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A pandemia trouxe um cenário 
devastador, no qual as popu-
lações e grupos vulneráveis 

foram os mais afetados em todo o 
mundo. Em meio a essa situação, 
trabalhamos arduamente para prote-
ger vidas,  redefinir estratégias para 
garantir a subsistência da pessoa 
humana. Nesse processo, tornou-se 
mais evidente a importância de cui-
darmos do meio ambiente, e priori-
zarmos políticas socioambientais de 
valorização daqueles que protegem 
nossas florestas.

Para continuidade de políticas 
públicas para conservação e desen-
volvimento econômico, reunimos 
mais de dez instituições governa-
mentais com apoio inclusive de 
parceiros internacionais, na missão 
de cuidarmos daqueles que conser-
vam as florestas do Acre, levando 
alimentos, atendimentos em saúde, 
vacinação e serviços ambientais a 
milhares de pequenos produtores 
rurais, extrativistas, ribeirinhos e 
povos indígenas, nos períodos mais 
críticos da pandemia. 

Temos orgulho de possuir uma 
das políticas ambientais modelo 
para o mundo, que permite a im-
plementação de estratégias voltadas 
para o incentivo, a manutenção e a 
ampliação da oferta de produtos e 
serviços ambientais como resposta 
aos desafios impostos pelas mudan-
ças climáticas.

Com o foco na promoção de be-
nefícios e na proteção dos direitos 
das comunidades, o Estado do Acre 
desenvolveu também as salvaguar-
das socioambientais para a imple-

mentação de projetos e programas 
de Redução de Emissões por Des-
matamento e Degradação Florestal 
(REDD+). Assim atuamos de forma 
preventiva na ocorrência de impac-
tos indesejados às comunidades tra-
dicionais, povos indígenas e servi-
ços ecossistêmicos envolvidos.

Seguindo a recomendação das 
salvaguardas de REDD+ da Con-
ferência das Partes da UNFCCC, 
COP 16 em Cancun, o Estado do 
Acre apostou num processo de 
construção participativa de suas 
salvaguardas sob orientação da ini-
ciativa internacional de REDD+ 
SES, e alinhado com o Sistema de 
Informação das Salvaguardas SIS 
REDD+ nacional.

 Cientes da importância do com-
prometimento mundial com as mu-
danças climáticas, temos avançado 
entre os estados que compõem a 
Amazônia Legal com importan-
tes iniciativas, a exemplo do Zo-
neamento Econômico-Ecológico 
(ZEE), que já está em sua terceira 
fase, a implementação do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) e do Pro-
grama de Regularização Ambiental 
(PRA) e das ações integradas de 
Comando e Controle, que envolvem 
as equipes de fiscalização e comba-
te aos ilícitos ambientais.

Estamos cuidando da floresta, 
porque ela é nossa maior riqueza, é 
a nossa casa e, por isso, batalhamos 
para oferecer oportunidades para o 
homem amazônico plantar e se ali-
mentar do seu próprio chão. Nossa 
política tem como pauta prioritá-
ria proporcionar qualidade de vida 

para os povos que vivem na floresta, 
unindo conservação ambiental com 
geração de renda e melhoria na qua-
lidade de vida.

Temos um grande desafio, tanto 
para o governo federal quanto para 
os estados da Amazônia Legal, em 
desenvolver estratégias que unam de-
senvolvimento econômico e susten-
tabilidade. Para a superação desses 
desafios, o Estado propõe um con-
junto de diretrizes que nortearão as 
principais agendas para os próximos 
anos desta gestão rumo ao desenvol-
vimento sustentável inclusivo, por 
meio da retomada do crescimento 
econômico, implementando o agro-
negócio de baixas emissões de carbo-
no, com respeito às leis e manutenção 
dos recursos naturais para as atuais e 
futuras gerações, contribuindo para o 
alcance dos Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável – ODS.

Considerando que as transformações ambientais tomaram escalas globais, o papel da 
Amazônia é fundamental para o equilíbrio ecológico do planeta. Assim, a sociedade 
acreana tem a responsabilidade de cuidar do seu ambiente e manter os recursos 
naturais para as gerações futuras desta região, frente às mudanças ambientais globais, 
especialmente as influenciadas por atividade humana.
Esta responsabilidade se manifesta no comportamento individual e coletivo da sociedade 
acreana e se focaliza na Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), que tem por 
objetivo alertar e organizar a resposta da sociedade na esfera governamental estadual, 
considerando ser esta a responsável pelo Sistema de Meio Ambiente do Estado. As 
principais linhas de preocupação no ambiente acreano e a indicação de caminhos para 
a sociedade lidar com essa responsabilidade são interrelacionadas, mas têm aspectos 
distintos em termos de respostas.
Nesse cenário, a busca da sustentabilidade visa conciliar o desenvolvimento econômico 
e a inclusão social, com o uso equilibrado e eficiente dos recursos naturais. Ademais, 
o Acre tem assumido papel de destaque internacional na proposição e no alcance de 
metas relacionadas à mudança do clima, especialmente com a implementação dos 
programas de incentivo a serviços ambientais (carbono e sociobiodiversidade). Nesse 
sentido, os desafios dos próximos anos estão em garantir o aperfeiçoamento das práticas 
de manejo para redução das emissões de gases de efeito estufa; manter a redução do 
desmatamento e queimadas ilegais; promover e estimular a regularização ambiental e 
fundiária; implementar o Novo Código Florestal e garantir o cumprimento do Acordo 
de Paris, através do Cadastro Ambiental Rural – CAR e do Programa de Regularização 
Ambiental - PRA.
Para a superação dos desafios o Estado propõe um conjunto de diretrizes que nortearão 
as principais agendas para os próximos anos desta gestão para sustentar um processo de 
desenvolvimento sustentável inclusivo, por meio da retomada do crescimento econômico, 
implementando o agronegócio de baixas emissões, com respeito às leis e manutenção 
dos recursos naturais para as atuais e futuras gerações, contribuindo para o alcance dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS. 
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Confira os principais avanços:

ZONA 1: 
Sistema de Produção Agropecuá-

ria e Florestais Sustentáveis – Ocu-
pava 24,7% do território acreano. 
Em função da criação de novos as-
sentamentos e da regularização fun-
diária de propriedades familiares, 
fazendas e seringais, na Fase III, a 
Zona 1 passou a ocupar 37,2% do 
território, com incremento de 50,8% 
em relação à Fase II.

