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CONTEXTUALIZAÇÃO 

A partir de 2019 as modificações no escopo do Programa de 

Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre visam corrigir falhas 

detectadas na condução das intervenções executadas em anos anteriores e 

que comprometiam a meta global de promover o crescimento socioeconômico 

e, ao mesmo tempo, a conservação dos recursos ambientais do estado. Para 

tanto, caberá à sociedade local e ao governo a promoção de iniciativas na área 

rural para a geração dos benefícios para o Estado e sua capacidade de 

proporcionar avanços econômicos, considerando as necessidades 

complementares de manutenção da floresta e conservação do solo – 

garantindo as ações de salvaguardas ambientais –, sobretudo no acesso a 

políticas públicas fundamentais para regularização fundiária, regularização 

ambiental e, consequentemente, permitindo às famílias envolvidas que estas 

possam acessar os recursos de crédito a que têm direito. Passos neste sentido 

poderão estabelecer ingressos superiores a 200 milhões de reais na economia 

local e com isso gerar impostos diretos como receitas do governo do Estado. 

Serão necessárias medidas para a consolidação de cadeias produtivas 

sustentáveis, viabilizando o acesso de produtores à aquisição de insumos 

(mudas, adubos, corretivos e defensivos sustentáveis), obras (construções 

rurais), materiais, máquinas e equipamentos – fundamentais para as 

validações tecnológicas visando a elevação da produtividade desde a 

elaboração das produções (fase primária), processamento de produtos e 

agregação de valor, complementando-se com os processos de comercialização 

e mercado – bases para a elevação dos indicadores macroeconômicos do 

Estado. 

 Com recursos do FUNDO VERDE tal ação permitirá que as próprias 

famílias reúnam condições legais essenciais que possam garantir acesso aos 

seus recursos através do crédito (fomento reembolsável) e, com isso, adquirir 

os meios de produção necessários à geração de renda e conservação dos 

recursos naturais. Atualmente existem experiências em curso, cuja estratégia 

está baseada no envolvimento dos/as produtores/as familiares em planos 
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comunitários de gestão, sendo esta uma oportunidade real para fortalecimento 

de parcerias com as comunidades na promoção de negócios sustentáveis. 

Alguns exemplos de polos produtivos são os seguintes: 

Cadeias Produtivas da Agricultura e Extrativismo 

 Indústrias Processadoras de Castanha – Duas usinas em Xapuri 

e Brasiléia, no Vale do Alto Rio Acre e uma na capital Rio 

Branco; 

 Usina de Beneficiamento de Borracha – Em Sena Madureira, 

Vale do Purus; 

 Agroindústrias de Polpas de Frutas – Duas em Rodrigues Alves, 

uma em Mâncio Lima e outra em Marechal Thaumaturgo, Vale 

do Juruá; duas em Tarauacá e; duas em Rio Branco. 

 Complexo produtivos da Soja – Vale do Baixo Rio Acre 

Cadeias Produtivas da Agropecuária 

 Processamento de Leite e Derivados – Capixaba, Acrelândia e 

Rio Branco. 

 Processamento da Carne Bovina nos polos do Baixo e Alto Rio 

Acre, Tarauacá/Envira e Cruzeiro do Sul 

 Processamento de Carne Suína – Vale do Alto Rio Acre 

 Processamento de Carne de Frango – Vale do Alto Rio Acre 

Nota-se claramente os desafios e prioridades do governo em fortalecer 

seu parque agroindustrial, buscando, sobretudo, a elevação do PIB estadual a 

partir de tais arranjos produtivos. No entanto, o enfretamento de alguns 

desafios é fundamental para atingir tais objetivos, considerando o universo de 

pequenos, médios e grandes produtores rurais e a considerável aptidão do 

estado do Acre. Nesta perspectiva, a partir de 2019 o governo tem interagido 

com outros estados para criação do bloco de desenvolvimento denominado 

AMACRO (mesorregião formada pelos estados Amazonas, Acre e Rondônia), 

espaço geográfico de agronegócio sustentável. Diversas obras têm sido 



 

GOVERNO DO 
ESTADO DO ACRE 
www.ac.gov.br 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO 

SEPA 

 
 

conduzidas nesta região (rodovias e pontes) com a finalidade de suportar a 

exportação de produtos locais. 

