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2,2% de área 

desmatada 

31% Floresta comunitária 25% Florestas Publicas de Produção 

74% Áreas Protegidas 

36% 



Comunidades Amapá 
 Projetos de Assentamento (PA)- em território federal administrado pelo 

INCRA. 
• Projetos de Assentamentos Agrícolas – Territórios individuais, podem 

usar 20% do território para atividades agrícolas e 80% (área de reserva 
legal) para manejo florestal madeireiro e não madeireiro de baixo 
impacto. 

• Projeto de Assentamentos Extrativistas (PAE)- a área é coletiva e o 
manejo florestal deve ser feito de forma comunitária. 

QUILOMBOLAS – áreas de uso coletivo. 
INDÍGENAS- Áreas de uso coletivo, geridas segundo o estatuto da terra. 
COMUNIDADES RIBEIRINHAS- áreas fundiárias administradas pela SPU. 
Há algumas contradições legais. 
EXTRATIVISTAS- moradores de Reservas extrativistas  que são áreas 
comunitárias administradas pelo ICMBio 

 



FLOTA - IEF 



Mapeamento Participativo do Uso de 
Recursos Naturais na FLOTA 

• Objetivo: identificar de forma participativa em 
grupos ou por família o uso dos recursos 
naturais pelas comunidades, que 
posteriormente foi usado para compor o 
plano de manejo da FLOTA. 

• O mapeamento ocorreu em 2012 com 
expedições em várias comunidades 



Mapeamento Participativo do Uso de 
Recursos Naturais na FLOTA 



Mapeamento 
Participativo do Uso 

de Recursos 
Naturais na FLOTA 



Proposta de MRV para os Programas 
produtivos do Amapá 

É um dos produtos de uma consultoria 
contratada pelo IEF entre 2014 e 2015.  

1. Programa de incentivo da Agricultura familiar 
– Mecanização da produção. Tendência de 
redução de desmatamento. (Fluxo) 

2. Programa de incentivo ao manejo de baixo 
impacto de produtos florestais madeireiros e 
não madeireiros, promovendo manutenção 
da floresta em pé. (Estoque) 



• Viagens de Campo – Entrevista a produtores e 
extrativistas  

 

 

Proposta de MRV para os Programas 
produtivos do Amapá 



Proposta de uma matriz lógica – construída em 
uma oficina com técnicos de várias instituições. 

• Impactos 

• Indicadores 

• Linha de base 

• Resultados 

O monitoramento vai ser feito de acordo com os 
impactos. É possível a participação da 
comunidade  

 

Proposta de MRV para os Programas 
produtivos do Amapá 



 

PROJETO PILOTO DE HABILITAÇÃO DE ÁREAS 
AO MANEJO FLORESTAL FAMILIAR 

SUSTENTÁVEL DE USO MÚLTIPLO E DE BASE 
COMUNITÁRIA NO P.A. SERRA DO NAVIO, 

TERRITÓRIO CENTRO-OESTE DO ESTADO DO 
AMAPÁ (2011 – 2015)  



Objetivo do Projeto Piloto de 
MFS 

• Habilitar 13 propriedades da reforma agrária à 
exploração sustentável dos recursos florestais, 
madeireiros e não madeireiros, através da elaboração e 
aprovação dos planos de manejo florestais familiares de 
uso múltiplo, no desenvolvimento de atividades florestais 
sustentáveis, visando mitigar as emissões de gases de 
efeito estufa (GEEs) e promover a conservação da 
biodiversidade e manutenção dos serviços bioclimáticos. 



Local de Execução 

• O Projeto atua em 13 propriedades rurais do Projeto 
de Assentamento Convencional da Reforma Agrária 
Serra do Navio, fomentando o uso múltiplo dos 
recursos naturais e geração de renda a partir da 
extração de: madeira; resíduo madeireiro; cipós dos 
gêneros Heteropsis e Clusia (Titica e cebolão); e coleta 
de sementes florestais. 

• Os planos de manejo são individuais/familiares porém 
as atividades foram realizadas de forma coletiva, bem 
como a comercialização dos ativos florestais. As 
famílias formalizaram o “Grupo dos 13” por meio de 
um TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA.  



 



Atividades 

• 11 lotes delimitados, inventariados, e em 
processo de licenciamento junto ao IMAP; 

• 02 lotes (lote nº 76 e 94) apresentaram 
inconsistência de demarcação, assim as famílias 
não puderam ainda ter suas reservas legais 
delimitadas e inventariadas, cabendo ao órgão 
gestor do Projeto de Assentamento (INCRA/AP – 
SR 21) solucionar a pendência das 02 
propriedades para a continuidade do projeto nas 
áreas. 



 

 

 

PROJETO FLORESTAS ALIMENTANDO O AR 

(2015 – 2017) 



Florestas Alimentando o Ar 

• O Projeto Florestas Alimentando o Ar, parceria com a 
ONG Conservação Internacional do Brasil (CI Brasil) e o 
Instituto Chico Mendes de Biodiversidade – Floresta 
Nacional do Amapá (ICMBio/FLONA do Amapá).  