ZONA 2: 
Uso Sustentável dos Recursos Na-

turais e Proteção Ambiental – Ocupa-
va em 2007, 49% do território acreano 
e se concentrava na zona fronteiriça 
e nas regionais de desenvolvimento 
do setor oeste. No período de 2008 a 
2019, foram criadas duas unidades de 
conservação: a Floresta Estadual do 
Jurupari e a Área de Relevante Inte-
resse Ecológico do Japiim-Pentecos-
tes, que condicionaram um aumento 
na ordem de 4,6% (cerca de 360 mil 
hectares) na área ocupada pela zona, 
a qual, na Fase III, ocupa 51,1% do 
território acreano.

ZONA 3: 
Áreas prioritárias para ordena-

mento territorial – Teve redução de 
56%, indicando a efetividade do pro-
cesso de revisão. Em 2007, essa 
zona ocupava 26,2% do território 
acreano e se concentrava na re-
gião central do estado e, em 2020, 
passou a ocupar apenas 11,5% do 
território, distribuindo-se, princi-
palmente, nas regionais do Purus, 
Tarauacá-Envira e Juruá.

ZONA 4:
 Cidades do Acre - Em 2007, ocu-

pava 0,2% do território acreano e, em 
2020, continuou com o mesmo per-
centual, embora de maneira absoluta, 
tenha reduzido a área do perímetro 
urbano de Rio Branco (extinção da 
zona urbana do plano diretor), prin-
cipal causa da redução de 6,4% na 
área ocupada pela Zona 4.

A revisão da terceira fase foi co-
ordenada pela Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e das Políticas 
Indígenas (Semapi) e traz como pro-
dutos principais o Mapa de subsídio 
à gestão ambiental e territorial acom-
panhado do Resumo executivo e os 
estudos complementares de zonea-
mento agrícola de risco climático e o 
zoneamento pedoclimático.

O Zoneamento Ecológico-Econô-
mico (ZEE), principal instru-
mento de planejamento e gestão 

territorial do Estado do Acre, se tornou 
uma referência nacional e está na sua 
terceira fase de implementação. Carac-
terizado pela aplicação de um conjunto 
de regras que procura regular o uso e a 

ocupação do território, o ZEE en-
volve aspectos técnicos, jurídicos, 
políticos e institucionais para a 
gestão territorial. Uma das inova-
ções do documento foi a redução 
da área de abrangência da zona 3 
em 56% e o consequente aumento 
das demais áreas.

Zoneamento 
Ecológico-Econômico 
do Acre ganha nova revisão

ACRE PELO CLIMA - COP 26ACRE PELO CLIMA - COP 26

Comunidade ribeirinha do Rio Croa, Acre, Brasil. Foto: Arquivo Secom
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Investimentos para os povos indígenas

Em 2021, o governo do Estado, 
por meio da Semapi, destinou 
mais de R$ 10 milhões para 

apoiar projetos que beneficiam os po-
vos indígenas. Cinco Planos de Gestão 

Territorial e Ambiental (PGTI) se-
guem em fase de elaboração e outros 
29 passam por atualização com objetivo 
de garantir os registros das estratégias in-
dígenas para o futuro. Os recursos são do 

Programa REM (REDD Early Movers), 
em português (REDD+ para pioneiros), e 
do Programa de Saneamento Ambiental e 
Inclusão Socioeconômica do Acre (Pro-
ser) do Banco Mundial (Bird). 

Medida emergencial em terras indígenas
Ainda em 2020, aproximadamente 

R$ 700 mil foram investidos em 3.450 
cestas básicas distribuídas durante três 
meses. O recurso do Programa REM foi 
destinado às famílias indígenas como 
medida emergencial diante da crise 
causada pela Covid-19. 

75
Toneladas de 

alimentos para 
segurança alimentar 

em 20 terras 
indígenas do Acre

O Governo do Estado do Acre ga-
rante também incentivos para valori-
zação da cultura indígena por meio do 

Prêmio de Fortalecimento da Cultura 
dos Povos Originários. A iniciativa irá 
premiar 144 propostas culturais de in-

dígenas que residem em aldeias e tam-
bém na área urbana. Os investimentos 
somam mais de R$ 1,4 milhão.

Valorização da cultura indígena

Cultura e Formação
Além de garantir o apoio aos festi-

vais culturais, formação, capacitação e o 
pagamento das bolsas dos agentes agro-
florestais indígenas (AAFIs), o governo 
do Acre trabalha para implementar 21 
termos de fomento para organizações 
indígenas. A iniciativa irá fortalecer o ar-
tesanato, pesquisa de espécies potenciais, 
recuperação de áreas alteradas, constru-
ção de espaços culturais, produção sus-
tentável e implantação de viveiros.

Espaço Kaxinawá
Outra importante iniciativa foi a en-

trega do Espaço Kaxinawá, que irá fun-
cionar como uma embaixada dos povos 
originários. O local será palco de eventos 
culturais, venda de artes indígenas para 
o fomento da economia e a promoção de 
eventos temáticos que valorizam as dan-
ças, músicas, artesanatos, festivais, teatro e 
outras manifestações culturais. As iniciati-
vas são desenvolvidas por meio da Funda-
ção de Cultura Elias Mansour (FEM).

Subsídios para 149 agentes agroflorestais indígenas 
que implementam ações para proteger os territórios 
de seus povos e promovem atividades de manejo sus-
tentável em seus territórios
Treinamento de 50 novos agentes agroflorestais 
indígenas
Subsídios às organizações para a implemen-
tação de planos de gestão em terras indígenas e 
atividades de valorização do patrimônio cultural
Edital para apresentação de propostas de orga-
nizações indígenas
Apoio técnico para 25 das 36 terras indígenas no 
Acre com fortalecimento institucional e projetos
Convênios firmados com 59 associações indígenas.

Benefícios para 
terras indígenas:

.

.

.

.

.