O estado do Acre possui 03 plataformas de abate de bovinos com 

Serviço de Inspeção Federal – SIF, destes 02 estão em pleno funcionamento e 

01 encontra-se fechada, sendo elas: 

 Matadouro Frigorífico JBS S/A, localizado na rodovia BR 364 km 10, 

sentido Rio/Porto Velho, município de Rio branco/AC; 

 Frisacre Frigorífico Santo Antônio do Acre LTDA - EPP, localizado na 

rodovia BR 364 km 10, sentido Rio/Porto Velho, município de Rio 

branco/AC; 

 Frigorífico Nosso LTDA, Estrada AC 01 km 28, Senador Guiomard. 

No ano de 2017 foram abatidos nos dois frigoríficos com SIF, 270.990 

animais (Fonte: SIGSIF – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). 

Além de bovinos abatidos nos estabelecimentos com Serviço de Inspeção 

Estadual - SIE e municipais, totalizando 420.000 bovinos abatidos em média 

anualmente no estado do Acre, que abastecem o mercado local e exporta para 

outros estados da Federação.  

A referida nota técnica visa fortalecer as ações que estão realizadas pelo 

Projeto Pecuária + Eficiente  que pretende atender 500 famílias ligadas a 

atividade da pecuária direta ou indiretamente, bem como promover a 

recuperação de 5.000 hectares de áreas antropizadas nas regiões atendidas 

pelo projeto, afim de elevar a produtividade de @/há/ano nas propriedades 

atendidas.  Além da implantação de 15 unidades demonstrativas nos 

municípios de referência para pecuária de corte, que servirão de parâmetros 

para disseminar as técnicas e tecnologias aplicadas nas unidades 

demonstrativa e fortalecendo a produção de proteína animal de baixo carbono 

e valorização dos produtos, criando fluxo de investimento em práticas 

produtivas sustentáveis para redução de emissão de carbono. E uma das 

tecnologias que compõe o projeto é a integração lavoura pecuária floresta 

ILPF. 
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O território acreano possui mais de 80% de seu território coberto com 

vegetação nativa. Dos 20% que estão convertidos para agricultura e pecuária, 

mais de 200 mil hectares estão aptos para a produção primária com 

intensificação da pecuária bovina, elevação da produtividade de banana e, 

expansão da produção de raízes de mandioca – reconhecidamente os produtos 

de maior relevância para a economia local. As intervenções para consolidação 

de tais cadeias produtivas são as seguintes: 

1. Ações para Estabelecimento da Pecuária Sustentável 

No estado do Acre segundo o “Programa Estadual de Zoneamento 

Econômico-Ecológico” (2013), o rebanho bovino cresceu 44% e o 

desmatamento anual diminuiu 79% (Figura 2). O Acre, com uma área de 16,4 

milhões de hectares, tinha 2.329.409 hectares do seu território desmatado em 

2012. A área de pastagens de 1.920.541 hectares representava 82,45% dessa 

área desmatada. O sistema de produção agropecuário tem participação 

predominante na economia do setor primário do Acre, sendo também a 

atividade de maior impacto social e ambiental no meio rural (IBGE, 2013).  

Diante do crescimento do setor da Pecuária de Corte no estado, e pela 

eminente pressão que a atividade sofre, para se ajustar em padrões mais 

modernos de desenvolvimento socioambiental, sanitário e econômico, bem 

como a  Amazônia se tornar a região de preferência para essa expansão da 

pecuária; o Governo do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de 

Produção e Agronegócio, vem propor ações para intervir positivamente neste 

cenário, ampliando a assistência técnica com contratação de técnicos, 

difundindo tecnologias para que a pecuária no estado continue crescendo sem 

que haja pressão sobre a floresta. 
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(Figura 2) - Evolução do Rebanho Bovino e do Desmatamento Anual no Acre 

entre 2000 e 2013 (Fonte: IBGE, 2015; INPE, 2015). 

