-
sadores do CATIE (Costa Rica) e da Em-

Auxiliar o agricultor a planejar a 
sua produção é o objetivo da Oficina 
de Construção do Calendário Agrícola, 
que acontece no período de 14 a 18 de 
outubro, nos setores Coruja e Três Esta-
dos. Promovida pelo Idesam, em par-

Antes da Colheita:
Monitoramento de pragas e doenças;
Planejar o momento ideal para iniciar 
a colheita (ponto de maturação;

Colheita:
Fazer colheita seletiva 
(grãos maduros);
Lavagem e separação do café que flu-
tua na água (secos, brocados, mal for-
mados e imaturos);
Manter o café colhido em local venti-
lado e com sombra;
Evitar a fermentação do café em sacarias;

EXPEDIENTE

Carlos Koury - Secretário Executivo
Mariano Cenamo - Secretário
Executivo Adjunto
Gabriel Carrero - Coordenador do 
Projeto Semeando Sustentabilidade 
em Apuí
Priscila Rabassa - Jornalista Responsável
Ana Medeiros - Designer
O Apuí Rural é uma publicação bi-
mestral produzida pelo Instituto de 
Conservação e Desenvolvimento Sus-
tentável do Amazonas - IDESAM.

IDESAM em Apuí: Rua Acari, Nº 548. 
Contato: (92) 3308-7360/
(92) 3642-5698
E-mail: contato@idesam.org.br
Tiragem: 500 exemplares

Nos primeiros 5 dias, depois de colhi-
do, o café tem o maior risco de perder 
qualidade;

Secagem no Terreiro:
Fazer limpeza e desinfecção do terreiro;
Transportar o café para o terreiro o 
mais rápido possível;
“Rodar” o café o máximo possível;
Evitar umidade do sereno durante a 
noite e proteger das chuvas;
Aumentar o volume das camadas as-
sim que forem secando;

brapa (Rondônia), apresentando temas 
sobre o manejo da sombra no cafezal, 
experiências e características da pro-
dução do café clonal BRS Ouro Preto e 
técnicas de adubação verde. Durante o 
evento acontece também a premiação 
do concurso Idesam de Melhor Café, 
que teve como vencedor, pela segunda 
vez, o produtor João Nilton.

ceria com a empresa Via Verde, de São 
Paulo, a oficina será um espaço para 
troca de experiência e aprendizado so-
bre a época correta do plantio, colheita, 
formas de adubação entre outras infor-
mações importantes para o desenvolvi-
mento das culturas

Palestra. Foto: IDESAM

Visita de Campo. Foto: IDESAM
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Outubro

2 e 3 de outubro: 
2º Encontro Café Agroflorestal em 
Apuí Concurso Idesam de
Melhor Café.
Local: Câmara Municipal

4 de outubro:
Capacitação em Pecuária Sustentável.
Local:  Vicinal Sebastião Pedro

14 a 18 de outubro: 
Oficina de Construção do calendário 
agrícola
Local: Coruja e Três Estados