.
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Governador do Acre, Gladson Cameli, entrega cestas básicas  
em aldeia indígena do Jordão. Foto: Marcos Vicentti

Gladson recebe líderes indígenas para atualização dos planos 
de gestão territorial e ambiental. Foto: Diego Gurgel/Secom
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Sistema Estadual de Áreas Naturais 
Protegidas passa por reformulação

O Sistema Estadual de Áreas 
Naturais Protegidas do Es-
tado do Acre – Seanp (Lei nº 

1.426/2001) é composto pelo conjunto 
de Unidades de Conservação (UCs), 
estaduais e municipais. O Seanp foi 
concebido a partir dos estudos do Zo-
neamento Ecológico Econômico (ZEE) 
que garantem a cobertura de áreas pro-
tegidas de quase metade do território es-
tadual, e pode ser expandido para cerca 
de 70% do território quando contabili-
zadas as reservas legais de propriedades 
particulares e os projetos agroflorestais.

O Seanp tem contribuído para a 
implementação e o monitoramento 
das políticas públicas que garantem a 
proteção da biodiversidade e dos ser-
viços ecossistêmicos. Recentemente, o 
governo do Acre deu início ao processo 
de consulta pública para reformulação 
da lei que institui o Seanp em razão 
das mudanças na legislação ambiental 

estadual e também para tornar a gestão 
das unidades de conservação mais ope-
racional, definindo com mais clareza as 
competências da Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente e das Políticas Indíge-
nas e de outras instituições que atuam 
no âmbito da gestão do Seanp.

As contribuições foram recebidas 
durante audiência pública virtual. 
Após analisadas foram incorpora-
das ao texto, enviadas para análise 
da Procuradoria Geral do Estado do 
Acre (PGE), em seguida à Casa Civil 
e encaminhada à Assembleia Legis-
lativa do Acre (Aleac) para votação.

O Seanp opera de acordo com as 
leis brasileiras que dispõem sobre o 
assunto como o Plano Nacional de 
Áreas Protegidas – PNAP (Decreto 
no. 5.758/2006) e a Política Nacio-
nal de Gestão Ambiental e Territo-
rial de Terras Indígenas – PNGATI 
(Decreto nº. 7.747/2012).

Instrumentos de gestão 
ambiental unem governo do Acre 
às organizações e sociedade civil

O governo valoriza as relações com 
as organizações e a sociedade civil e, por 
meio do Conselho Estadual de Meio Am-
biente e Floresta (Cemaf), órgão colegiado 
deliberativo e normativo composto por 22 
membros, busca soluções para a área am-
biental. Sob gestão da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e das Políticas Indíge-
nas (Semapi), o conselho delibera sobre 
assuntos que causam impacto ambiental. 

O Cemaf também fiscaliza a aplicação 

de recursos do Fundo Estadual de Meio 
Ambiente e Florestas (Femaf), órgão 
responsável por financiar a execução da 
Política Pública Florestal do Estado do 
Acre. O fundo  atua como catalizador 
de recursos de fontes diversas, destina-
dos para ações e projetos em defesa do 
meio ambiente, clima e floresta. Entre as 
doações destacam-se o Programa Global 
REDD para Early Movers (REM), Fundo 
Amazônia/BNDES e WWF/SKY.

ACRE PELO CLIMA - COP 26ACRE PELO CLIMA - COP 26

Parque Estadual Chandless. Foto: Pedro Devani
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Ações fortalecem o manejo de produtos 
florestais madeireiros

No âmbito do PDSA II/BID, a Se-
mapi atua no desenvolvimento susten-
tável de comunidades e organizações 
sociais residentes em áreas de florestas, 
através de investimentos em projetos 
que visam a promoção de cadeias de 
valor de produtos florestais não ma-
deireiros, como o murumuru (Astro-
caryum murumuru), buriti (Mauritia 
flexuosa), cocão (Attalea tessmannii) e 
sementes florestais nativas.

Estes projetos contemplam direta-
mente aproximadamente 680 famílias 
residentes nos municípios de Cruzei-
ro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues 
Alves, Porto Walter, Marechal Thau-
maturgo e Tarauacá no estado do 
Acre, além dos municípios de Guaja-
rá e Ipixuna no estado do Amazonas, 
abrangendo Unidades de Conservação 

DESENVOLVIMENTO FLORESTAL

A Secretaria Estadual de Meio Am-
biente e das Políticas Indígenas 
(Semapi) é o órgão responsável 

por elaborar, coordenar e supervisionar 
a execução de políticas públicas referen-
tes à produção florestal madeireira e não 

madeireira, no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Sustentável do Acre 
(PDSA II/BID). As ações desenvolvidas 
são focadas em capacitações em ges-
tão comunitária e técnicas de manejo 
florestal de uso múltiplo: diagnósticos 

participativos, associativismo e coopera-
tivismo, boas práticas de manejo/coleta, 
beneficiamento, comercialização e gestão 
da produção, certificação florestal e inter-
câmbios, apoio na elaboração de Planos 
de Gestão de comunidades potenciais.

Manejo de produtos florestais não madeireiros

(Complexo de Florestas Estaduais do 
Rio Gregório – CFERG), Terras Indí-
genas (TI) Kampa do Rio Amônia e  

Arara do Igarapé Humaitá) e Assenta-
mentos da Reforma Agrária localiza-
dos no Vale do Juruá.

ACRE PELO CLIMA - COP 26 ACRE PELO CLIMA - COP 26

Artefato em madeira produzido pelos jovens da Associação 
Seringueira Porto Dias, em Acrelândia. Foto: Arquivo/Semapi

Famílias extrativistas realizando coleta na floresta. Foto: Arquivo Semapi

Buriti Murmuru Cocão10 11
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O Acre possui aproximadamente 
240 mil hectares de florestas 
públicas estaduais prontas para 

serem concedidas para o setor privado 
no Complexo de Florestas Estaduais 
do Rio Gregório, em Tarauacá. O pro-

jeto para implementação da concessão 
florestal encontra-se na fase de pré-e-
dital, especificamente na etapa de pu-
blicação do edital. Para a elaboração 
do pré-edital foi feita a contratação 
de pessoas jurídicas especializadas e 

também consultorias individuais para 
a realização dos estudos técnicos ne-
cessários. O projeto de Lei Estadual 
de Gestão de Florestas Públicas en-
contra-se em discussão na Assem-
bleia Legislativa do Acre (Aleac).