 

O Projeto - Destina-se a fomentar práticas conservacionistas por meio 

da implantação de Sistemas Integrados de Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF), 

consorciação de pastagens com leguminosas, sistema silvipastoril, 

promovendo a recuperação de pastagens com o propósito de fortalecer as 

Cadeias de Valor da Pecuária de Corte, o estado do Acre conduz um projeto 

como parte de um programa de Governo de incentivo à produção de proteína 

animal, apoiado com os recursos do Global REDD+ para Early Movers 

(Programa REM) II Fase, seguindo as diretrizes de proteção florestal e apoio às 

cadeias produtivas sustentáveis, por meio da implantação do Subprograma iii 

Pecuária Diversificada Sustentável. Pretende-se garantir a continuidade de 

emissões reduzidas (ER) de carbono do estado do Acre, com ênfase àquelas 

apoiadas pelo Programa REM, visando promover a sustentabilidade do 

Programa de Incentivo aos Serviços Ambientais do Carbono (Programa ISA 

Carbono) do Sistema de Incentivos para Serviços Ambientais (SISA). Portanto, 

através deste Projeto está sendo obtido insumos, que potencializarão as 

capacidades das propriedades já existentes e também desenvolverão novas, 

beneficiando diretamente e indiretamente 500 familias e recuperar 5.000 há 

nas regionais do Alto e Baixo Acre, Purus e Tarauacá-Envira, garantindo 

trabalho e renda, com base na pecuária sustentável e racional, fortalecendo a 
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economia local e recuperando áreas alteradas e/ou degradadas das regiões, 

para produção de forragem, e  milho (zea mays) priorizando sistemas de 

plantio direto e outras práticas de conservação de solo. De acordo com os 

resultados apresentados por Primavesi (2007), evidencia-se que os sistemas 

de pastagens bem manejados, e com o não revolvimento do solo ou 

queimadas, em pastagens de Brachiaria durante 27 anos, pode promover o 

sequestro de carbono da atmosfera de 6,1 a 12,8 Mg de CO2/há/ano, via 

sistema radicular e coroa das plantas e restos de vegetais depositado na 

superficie do solo. Bem como diminuir a emissão de gás metano emitidos pelos 

animais (Bovinos). 

No Brasil estima-se que essa emissão de metano pela pecuária gire em 

torno de 9,8 tg - teragrama (Lima et al., 2001), fato diretamente ligado a 

eficiência ruminal e ao consumo de forragem de má qualidade, podendo variar 

de acordo com a quantidade e qualidade da forragem digeridas e sistemas de 

produção animal adotados nas propriedades rurais. Porém as indicações para 

a reduções de metano por quilo de carne estão ligadas a melhoria da dieta 

desses animais (com maior oferta de forragem, mais digerível e sem 

interrupção ao longo do ano), resultando em uma maior eficiência produtiva no 

sistema, reduzindo o impacto ambiental, tornando a atividade mais rentável e 

contribuindo para a diminuição de metano pela atividade, promovendo a 

sustentabilidade dos sistemas.  

Além de tudo, o Projeto visa também estimular a permanência das 

famílias nas propriedades rurais; medidas essas alinhadas com os bons 

conceitos ecológicos e de desenvolvimento sustentável, fazendo deste um 

componente social primordial para a sustentabilidade da atividade. As 

principais ações deverão ser as seguintes: 

- Circuitos de intercâmbios entre produtores e técnicos com experiências 

exitosas para disseminação de tecnologias de pecuária sustentável 

(melhoramento genético, agroecologia em divisão, formação e manutenção de 

pastagens, instalações, suplementação bromatológica, manejo de bovinos, 

gestão empreendedora e outras ações de inversões tecnológicas); 
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- Apoio às iniciativas de sanidade animal (aftosa sem vacinação, controle de 

brucelose...) 

