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Introdução

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) 
tem por finalidade colocar em prática ações efetivas de 
conservação do meio ambiente, viabilizando alternativas 
para que agricultores e pecuaristas possam desenvolver 
suas atividades de maneira legal e sustentável, assim pro-
movendo o desenvolvimento econômico, social e ambien-
tal em todo o município.

O Projeto “Apuí mais Verde” surge com a finalidade de 
recuperar áreas degradadas, envolvendo agricultores e 
pecuaristas do município de Apuí, no Amazonas.

O Projeto é uma iniciativa do Instituto de Conservação 
e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (Idesam) 
em parceria com a Semma.

Esta cartilha é mais uma ferramenta para esclarecer 
dúvidas sobre o projeto e sensibilizar os moradores sobre 
a importância da recuperação das áreas naturais degra-
dadas de Apuí.

Objetivo

O objetivo do Projeto Apuí Mais Verde é incentivar a re-
cuperação de áreas degradadas, áreas de Reserva Legal 
e de Preservação Permanente (APP), por agricultores e 
pecuaristas do município de Apuí, recompondo a saúde 
do solo e das nascentes dos rios do município, além de 
promover o sequestro de carbono que contribui para com-
bater o aquecimento global, como forma de mitigação 
dos impactos das atividades. 



Desenvolvimento do Projeto

O projeto Apuí mais Verde foi criado pelo Idesam para 
recuperar áreas desmatadas e nascentes que sofreram 
degradação ocasionada por atividades como a agricultu-
ra e a pecuária, em propriedades rurais do município de 
Apuí. Assim, buscamos os produtores que estão interes-
sados em recuperar sua área. O projeto será realizado 
em todo o município e tem a meta inicial de reflorestar 
uma área mínima de 1.500 hectares.

1ª Fase: identificação dos interessados e da área
Participarão do projeto agricultores e pecuaristas que 

tiveram áreas originalmente florestais degradadas ou 
ocupadas por atividades agrícolas e de pecuária que esti-
verem interessados a participar do projeto. A participação 
será sempre voluntária, mas é exigida uma área mínima de 
cinco (05) hectares por propriedade participante!

2ª Fase: cadastramento das propriedades interessadas
Os cadastro das propriedades interessadas será 

feito por um formulário onde constarão informações do 
proprietário e da propriedade em que será feita a recupe-
ração de área. O formulário deve ser obtido na Semma, 
localizada na Rua das Comunicações, no. 381, Apuí-AM.

O período de cadastramento das propriedades será 
de 20 de junho a 30 de julho de 2009.

mín. 5 ha



3ª Fase: pLaneJamento e BUsca de financiamento
Atualmente o projeto depende do interesse dos proprietá-

rios rurais do Apuí em se cadastrarem no programa. 
Assim que se atingir a cota mínima de 1.500 hectares ou 

no prazo máximo de 30 de julho de 2009, o programa irá iniciar 
a busca por recursos para o financiamento de suas ativida-
des, como planejamento do escritório, construção do viveiro, 
aquisição de equipamentos e materiais, etc.

4ª Fase: impLantação das atiVidades
O projeto espera captar todos os recursos necessários 

para sua implantação no prazo entre 20 de julho e 20 de 
dezembro de 2009. Se os recursos necessários para início 
do projeto não forem captados dentro do prazo estipulado, o 
projeto será cancelado/reavaliado e as propriedades cadas-
tradas ficarão livres para definir outros usos para suas áreas.

Semma
Ruas das Comunicações, 381

Bairro das Comunicações

69.265-000 - Apuí-AM

(97) 3389-1939

semma.apui.am@hotmail.com



Perguntas e Respostas

1- QUais os docUmentos QUe serão exigidos dos proprietários QUe irão participar 
do proJeto?

a. O principal documento exigido é a comprovação de titularidade ou 
posse da terra da propriedade que o produtor quer que seja reflorestada. 
O documento exigido DEVE SER um dos abaixo citados:

Título definitivo expedido pelo INCRA no nome do Produtor, com •	
todas as parcelas devidamente pagas ao INCRA, que geralmente 
leva um período de 10 anos.
Título definitivo expedido pelo INCRA, com procuração no nome •	
do Produtor, e que está sendo devidamente pago no escritório do 
INCRA em Humaitá-AM.
Número da Inscrição do Produtor no cadastro de beneficiário da •	
Reforma Agrária (ex: AM000700007322) e a Data de Homologação, 
conforme consta nos documentos do INCRA.

B. Cópia do RG (Registro Geral) e do CPF (Cadastro de Pessoa Física) 
do produtor, ou seja, da pessoa em que a propriedade está no nome, ou 
tem o nome na procuração do título.