Acre avança no processo de Concessão Florestal

CONCESSÃO FLORESTAL ACÕES DE INFRAESTRUTURA
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Outro destaque da gestão ambien-
tal do governo, por meio da Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente e das Polí-
ticas Indígenas, é a contratação de ser-
viços especializados para a manutenção 
de ramais e construção de bueiros e 
pontes, visando apoiar a produção flo-
restal e agroflorestal comunitária. Essa 
iniciativa pioneira beneficia famílias 
rurais localizadas em Unidades de Con-
servação (UCs) estaduais e federais, e 
em projetos de assentamento vincula-
dos aos investimentos do PDSA II/BID.

Ramais do Acre
O programa Ramais do Acre é uma 

iniciativa do governo do Estado, em 
parceria com as prefeituras para o me-
lhoramento e recuperação de estradas 
vicinais. O objetivo é criar condições 
necessárias para o fortalecimento do 
agronegócio, escoamento da produção 
agrícola e garantir o acesso das comu-
nidades aos meios urbanos e atividades 
como educação e saúde.

O governo do Estado recebeu do 
governo Federal uma frota de 90 má-

Estradas do Acre: caminhos para 
o desenvolvimento sustentável

quinas pesadas para serem empregadas 
na execução de obras de infraestrutura 
urbana e rural nos municípios acrea-
nos. Foram enviados R$ 36,7 milhões 
em equipamentos como escavadeiras 
hidráulicas, motoniveladoras, pás car-

regadeiras, retroescavadeiras, tratores 
de esteira, caminhões basculantes e se-
mirreboques. Além disso, foram repas-
sados ao governo do Estado, por meio 
da bancada federal, cerca de 94 milhões 
de reais para melhoramento de ramais.

240
Mil hectares 
de floresta 
disponíveis 

para concessão 
florestal 
no Acre

Produtor rural da região do Juruá comemora escoamento 
dos produtos agroflorestais. Foto: Cleiton Lopes/Secom
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O avanço do Acre no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), com mais de 
55 mil imóveis rurais cadastrados – 
100% do total de áreas estimadas no 
estado – é um reflexo para a manuten-
ção do pioneirismo, agora na imple-
mentação do Programa de Regulari-
zação Ambiental (PRA).

Mesmo em plena pandemia causada 
pela Covid-19, o governo, por meio da 
Secretaria de Estado de Meio Ambien-
te e das Políticas Indígenas (Semapi), 
iniciou 2021 com atividades de pros-
pecção para seleção de áreas que se-

rão contempladas dentro das ações de 
fomento ao programa, que irão benefi-
ciar diretamente os produtores rurais da 
agricultura familiar.

Vitrine de sucesso
O processo de regularização am-

biental das propriedades e posses rurais 
no Acre tem sido considerado como 
vitrine de sucesso, e vários são os in-
vestimentos aportados pelos parceiros, 
com critérios específicos, estruturados 
nas linhas dos projetos, de maneira não 
sobreposta e complementar.

Uma novidade para 2021 é a ade-
são ao projeto Floresta+ Amazônia, 
desenvolvido em parceria com o Mi-
nistério de Meio Ambiente (MMA), 
do governo federal, no qual o Acre 
figura como um dos primeiros esta-
dos a avançar nesta agenda e nas dis-
cussões para assinatura do Acordo de 
Cooperação Técnica (ACT). Produto-
res rurais que aderirem à regulariza-
ção ambiental poderão ser elegíveis 
à remuneração por prestar serviços 
ambientais pela conservação e recu-
peração da vegetação nativa.

Pioneirismo: Acre avança nas estratégias 
para a regularização ambiental

Além da implementação de po-
líticas públicas para conservação e 
desenvolvimento econômico, o go-
verno do Acre realiza projetos pa-
ralelos, a exemplo da Ação Huma-
nitária Itinerante, que leva saúde e 
dignidade a moradores que vivem 
da agricultura familiar e do extrati-
vismo em Unidades de Conservação 
e Florestas Estaduais Preservadas. 
Mais de dez instituições governa-
mentais se uniram na missão de cui-
dar daqueles que conservam as flores-
tas do Acre.

Em 2021, foram ofertados mais 
8 mil atendimentos, entre consultas 
médicas, atendimentos odontológi-
cos e de enfermagem, exames la-
boratoriais, entrega de medicamen-
tos, exames de ultrassonografia, de 
prevenção a saúde da mulher e do 
homem, além de vacinação contra 
a Covid-19.

A ação inclui, ainda, serviços de 
cidadania, com a emissão de segun-
da via de registro civil de nascimen-
to, de óbito e casamento, palestras 
de prevenção à violência contra a 
mulher, cursos de empreendedoris-
mo, educação ambiental e práticas 
sustentáveis diversas.

Ações levam saúde e dignidade a milhares
de famílias nas florestas do Acre
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Secretário da Semapi, Israel Milani, acompanha ações itinerantes 
para regularização ambiental, em 2019. Foto: Arquivo/Semapi

Ação Humanitária Itinerante nas Unidades 
de Conservação do Acre. Foto: Arquivo/Semapi

Vacinação contra a Covid-19 foi destaque 
nas ações humanitárias. Foto: Arquivo/Semapi
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As ações para prevenção e controle 
do desmatamento são parte do Plano 
Estadual de Prevenção e Controle de 

Desmatamento e Queimadas (PPCDQ/AC), 
que reúne diretrizes que norteiam as estraté-
gias, metas e ações com foco na redução do 
desmatamento e da degradação e a manuten-
ção dos serviços ambientais.

O PPCDQ integra e moderniza ações de co-
mando e controle, permitindo que o Estado atue 
diante de eventos climáticos extremos, como as 
fortes secas que afetam e degradam a floresta. O 
plano também está alinhado  à Estratégia Nacio-
nal para a Redução das Emissões de Gases de 

Efeito Estufa, provenientes do desmatamento e 
da degradação florestal, conservação dos esto-
ques de carbono florestal, manejo sustentável 
das florestas e aumento de estoques de carbono 
florestal (REDD+).

O documento, que está em fase de revisão, 
agrega as ações de controle e prevenção de 
queimadas e incêndios florestais, dando con-
tinuidade ao processo de implementação do 
Novo Código Florestal no âmbito do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), por meio do Programa 
de Regularização Ambiental (PRA) e do Proje-
to de Recomposição de Áreas Degradas e Alte-
radas (Prada).