 

- Ações de fomento como mecanização para reforma de pastagem e 

instalações de ILPF através do Programa de Mecanização FUNAGRO. 

2. Ações para Promoção da Cadeia Produtiva da Mandioca 

O cultivo da mandioca é amplamente praticado pelos produtores rurais 

acrianos, sendo essa cultura de grande importância econômica e social para as 

milhares de famílias que tem como fonte de renda e alimentação a mandioca e 

seus derivados. Porém tal cadeia necessita se tornar mais eficiente no que se 

refere a escala de produção e agregação de valor, tornando se assim uma 

atividade mais competitiva e dessa forma possa alcançar outros mercados fora 

do estado. 

A maior parte do beneficiamento da mandioca ainda é realizado de 

maneira tradicional em casas de farinhas rústicas, utilizando um sistema se 

processamento artesanal e sem atentar para as boas práticas de produção o 

que afeta diretamente a qualidade do produto final. Portanto a melhoria das 

agroindústrias artesanais bem como a adoção das boas práticas de produção 

de derivados de mandioca são primordiais para o alavancar dessa cadeia no 

Estado do Acre. 

Fomentar o processamento da mandioca, aumentando a escala de 

produção e a qualidade do produto, a fim de abastecer o mercado interno, 

como também alcançar novos mercados. Com isso dinamizar a cadeia da 

mandioca e seus derivados, gerando renda as famílias inseridas nessa cadeia 

de valor. Para tanto se faz necessário: -adequar as casas de farinha de acordo 

com as normas da vigilância sanitária para produtos artesanais da produção 

familiar; - prestar assistência técnica especializada para os mandiocultores e na 

gestão de seus empreendimentos; - tecnificar o sistema de produção da 

mandioca e melhorar a organização produtiva dessa cadeia de valor junto a 
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pequenos e médios produtores acrianos; e - organizar a cadeia de valor para 

obter acesso a mercados diferenciados como produto da sociobiodirvidade. 

Prioritariamente, as ações serão as seguintes: 

- Adequações das casas de farinha nas regiões prioritárias do Vale do Juruá, 

Tarauacá/Envira, Purus e Vale do Rio Acre; 

- Incorporação de procedimentos de mercado nas regionais do Juruá visando 

avanços nas inciativas de processamento da oportunidade oferecida pelo Selo 

de Identificação Geográfica (em parceria com Embrapa e Sebrae); 

- Assistência técnica para controle de pragas 

3 – Ações para Consolidação da Produção de Banana 

A cultura da banana tem um grande potencial produtivo em todo o 

território acriano, que assim como a mandioca é um dos principais produtos da 

agricultura familiar. A banana é cultivada pelos diversos tipos de pequenos e 

médios produtores acrianos, sendo eles: assentados da reforma agrária, 

posseiros, ribeirinhos, seringueiros e indígenas. 

Outro aspecto do cultivo da bananeira é que ela pode ser produzida em 

consórcio com outras culturas e espécies florestais de potencial (SAFs), 

possibilitando assim oportunidade econômica e ao mesmo tempo a capacidade 

de recompor áreas com passivo ambiental. Esse tipo de sistema produtivo é 

ideal para propriedades que estão em fase de recuperação ambiental de 

acordo com o Programa de Recuperação Ambiental – PRA. 

Para a consolidação da cadeia produtiva da banana faz-se necessário 

um programa de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), voltado para a 

intensificação tecnológica dos sistemas produtivos e a conscientização dos 

produtores rurais em relação ao manejo, tratos culturais, controle pragas e 

doenças, manejo de pós colheita e comercialização. 