• Visa apoiar o fortalecimento de organizações sociais e 
a participação das comunidades em programas de 
gestão de Áreas Protegidas por meio de assistência 
técnica e extensão florestas nas seguintes atividades: 1 
– Manejo Florestal Sustentável; 2 - Agroecologia; e 3 - 
Monitoramento e avaliação socioeconômica e 
ambiental. 



MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL 

• Subsidiar o desenvolvimento das atividades 
econômicas decorrentes dos planos de 
manejo florestais sustentáveis familiares de 
uso múltiplo de 13 famílias no Projeto de 
Assentamento da Reforma Agrária Serra do 
Navio, por meio de capacitações, 
acompanhamento técnico florestal e planos 
de negócios. 



AGROECOLOGIA 

• IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE QUINTAIS 
AGROFLORESTAIS NO P. A. SERRA DO NAVIO E ALTO RIO 
ARAGUARI. 

• Contribuir para o desenvolvimento da economia familiar com uso 
de técnicas de base agroecológicas, implantando e/ou fortalecendo 
o espaço dos quintais agroflorestais que as famílias já possuem. 

• São 32 famílias beneficiárias, sendo 16 no P.A. Serra do Navio e 16 
no Alto Rio Araguari (vivem dentro da FLOTA e FLONA, exceto 04 
famílias que são assentados do P.A. Manuel Jacinto) 



MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE 
RESULTADOS/IMPACTOS SOCIOECONÔMICO 

• Analisar os resultados/impactos da implantação 
de manejo florestal sustentável e sistemas 
agroecológicos no desenvolvimento social e 
econômico das famílias beneficiadas no PA Serra 
do Navio e região do Alto Rio Araguari, através da 
assistência técnica e extensão florestal (ATEF). 

• Ferramentas: Diagnósticos anuais das unidades 
familiares, análise de relatórios técnicos de ATEF 
e grupos focais de avaliação (formado por 
beneficiários). 



FOMENTO AO MANEJO FLORESTAL 
MADEIREIRO DE BAIXO IMPACTO – PROGRAMA 

DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO 
EXTRATIVISTA DO ESTADO DO AMAPÁ – 

PROEXTRATIVISMO (2015) 



Plano de Trabalho da 
AGRIBOMJE - FRAP 

• ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E PRODUTORES 
RURAIS DO ASSENTAMNTO BOM JESUS – AGRIBOMJE 

• Desenvolver a cadeia produtiva da madeira através do 
fomento à produção, da assistência técnica para o manejo 
florestal sustentável, o licenciamento ambiental, a educação 
para o crédito e o reconhecimento dos serviços ambientais 
prestados pelos produtores em suas florestas. 

• 20 (vinte) propriedades rurais nas comunidades do P.A. Cedro 
e P.A. Bom Jesus dos Fernandes no Município de 
Tartarugalzinho. 

• O Projeto está em fase de análise pelo Fundo de 
Desenvolvimento Rural do Amapá – FRAP/Secretária de 
Desenvolvimento Rural do Amapá – SDR.  
 
 



 

 

PROJETO: Ligando Mitigação das Mudanças 
Climáticas ao Manejo Florestal Comunitário no 

Amapá (2014-2016)  
 

Agente Financiador: Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID 
Órgão executor: Instituto Estadual de Florestas do Amapá – IEF 

 



OBJETIVO 

• Apoiar o desenvolvimento de atividades florestais 

sustentáveis no Estado do Amapá, visando mitigar as 

emissões de gases causadores do efeito estufa (GEEs) e 

promover a conservação da biodiversidade e 

manutenção dos serviços bioclimáticos. 

 



PROJETO :  
Ligando Mitigação das Mudanças Climáticas ao 

Manejo Florestal Comunitário no Amapá 

Elaboração do inventário florestal das áreas de intervenção do 
Projeto.  

Componente 1 

• Financiará as atividades de campo como delimitação e Inventário dos 
lotes/colocações , quantificando o potencial madeireiro dos mesmos. 

Elaboração de Planos de Manejo Florestal Sustentáveis (PMFS) 
e Capacitação dos produtores rurais. 

Componente 2 

• I. Sistematização da Governança para o Manejo Florestal 

• II. Análise do potencial econômico do Manejo Florestal 

• III. Capacitação em Manejo Florestal 

• IV. Elaboração de Planos de Manejo Florestal Sustentáveis (PMFS) 

Análise da viabilidade de continuidade do Projeto 
Componente 3 

• Financiará a identificação de estratégias de continuidade do Projeto, como possíveis 
fontes de financiamento do manejo , vinculado à mecanismos de REDD+ e politicas 
publicas para apoiar iniciativas de REED+  



PÚBLICO ALVO 

• Serão atendidas 63 famílias de pequenos 
produtores familiares  de 03  PA’s e 01 PAE do 
programa de reforma agrária do Instituto 
Nacional de colonização e Reforma Agrária- 
INCRA.  

ESCRITÓRIO REGIONAL DO IEF  Projeto de assentamento Nº de beneficiários  

E.R. Porto Grande  

PA Nova Colina  10 

PA Nova Canaã 10 

PA Serra do Navio  13 (novas) 

E.R. Mazagão  PAE Maracá  30 



Área de 
abrangência 
do Projeto 



Floresta Estadual do Amapá 

 

 

www.ief.ap.gov.br 
 

 

 

Thank you 
 