Plano Estadual de Prevenção e
 Controle de Desmatamento e Queimadas
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Ação integrada contra o desmatamento na Floresta Estadual do Afluente. Foto: Cleiton Lopes

Missões integradas de Comando e 
Controle para fiscalização de ilícitos  
ambientais nas Unidades de Conservação

2019 – R$ 23.612,05
2020 – R$ 1.439.179,60
2021 – R$ 1.132.578,97

Investimentos:
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Cigma: ações integradas  de 
combate ao desmatamento ilegal

Com suporte tecnológico, fer-
ramentas geoespaciais e técnicos 
capacitados, o Centro Integrado de 
Geoprocessamento Ambiental (Cig-
ma) oferece informações qualifica-
das para direcionar as estratégias de 
políticas do governo para redução e 
combate aos incêndios e queimadas 
ilegais no Acre.

Da Sala de Situação e da Unidade 
Central de Geoprocessamento do Cig-
ma são gerados mapas e relatórios de-
talhados para facilitar a fiscalização e 
monitoramento das regiões mais vulne-

ráveis com dados obtidos por imagens 
de satélite, que auxiliam equipes na to-
mada de decisões.

Com suporte aéreo, em terra e água, 
as equipes se deslocam para comba-
ter incêndios e ilícitos ambientais. As 
ações contam com empenho das equi-
pes da Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e das Políticas Indígenas, do 
Batalhão de Policiamento Ambiental da 
Polícia Militar, Polícia Civil, Instituto 
de Meio Ambiente, Exército Brasileiro, 
Força Nacional e do Centro Integrado 
de Operações Aéreas.

ACRE PELO CLIMA - COP 26 ACRE PELO CLIMA - COP 26

Vice-presidente da República, Hamilton Mourão, conhece atuação do governo 
acreano no combate ao desmatamento Foto: Marcos Vicentti/Secom
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O governo do Acre tem 
adotado várias estraté-
gias para proporcionar 

ao produtor rural e comunidades 
tradicionais, o acesso à informa-
ção. Estão em fase de conclusão 
três Centros Integrados de Meio 
Ambiente nas regionais do es-

tado: em Brasileia, Cruzeiro do 
Sul e Feijó, além de atendimen-
tos especializados nas Organiza-
ções em Centros de Atendimento 
(OCAs) de Xapuri e Rio Branco.

A iniciativa irá permitir que a po-
pulação da capital e interior tenha 
acesso facilitado aos serviços am-

bientais, a exemplo de licenciamento 
e outorgas, bem como informações 
sobre regularização fundiária e am-
biental. Os centros integrados irão 
reunir várias instituições do governo, 
ofertando atendimentos variados, de 
forma mais rápida e ampla.

Centros Integrados de Meio Ambiente:  
descentralização de serviços da pasta ambiental

Para desburocratizar e facilitar o 
acesso aos serviços ambientais e valo-
rizar o ser humano, o governo do Acre 
leva atendimentos aos produtores rurais 
e comunidades tradicionais do interior 
e regiões isoladas com o Projeto Carre-
ta Ambiental.

A iniciativa permite que o produ-
tor tenha acesso aos serviços essen-
ciais, como o licenciamento ambien-
tal, abertura de processos, vistorias, 
emissão de licenças e certidões de 
outorgas e atendimento voltado à re-
gularização fundiária.

Enquanto aguardam por atendi-
mento, as equipes realizam cursos 
e orientações aos gestores e téc-
nicos municipais sobre legislação 
e educação ambiental, proporcio-
nando ainda atividades de cultura 
e lazer à comunidade.

Carreta Ambiental desburocratiza acesso 
aos atendimentos para produtores rurais

ACRE PELO CLIMA - COP 26
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Projeto Gráfico do Centro Integrado de Meio Ambiente, em Feijó, Acre. Foto: Projeto Gráfico/ilustrativo

Durante ação da Carreta Ambiental, em Assis Brasil, foram entregues cestas básicas aos 
pescadores e ribeirinhos com apoio financeiro do Programa REM. Foto: Sérgio Ronney/Secom
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O Sistema de Incentivos a Ser-
viços Ambientais (Sisa) é uma 
das principais políticas públi-

cas ambientais do Acre que contribui 
para o desenvolvimento sustentável e 
valoração de produtos e da floresta.  Foi 
através do Sisa que o Acre se tornou pio-
neiro na implementação de uma estratégia 
voltada para o desenvolvimento sustentá-
vel de baixas emissões de carbono. A ini-
ciativa une conservação e a melhoria da 
qualidade de vida das populações tradi-
cionais, indígenas e agricultores familia-
res, por meio do incentivo, da manuten-
ção e a ampliação da oferta de produtos 
e serviços ambientais como resposta aos 
desafios impostos pelas mudanças climá-
ticas (Lei 2.308/2010).

Governança
Um dos princípios do Sisa é a 

transparência e a participação so-
cial na formulação e execução 
de suas ações. Esses princípios 
resultaram na criação de instru-
mentos de participação social 
como a Comissão Estadual de 
Validação e Acompanhamento do 
Sisa (Ceva), que conta com apoio 
de instâncias consultivas para 
tratar de assuntos específicos. 
As Câmaras Temáticas Indígena 
e Mulher e o Comitê Científico 
funcionam como canais democrá-
ticos que orientam e legitimam o 
processo de repartição de bene-
fícios, garantindo a atuação de 
indígenas, mulheres, populações 
tradicionais e da sociedade civil, 
promovendo a boa governança, 
assegurando o cumprimento das 
salvaguardas socioambientais, e 
validando os resultados no âmbi-
to do Sisa e seus programas. 

ISA Carbono
O ISA Carbono é um programa 

que, em consonância com a polí-
tica nacional brasileira e a United 

Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC), está 
vinculado à redução de emissões de 
gases de efeito estufa oriundos de 
desmatamento e degradação, ao flu-
xo de carbono, ao manejo florestal 
sustentável e conservação, manuten-
ção e aumento dos estoques de car-
bono florestal (REDD+).