O pós colheita é um dos principais problemas da cadeia de valor da 

banana, pois a falta de conhecimento nos tratos fitossanitários e a não adoção 

de boas práticas de manejo da banana colhida, causam uma grande perda e 

desvalorização do produto e dificulta acesso a mercados externos. 
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Os produtores de banana encontram dificuldades para acessar o 

mercado de outros estados, devido a não utilização de áreas de mitigação de 

risco fitossanitário para que a produção possa ser exportada. Por essa razão, 

se faz necessário a construção de uma área de mitigação de risco fitossanitário 

para essa cultura, que juntamente com o auxílio da ATER promoverá o 

fortalecimento e consolidação dessa cadeia de valor. As prioridades serão as 

seguintes: 

 

- Estruturação da CASA DE EMBALAGEM na região compreendida pelo Vale 

do Baixo Rio Acre (municípios de Acrelândia, Plácido de Castro e a capital Rio 

Branco); 

- Juntamente com a Embrapa, implantação de um sistema contínuo de 

pesquisa, assistência técnica e extensão rural para controle de pragas e 

doenças; 

- Fortalecimento de ações comunitárias de colheita, pós-colheita e 

comercialização da produção visando os mercados locais, regionais e 

nacionais. 

 

4 – Ações do IDAF 

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre - IDAF 

foi criado através da Lei nº 1.486 de 17 de janeiro de 2003, executa a política 

estadual de defesa agropecuária e tem por finalidade promover a fiscalização e 

execução das atividades de vigilância e defesa sanitária animal e vegetal, 

inspeção e fiscalização de produtos e subprodutos de origem animal, 

fiscalização e classificação da produção vegetal e identificação de essências 

florestais. 

A execução das atividades de defesa sanitária animal e vegetal, 

inspeção e fiscalização de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal 

visa à promoção da qualidade e a quantidade de produção, a preservação do 
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meio ambiente e a proteção do patrimônio fitossanitário do território, e é por 

meio dela que se busca garantir a saúde dos animais e a qualidade dos 

alimentos de origem animal consumidos pela população em geral. 

DEFESA VEGETAL 

  A execução do serviço de Defesa Vegetal é de fundamental importância 

para o Estado por promover a prevenção, o controle e erradicação de doenças, 

através do monitoramento de pragas nas propriedades, no trânsito e 

estabelecimentos, controlando e erradicando os focos identificados de acordo 

com as normas estaduais, federais e internacionais, bem como garantindo o 

uso correto dos defensivos e o descarte adequado das embalagens, 

preservando o homem e o meio ambiente. 

Neste contexto, é de fundamental importância para o Estado do Acre o 

controle e monitoramento de pragas quarentenárias presentes: Sigatoka negra 

(Mycosphaerella fijiensis), das pragas quarentenárias ausentes, como 

Monilíase do cacaueiro (Moniliophthora roreri,) o Moko da bananeira (Ralstonia 

solanacearum raça 2) e o Fusarium Raça Tropical 4 - Foc R4T além das 

pragas quarentenárias não regulamentadas, que resulta na necessidade em se 

adequar e manter os trabalhos de atendimento aos serviços de defesa sanitária 

vegetal e desenvolver atividades de forma participativa com a comunidade. 

A cultura da bananeira pode ser acometida por várias pragas e doenças 

que afetam a sua produtividade. A Sigatoka-Negra constitui a principal 

preocupação fitossanitária para os produtores de banana no Brasil, podendo 

ocasionar perdas de até 100%. Nos municípios do Estado do Acre, onde o 

cultivo da bananeira ocupa a maior área dentre as espécies frutíferas 

plantadas, esta praga constitui-se em um sério problema para bananicultores 

acreanos pois está presente em 100% dos municípios do Acre e ocasiona 

perdas de produtividade entre 40 a 60%. 
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Do mesmo modo, o Moko da bananeira é também uma séria ameaça à 

cultura da banana no estado do Acre, pois uma vez infectada não existe 

controle, restando somente a eliminação da planta. O IDAF/AC faz 

monitoramento em plantios comerciais desde 2014, onde a doença não foi 

detectada e o Acre é Área Livre para o Moko, reconhecido pelo MAPA. Porém, 

a doença é presente nos Estados vizinhos de Rondônia e Amazonas, o que 

preocupa pela proximidade que a doença se estabeleça no Acre devido ao 

trânsito de artigo regulamentado infectado, causando sérios prejuízos ao 

Estado. 