2- QUais as oBrigações de amBas as partes? 
As obrigações e comprometimento de ambas as partes serão firmados 

na forma de um contrato entre a Prefeitura e o proprietário onde o pro-
prietário ficará obrigado a:

 Apoiar as atividades de reflorestamento a serem realizadas pela 
equipe do projeto.

 Realizar a manutenção das áreas reflorestadas para evitar que 
peguem fogo, doenças, etc. durante o período mínimo de 25 anos.

 Se comprometer a não realizar novos desmatamentos em área de 
floresta primária (virgem) em suas propriedades.

O Projeto Apuí Mais Verde tem por obrigações:
 Fornecer as mudas necessárias para o reflorestamento das pro-

priedades.
 Fornecer assistência técnica e insumos para o reflorestamento 

(preparo da terra, adubação, roçado, combate a formigas, etc.).
 Realizar o monitoramento das propriedades e apoio para o comba-

te a incêndios e queimadas.



 Realizar o Pagamento pelos Serviços Ambientais (PSA) prestados 
pelas áreas reflorestadas, aos proprietários que se cadastrarem 
no programa. O PSA será feito anualmente, mediante as seguintes 
condições:

Valor anual de R$ 80,00 por hectare, por um período de 25 anos•	
O pagamento será feito mediante a verificação da integridade do •	
reflorestamento e do monitoramento do desmatamento via satélite 
das outras propriedades do proprietário. 
Em propriedades que não mantiverem seus reflorestamentos ou •	
desmatarem outras áreas, o PSA será suspenso.

 
 3- como serão seLecionadas as propriedades? QUais são os critérios de seLeção? 
será feito Uma aVaLiação das áreas degradadas para seLecioná-La?

A área mínima por propriedade para se cadastrar no Projeto é de cinco 
(05) hectares. Ou seja, não serão cadastradas propriedades que queiram 
reflorestar menos que 05 hectares.

Somente serão elegíveis ao PAMV áreas degradadas e/ou ocupadas por 
pasto e agricultura que queiram ser reflorestadas. Áreas de “capoeira” 
ou “juquira” em regeneração natural não serão incluídas, deixando para 
que se recuperem naturalmente. As propriedades que possuírem APPs ou 
áreas de preservação permanente (topo de morros, nascentes e beiras de 
igarapés) degradadas e quiserem se cadastrar, deverão prioritariamente 
selecionar essas áreas para reflorestamento.

4- QUais as espécies QUe serão Usadas? 
As espécies de árvores escolhidas são aquelas que crescem rápido, 

ajudando o solo a se recuperar, além de produzir madeira, óleos essenciais 
e frutos para os animais e para as pessoas.

Espécies de árvores propostas
Jatobá: Hymenaea courbaril 
Ipê: Tabebuia serratifolia 
Castanha-do-Pará: Bertholletia excelsa
Pau- rosa: Aniba roseodora 
Bandarra ou pinho-cuiabano: Schizolobium amazonicum 
Teca: Tectona grandis 



5- QUais os Benefícios trazidos peLo proJeto?
O projeto traz benefício ambientais, sociais e econômicos.
Os benefícios ambientais possuem valor para toda a humanidade, e se-

rão repassados pelos participantes através de Pagamento pelos Serviços 
Ambientais (PSA) anualmente. Assim, os benefícios dos reflorestamen-
tos e de não desmatar irão contribuir para:

 Recuperação de nascentes dos rios do Apuí, melhorando a qualida-
de da água e diminuindo o assoreamento do leito dos igarapés e rios.

 Melhorar o micro-clima da área, ou seja, tornar o ambiente mais 
fresco e úmido, com a sombra criada pela cobertura de árvores.

 Enriquecer a propriedade atraindo espécies da fauna e propiciando 
que novas espécies de árvores também cresçam ali, contribuindo 
para manutenção da biodiversidade amazônica.

 Combater o aquecimento global mantendo os gases que causam o 
efeito estufa nas árvores ou seqüestrando-os do ar com os reflo-
restamentos.

Os benefícios sociais e econômicos incluem:
 Criação de empregos de assistência técnica florestal e manuten-

ção de viveiros.
 Retorno econômico, através da utilização dos produtos não madei-

reiros (castanha, pau-rosa) e madeireiros, com a extração seletiva 
de baixo impacto da madeira em áreas reflorestadas de Reserva 
Legal. Em APPs não se pode tirar madeira.

 Novas atividades e experiência de tratos culturais de árvores para 
os proprietários, com incentivo paralelo à produção florestal sus-
tentável em áreas de uso ou Reserva Legal, isto é, fora de APP.

 Contribuir para melhorar o meio-ambiente e lazer, proporcionando 
aumento de bem-estar da família nas propriedades, afinal, quem 
não quer “sombra e água fresca”.



Semma
semma.apui.am@hotmail.com
(97) 3389-1939

Idesam
gabriel.carrero@idesam.org.br
(92) 3642-5698
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