Além de gerar benefícios am-
bientais e sociais àqueles que pre-
servam, conservam, recuperam ou 
utilizam de forma sustentável os 
recursos naturais, o programa per-
mite a distribuição de benefícios por 
serviços na modalidade “estoque e 
fluxo” àqueles que vivem nas flores-
tas acreanas. Atualmente, as ações do 
ISA Carbono são executadas com o 
apoio do Programa REDD Early Mo-
vers (REM), considerado o primeiro 
programa jurisdicional no mundo, fi-
nanciado por meio do Banco alemão 
de Desenvolvimento KfW, e, nesta 
segunda fase, conta com a contrapar-
tida do Reino Unido.

ISA Sociobiodiversidade
O Programa ISA Sociobiodiver-

sidade assume como definição que a 
sociobiodiversidade é o conjunto de 
interações entre os ecossistemas e 
seus processos ecológicos, agregados 
à diversidade sociocultural e de pro-
dutos oriundos dessas relações.

O programa tem como objetivo 
promover a conservação e a valora-
ção dos serviços ambientais propor-
cionando a melhoria da qualidade de 
vida dos povos e comunidades, atra-
vés da sustentabilidade econômica 
das cadeias produtivas, agregando va-
lor aos produtos e serviços, de modo 
a incentivar a capacitação dos povos 
e comunidades e ainda buscar parce-
rias nacionais e internacionais para o 
desenvolvimento das cadeias produti-
vas ligadas à sociobiodiversidade (Lei 
3.462/2018).

Sistema de Incentivos a Serviços 
Ambientais busca conservação e 

qualidade de vida das populações 
As salvaguardas socioambien-

tais são princípios e critérios esta-
belecidos para a implementação de 
projetos e programas de Redução de 
Emissões por Desmatamento e De-
gradação Florestal (REDD+) para 
prevenir a ocorrência de impactos 
indesejados a comunidades tradi-
cionais, povos indígenas e serviços 
ecossistêmicos envolvidos.

Com o foco na promoção de be-
nefícios e na proteção de direitos das 
comunidades e das funções dos ecos-
sistemas, o Estado do Acre desenvol-

veu salvaguardas socioambientais, 
no âmbito do Sistema de Incentivos 
a Serviços Ambientais (Sisa).

Seguindo a recomendação das 
Salvaguardas de REDD+ da Con-
ferência das Partes da UNFCCC, 
COP 16 em Cancun, o Estado do 
Acre desenvolveu o processo de 
construção participativa do seu 
Sistema de Salvaguardas sob orien-
tação da iniciativa internacional 
REDD+ SES e alinhado com o Sis-
tema de Informação das Salvaguar-
das SIS REDD+ nacional.

Salvaguardas Socioambientais

Com o objetivo de incentivar 
projetos públicos e privados de 
Redução das Emissões por Des-
matamento e Degradação Flores-
tal (REDD+) e da bioeconomia, o 
governo do Acre criou o Selo Acre 
Sustentabilidade e Serviços Am-
bientais, que se constitui em uma  
plataforma de reconhecimento de 
projetos que contribuem para a ma-
nutenção e a ampliação da oferta 
dos serviços ambientais de forma 
integrada e sustentável.

A insígnia Selo Acre de Susten-

tabilidade e Serviços Ambientais 
será concedida a projetos que na 
sua fase de elaboração e execu-
ção estejam em conformidade aos 
princípios norteadores do Sistema 
de Incentivo aos Serviços Ambien-
tais (Sisa) e as Salvaguardas de 
REDD+ da Conferência das Partes 
da UNFCCC, COP 16 em Cancun.

Para saber mais sobre essa ini-
ciativa em práticas ambientais sus-
tentáveis, acesse: http://imc.ac.gov.
br ou envie seu projeto para o email: 
gabinete.imc@ac.gov.br

Selo Acre Sustentabilidade e 
Serviços Ambientais será 
concedido a projetos de REDD+ 
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Parque Estadual da Serra do Divisor. Foto: Pedro Devani
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Em reconhecimento à cultura e cos-
tumes tradicionais dos povos indí-
genas, o governo do Acre investe 

na formação intercultural indígena. O pro-
jeto une ações de conservação socioam-
biental ao conhecimento e à vivência dos 
povos indígenas por meio do Projeto de 
Formação Intercultural Indígena.

Ao longo da formação, as populações 
aprendem de que forma podem trabalhar 
em suas terras unindo saberes a temas 
como a redução das emissões de Gases 
de Efeito Estufa (GEE), do aquecimento 
global e mudanças do clima. Para isso, 
professores e agentes agroflorestais indí-
genas atuam como protagonistas de seus 
próprios projetos educacionais, bem como 
a gestão de seus territórios. Após a for-
mação, atuam como multiplicadores das 
ações do projeto em suas comunidades. 

Atualmente, existem 226 escolas rurais, 
distribuídas em 36 territórios indígenas em 
12 municípios acreanos, que atendem 15 
povos de três línguas distintas: pano, arawa 
e aruak. As formações beneficiam direta-
mente 827 indígenas, dos quais 630 são do-
centes e 197 agentes agroflorestais. Devido 
a pandemia do coronavírus, as atividades 
foram suspensas. A iniciativa conta com a 
parceria de Organizações Não-Governa-
mentais (ONGs) e o apoio financeiro do 
Programa REM Acre Fase II.

Formação intercultural indígena fortalece 
cultura e conservação ambiental

O Governo do Estado do Acre acredita 
que o desenvolvimento econômico do es-
tado é possível com políticas públicas que 
unem a conservação ambiental e o cuidado 
com pequenos produtores, extrativistas e 
indígenas. Prova disso é o pagamento de 
subsídios pela produção de 462 toneladas 
de borracha e murmuru.

O subsídio é uma experiência exitosa 
de pagamento por serviços ambientais, 
que estimula a continuidade das cadeias 
produtivas sustentáveis. Os pagamentos 
somam o montante de R$ 3,1 milhões, e 
beneficiou 965 extrativistas. A meta é al-
cançar 1.300 famílias até o final de 2021. 
As famílias beneficiadas concentram-se 
em quase todo território acreano, sendo a 
maioria residente em áreas ribeirinhas e 
reservas florestais.  

A medida atende ao cumprimento da 
Lei 1.277/1999, e funciona como incen-
tivo para famílias cuja principal fonte de 
renda é o extrativismo, aliada à política de 
preservação e conservação da floresta.  A 
iniciativa é coordenada pela Secretaria de 
Estado de Produção e Agronegócio (Sepa) 
e conta com apoio financeiro do Programa 
REM Acre Fase II.