A Monilíase do cacaueiro é causada pelo fungo Moniliophthora roreri, 

praga ausente no Brasil, porém está presente nos países vizinhos da Bolívia e 

Peru. Se caracteriza pelo dano exclusivamente no fruto com intensa produção 

de esporos com alta capacidade de disseminação e pode acarretar perdas de 

até 100% da produção de cacau e cupuaçu. 

A introdução desta praga exótica em áreas indenes poderá provocar 

profundos desequilíbrios em ambientes agrícolas, urbanos e naturais, com 

reflexos econômicos e sociais causados pelo desemprego e perda de renda no 

meio rural. Neste sentido, o estado no Acre, apesar de não possuir grandes 

plantios comerciais, possui extensas áreas de cacau nativos em seu território, 

além de ser Estado fronteiriço com países de conhecida ocorrência da praga, 

tornando-se importante para rechaçar entrada e a estabelecimento da 

Monilíase no Brasil afetando assim, as grandes regiões produtoras. 

A partir desse ano, o IDAF-AC passa a realizar o monitoramento de 

mosca da carambola (Bactrocera carambolae) no Estado, que até o ano 

passado era de responsabilidade da Superintendência Federal de Agricultura – 

SFA/AC. O trabalho consta de monitoramento de quarenta armadilhas com 

atrativo, instaladas em 16 municípios do Estado. O Acre se classifica como 

área de baixo risco e sem a presença dessa praga. 



 

GOVERNO DO 
ESTADO DO ACRE 
www.ac.gov.br 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO 

SEPA 

 
 

Tendo em vista o aumento do plantio de grãos no Estado, o IDAF/AC 

realiza a partir desse ano em áreas de plantio mecanizado de milho e soja, um 

levantamento da ocorrência da praga Amaranthus palmeri, planta daninha que 

ataca a agricultura nacional. Devido a sua fantástica capacidade de produção 

de sementes, torna-se uma praga de difícil eliminação uma vez instalada, além 

de já serem localizadas algumas plantas resistentes a herbicidas à base de 

glifosato. A atividade de monitoramento será feita em conjunto com maior 

controle da entrada de máquinas e implementos no Estado, que devem estar 

limpas sem presença de resíduos e solo para evitar a entrada da praga.  

  

AÇÕES DE DEFESA VEGETAL 

  

A Defesa Sanitária Vegetal tem como objetivo principal prevenir e evitar 

a introdução e a disseminação de pragas vegetais, assegurar e preservar a 

qualidade e sanidade de vegetais, suas partes, produtos, subprodutos, 

materiais biológicos e resíduos de valor econômico. 

Controle e fiscalização do trânsito de produtos de origem vegetal 

A fiscalização do trânsito é realizada por meio de barreiras sanitárias, 

que podem ser móveis ou fixas, onde o IDAF-AC conta com 04 barreiras fixas. 

Estas barreiras são fundamentais para o controle do trânsito animal e vegetal, 

onde os fiscais fazem fiscalização para evitar que animais, vegetais e seus 

produtos sem origem garantida entrem no Estado e coloquem em risco a 

sanidade agropecuária acreana. 

Esse trabalho é realizado através de inspeção e fiscalização das cargas, 

juntamente com a verificação dos documentos necessários para o trânsito das 

mesmas. Dentre as atividades desempenhadas pela Coordenação de Trânsito 

Vegetal, destacam-se o desempenho de atividades relacionadas à 
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planejamento, organização, direção, supervisão, coordenação, consultoria, 

assessoramento e controle de ações (prevenção, controle e erradicação), 

relacionados ao trânsito de vegetais, e seus produtos além de orientar, 

fiscalizar e supervisionar o transporte de agrotóxicos e afins. 

Para o trânsito de produtos, é essencial a apresentação da Permissão 

de Trânsito de Vegetais – PTV, que é o documento exigido para acompanhar o 

transporte da carga de vegetais e suas partes que podem disseminar pragas 

regulamentadas.  