 
 

 Produtores de borracha e murmuru 
recebem pagamento por serviços ambientais
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Formação intercultural vai capacitar indígenas 
sobre gestão dos territórios. Foto: Arquivo/SEE.

Governo do Acre trabalha com respeito a cultura e 
costumes dos povos indígenas. Foto: Arquivo/SEE

Mulheres extrativistas assumem papel de destaque no processo 
de separação da amêndoa do murmuru. Foto: Arquivo Semapi
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Para fortalecer a comercializa-
ção de produtos de baixas emissões 
e a valoração dos ativos ambientais 
associada ao Sistema de Incenti-
vos a Serviços Ambientais (Sisa), 
o governo do Acre, por meio da 
Companhia de Desenvolvimento e 
Serviços Ambientais (CDSA), criou 
ferramentas digitais para inclusão 
de novos produtos no portfólio de 
negócios sustentáveis com foco no 
agronegócio de baixas emissões.  
Dessa inciativa nasceu a Marktplace 
FeiraSisa+ criada para apoiar a co-
mercialização de produtos por mu-
lheres indígenas e produtoras rurais.  

 

Benefícios
A iniciativa proporciona a melho-

ria da qualidade de vida, através da 
geração de renda, integrando o setor 
produtivo, populações tradicionais, 
povos indígenas e a comunidade. a 

A meta é expandir o acesso a ferra-
mentas de comercialização de produtos 
da sociobiodiversidade, por meio da 
marketplace, com capacitação, forma-
ção em negócios, assessoria em pros-
pecção de mercados verdes e nego-
ciações. Atualmente, a CDSA busca 
investimentos financeiros para levar 
a marktplace FeiraSisa+ a outras 13 
associações com estimativa de bene-
ficiar diretamente 1.300 extrativis-
tas e indígenas na comercialização 
de produtos da sociobiodiversidade 
oriundos de cadeias produtivas, em 
unidades de conservação.

Para saber mais e apoiar iniciati-
vas para comercialização de produtos 

de baixas emissões, envie um email: 
cdsa.ac@outlook.com.

Pandemia
O agravamento da pandemia em 

todo o mundo gerou impactos signifi-
cativos em diversos setores da econo-
mia, inclusive, na agricultura familiar, 
prejudicando diretamente milhares de 
produtores rurais, e foi em meio a 
esse cenário que o FeiraSisa+ possibi-
litou levar a tradicional venda presen-
cial para a internet, por meio da plata-
forma digital.  A ferramenta garantiu 
a continuidade da produção e elevou 
as vendas de um grupo de mulheres 
produtoras que vendiam seus horti-

frutigranjeiros nas feiras semanais na 
capital do Acre, Rio Branco.

 As produtoras contempladas com 
o Feira Sisa+ receberam capacitações e 
cursos e participaram de intercâmbios 
com objetivo de ampliar a visão para 
um mercado mais expansivo e, conse-
quente, melhoria de renda familiar. O 
projeto piloto contou com a assessoria 
do Earth Institute Innovation (EII) e 
execução com a Diretoria de Mulhe-
res da Secretaria de Assistência Social 
Direitos Humanos e Políticas para Mu-
lheres (SEASDHM) com apoio do Ga-
binete da Primeira-Dama do Acre, Ana 
Paula Cameli, e do Comitê Regional e 
Global para povos tradicionais (GCF).

Governo busca investidores para 
a marktplace Feira Sisa+

Plataforma Feira Sisa+ incentiva produtoras a expandir
venda de produtos da sociobiodiversidade na internet

plataforma contribui ainda para re-
dução da desigualdade de gênero e 
renda entre homens e mulheres, ao 

passo em que estimula mulheres a 
assumir seu protagonismo e empre-
ender em suas comunidades.
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Secretária da SEASDHM, Ana Paula Lopes, o presidente da CDSA, 
José Gondim, a primeira-dama, Ana Paula Cameli, e Elsa Mendoza do EII

Primeira-dama do Acre, Ana Paula Cameli, visita 
produtoras do Feira Sisa+. Fotos: Pedro Devani/Secom
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Turismo sustentável gera renda e 
melhoria de vida nas comunidades

Com suas águas escuras, margens tomadas pela 
floresta e trechos onde um verdadeiro tapete 
verde cobre toda a água, a Comunidade do Rio 

Croa é uma das beneficiadas com o projeto Turismo de 
Base Comunitária. A região se tornou um dos maiores 
polos turísticos do Acre, cuja fama tem atravessado o 
Brasil.

Ao longo do Rio Croa residem 76 famílias ribei-
rinhas, que são beneficiadas com capacitações sobre 
governança comunitária, gestão, empreendedorismo, 
educação ambiental e resíduos sólidos e técnicas vol-
tadas para o fortalecimento do turismo sustentável. O 

objetivo é capacitar a comunidade para receber turis-
tas de todo mundo, gerando emprego e renda ao passo 
que reforçam a importância da conservação da floresta 
e de suas riquezas.