São consideradas pragas regulamentadas aquelas de importância 

econômica, cujas perdas são demonstradas cientificamente e que possuem 

procedimentos e medidas de controle e/ou prevenção descritas em instruções 

normativas, portarias ou outro tipo de legislação. 

5.2. Monitoramento das pragas quarentenárias das principais culturas 

Os programas fitossanitários visam o monitoramento, controle, 

supressão e erradicação de pragas que são ameaças diretas ao agronegócio 

acreano. Dentre as principais pragas estão: 

• Moniliophthora roreri: praga quarentenária ausente, extremamente 

agressiva aos plantios de cacau e cupuaçu. Nesse caso a vigilância é 

fundamental no controle, pois a praga está estabelecida no Peru e Bolívia. Por 

isso se faz necessário o seu monitoramento. 

• Ralstonia solanacearum raça 2: A cultura da bananeira, como a 

principal planta frutífera cultivada no Estado, é uma espécie que se adequa aos 

vários estratos de produtores e que tem grande importância econômica e 

social, pois atua como  fonte de renda mensal para pequenos agricultores e 

suas famílias. Essa praga causa a doença conhecida como Moko da 

bananeira, doença não encontrada no Acre mas que causa grande 

preocupação, pois não existe controle, restando somente a eliminação de 

plantas doentes. 
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• Erinnyis ello: A farinha de mandioca, principalmente a produzida no 

Vale do Rio Juruá (farinha de Cruzeiro do Sul) é considerada um produto 

estratégico para a economia do Estado. As políticas públicas de fomento do 

arranjo produtivo promoveram um aumento de 73% da produção anual de raiz 

de mandioca e um incremento no preço da farinha da ordem de 412%, fato que 

elevou a mandioca à condição de principal cultura agrícola do setor primário 

acreano. Vários entraves podem ser apontados como ameaça ao 

fortalecimento deste arranjo produtivo local, destacando-se dentre eles a 

grande incidência do mandarová-da-mandioca, inseto que podem reduzir a 

produção em até 70%. Neste sentido o IDAF atua na prevenção com educação 

sanitária e controle emergencial de focos dessa praga. 

• Bactrocera carambolae: Conhecida como mosca da carambola, é um 

problema que afeta várias culturas frutíferas brasileiras, trazendo prejuízos 

para os produtores. Infestadas por larvas deste inseto, as frutas perdem seu 

valor no mercado e os prejuízos causados são perdas na produção, já que os 

frutos afetados podem ter a polpa totalmente destruída, tornando-os 

imprestáveis para o consumo, contaminação ambiental devido ao aumento do 

uso de agrotóxicos, com consequente aumento do custo de produção, além da 

proibição da exportação de frutas e desemprego. 

• Amaranthus palmeri: É uma planta daninha que foi introduzida no brasil 

a partir do Estado do Mato Grosso, advinda da Argentina por meio de 

máquinas e implementos agrícolas com solo impregnado das suas sementes. 

De difícil controle, principalmente pela grande capacidade de sementes, 

também vem mostrando alguns materiais resistentes à herbicidas a base de 

glifosato. O monitoramento de plantios mecanizados e principalmente a 

vigilância quanto a entrada de máquinas e implementos sujos de solo e restos 

culturais vindos de outros Estados é fundamental para a contenção dessa 

praga fora dos limites do Acre. 

• Phakopsora pachyrhizi: Fungo causador da doença conhecida como 

ferrugem asiática da soja, é a responsável por percas econômicas altíssimas, 
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tanto pela não formação de grãos quanto pelo seu controle de alto custo. É um 

fungo que causa desfolha da planta, afetando sua produção. Dentre o controle, 

estão os fungicidas multissítio além de medidas legislativas, como 

calendarização do plantio e estabelecimento de vazio sanitário, além de 

proibição de plantios sucessivos de soja na mesma área.    