Com os investimentos, o governo do Acre valoriza o 
ser humano e gera benefícios coletivos proporcionando 
qualidade de vida para quem cuida do meio ambien-
te. O projeto também está em fase de implementação 
nas Reservas Extrativistas Chico Mendes e Cazumbá-
-Iracema e no Parque Nacional da Serra do Divisor, na 
fronteira do Acre/Brasil com Peru. A iniciativa conta 
com apoio financeiro do Programa REM Acre Fase II.
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Comunidade do Croa recebe capacitação para fortalecimento do turismo ecológico. Foto: Neto Lucena/Secom
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Considerando que as transformações ambientais tomaram escalas globais, o papel da 
Amazônia é fundamental para o equilíbrio ecológico do planeta. Assim, a sociedade 
acreana tem a responsabilidade de cuidar do seu ambiente e manter os recursos 
naturais para as gerações futuras desta região, frente às mudanças ambientais globais, 
especialmente as influenciadas por atividade humana.
Esta responsabilidade se manifesta no comportamento individual e coletivo da sociedade 
acreana e se focaliza na Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), que tem por 
objetivo alertar e organizar a resposta da sociedade na esfera governamental estadual, 
considerando ser esta a responsável pelo Sistema de Meio Ambiente do Estado. As 
principais linhas de preocupação no ambiente acreano e a indicação de caminhos para 
a sociedade lidar com essa responsabilidade são interrelacionadas, mas têm aspectos 
distintos em termos de respostas.
Nesse cenário, a busca da sustentabilidade visa conciliar o desenvolvimento econômico 
e a inclusão social, com o uso equilibrado e eficiente dos recursos naturais. Ademais, 
o Acre tem assumido papel de destaque internacional na proposição e no alcance de 
metas relacionadas à mudança do clima, especialmente com a implementação dos 
programas de incentivo a serviços ambientais (carbono e sociobiodiversidade). Nesse 
sentido, os desafios dos próximos anos estão em garantir o aperfeiçoamento das práticas 
de manejo para redução das emissões de gases de efeito estufa; manter a redução do 
desmatamento e queimadas ilegais; promover e estimular a regularização ambiental e 
fundiária; implementar o Novo Código Florestal e garantir o cumprimento do Acordo 
de Paris, através do Cadastro Ambiental Rural – CAR e do Programa de Regularização 
Ambiental - PRA.
Para a superação dos desafios o Estado propõe um conjunto de diretrizes que nortearão 
as principais agendas para os próximos anos desta gestão para sustentar um processo de 
desenvolvimento sustentável inclusivo, por meio da retomada do crescimento econômico, 
implementando o agronegócio de baixas emissões, com respeito às leis e manutenção 
dos recursos naturais para as atuais e futuras gerações, contribuindo para o alcance dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS. 

Gladson de lima Cameli
Governador do Estado do Acre

Israel Milani
Secretário de Estado de Meio Ambiente

NEGÓCIOS FLORESTAIS
SUSTENTÁVEIS

Secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas

A política ambiental prati-
cada pelo governo do Es-
tado do Acre é focada na 

conservação das florestas para 
dar suporte ao desenvolvimento 
econômico local. Nosso maior 
desafio é agregar valor aos pro-
dutos e serviços florestais para 
geração de trabalho e renda da-
queles que vivem nas comunida-
des mais longínquas.

Para colocar em prática esse 
novo modelo de desenvolvimen-
to do Acre, pautado no agrone-
gócio de baixas emissões, a pasta 
do Meio Ambiente tem atuado de 
forma integrada e transversal. O 
diálogo entre o setor produtivo e 
o Sistema Estadual de Meio Am-
biente tem sido constante para en-

Cuidar das pessoas e conservar o Meio Ambiente!

contrar o melhor caminho para o 
desenvolvimento econômico com 
responsabilidade socioambiental.  

Acreditamos que o segredo 
para uma solução viável aos pro-
blemas que afetam milhares de 
famílias acreanas está na presença 
do Estado, principalmente, onde 
mais se pode atuar: gerando opor-
tunidades. São vários programas 
em execução, beneficiando dire-
tamente pequenos produtores, ex-
trativistas, ribeirinhos e indígenas. 

Para cumprir essa importante 
missão, estamos trabalhando para 
destravar a máquina pública e dar 
condições de trabalho para o povo 
acreano, integrando os setores de 
meio ambiente, produção e agro-
negócio. Realizamos articulações 
para solucionar processos de regu-
larização fundiária e viabilizamos 
a liberação de licenças ambientais 
para importantes setores como o 
madeireiro, a suinocultura e a avi-
cultura, dentro das regras legais. 

O sonho de colocar meio am-
biente e agronegócio caminhando 
juntos já é uma realidade e a gestão 
ambiental do governo do Estado 
do Acre vem trabalhando incansa-
velmente para levar às comunida-
des, novas estratégias, a exemplo 
da Carreta Ambiental, ofertando 
serviços aos produtores com aten-
dimentos voltados à regularização 
das suas propriedades para acesso 
ao crédito rural, beneficiando mi-
lhares de produtores rurais.

Há bem pouco tempo atrás es-
ses diálogos eram inconcebíveis 
ou não aconteciam com tomadas 
de decisões estratégicas. Estamos 
mostrando que não precisa des-
cumprir as leis para ter o desen-
volvimento e a conservação am-
biental caminhando juntos. Prova 
disso são a estruturação, amplia-
ção e reforma dos Centros Integra-
dos de Meio Ambiente. 

Estamos estruturando os 
Centros Integrados de Meio 
Ambiente para o fortalecimen-
to das ações de monitoramento 
ambiental e apoio ao Comando 
e Controle, sob a coordenação 
da Semapi. O Centro Integrado 
de Geoprocessamento e Moni-
toramento Ambiental (Cigma) 
atua, de forma integrada, com 
importantes órgãos ambientais 
trabalha para oferecer informa-
ções com tecnologias de ponta, 
direcionando as estratégias de 
governo com a produção de re-
latórios e boletins sobre o moni-
toramento de seca, risco de fogo, 
focos de calor e qualidade do ar.

Estamos trabalhando para con-
servar as nossas florestas e me-
lhorar a vida das pessoas que nela 
vivem. Não temos como definir ou 
aplicar receitas como soluções, até 
porque estamos falando da vida de 
milhares de amazônidas, mas te-
mos entendido que cuidar das pes-
soas e conservar o Meio Ambiente 
é um caminho a seguir!

O Estado já investiu R$ 73 mi-
lhões na promoção de cadeias 
de valor florestais e agroflores-

tais competitivas e sustentáveis.  
De 2014 a 2021, esse programa já 

beneficiou 3.117 produtores com a en-
trega de mudas de frutíferas (açaí sol-
teiro, açaí de touceira, acerola, graviola 
e maracujá), castanha e seringueira.

Os investimentos também con-
templam projetos para recuperação 
de áreas degradadas com elabora-
ção, disseminação e divulgação das 
chamadas públicas do governo para 
a seleção de projetos de apoio ao de-
senvolvimento de cadeias de valor 
agroflorestais.

Impactos da pandemia
Durante a pandemia de Covid-19, 

o governo do Acre investiu no fortale-
cimento do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) como alternativa à 
minimização dos impactos para os pe-
quenos produtores do estado, compran-
do a produção de 524 produtores rurais, 
que já supera R$ 1,5 milhão. 

Fruticultura contribui para recuperação 
de áreas degradadas
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Mulheres produtoras melhoram renda com produção 
de polpa de frutas. Foto: Arquivo/Secom
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