5.3. Controle e fiscalização do uso, comercialização, transporte de 

agrotóxicos e destinação final das embalagens 

Esta ação tem como finalidade defender a produção agrícola do 

Estado do Acre com vistas ao mercado interno e exportação, a saúde humana 

e o meio ambiente por meio do controle do comércio e uso dos agrotóxicos e 

da prestação dos serviços fitossanitários. 

Dentre as ações desenvolvidas, estão fiscalizar as empresas 

comerciantes de agrotóxicos e afins e Prestadoras de Serviços Fitossanitários 

quanto ao registro e à documentação (receita agronômica e nota fiscal), a 

qualidade dos agrotóxicos e as condições do depósito e do armazenamento, 

além da utilização dos agrotóxicos e afins nas propriedades agrícolas e coletar 

amostras de produtos vegetais para análise de resíduos de agrotóxicos e afins. 

5.4. Educação Sanitária 

A Educação Sanitária em Defesa Agropecuária é o processo de 

disseminação, construção e apropriação de conhecimentos, pelos participantes 

da cadeia produtiva e da população em geral, relacionados com a saúde 

animal, sanidade vegetal e qualidade dos produtos, subprodutos e insumos 

agropecuários. 

Entre as ações previstas no programa estão cursos de capacitação em 

educação sanitária e a formação de multiplicadores para disseminar 

orientações e procedimentos sanitários básicos relacionados a temas 

específicos de defesa agropecuária dais quais são:  Reuniões; Palestras; 
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Elaboração e distribuição de material educativo; Entrevistas; e Treinamentos e 

Cursos. 

Fiscalização do comércio e produção de sementes e mudas 

É uma ação continuada para implementar o processo de fiscalização do 

comércio e produção de sementes e mudas, assegurando a identidade e 

qualidade das sementes e mudas e de todo material de multiplicação e 

reprodução vegetal no Estado do Acre. 

Os procedimentos de fiscalização do comércio de sementes e mudas 

são regidos pelas legislações federais de acordo com a Lei Nº 10.711/2003, 

que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e dá outras 

providências, determina em seu artigo 5º que que a competência do exercício 

da fiscalização do comércio estadual de sementes e/ou mudas cabe aos 

Estados. 

O Decreto Nº 5.153/2004, que aprova o Regulamento da Lei nº 10.711, 

em seu artigo 129, estabelece que “[...] Art. 129. Toda semente ou muda, 

embalada ou a granel, armazenada ou em trânsito, identificada ou não, está 

sujeita à fiscalização, de acordo com o disposto neste Regulamento e em 

normas complementares[...]”. 

Ações desenvolvidas são: Fiscalização do comércio, a entrada e o 

transporte de sementes, de mudas e de materiais de propagação vegetativa no 

território acreano; Fiscalização da documentação das sementes e mudas, 

armazenadas ou em trânsito; Fiscalização da qualidade das sementes e mudas 

através de amostragens fiscais;  Fiscalização de estabelecimentos que 

realizem qualquer atividade com sementes e mudas; Realização de atos 

administrativos decorrentes das fiscalizações. 

5.6. Inspeção de produtos de origem vegetal 
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O Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal tem como 

principal objetivo garantir a identidade e qualidade dos produtos e subprodutos 

destinados ao consumidor acreano, através da inspeção e fiscalização das 

unidades produtoras ou processadoras desses alimentos. 

Ações desenvolvidas: Cadastro de Agroindústria; Controle e fiscalização 

de indústrias de processamento de produtos de origem vegetal. 

  

DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 

  

A Defesa Sanitária Animal é uma atividade de relevância para toda a 

comunidade. É por meio dela que se busca garantir a saúde dos animais e a 

qualidade dos alimentos de origem animal que consumimos, bem como a 

prevenção da ocorrência de zoonoses. Sua atuação se dá com a prevenção de 

riscos de contaminação através das ações de fortalecimento e monitoramento 

do sistema de Vigilância Sanitária Animal. 

As ações pertinentes à Defesa Sanitária Animal são desenvolvidas em 

consonância com as diretrizes e normas preconizadas para implantação dos 

Programas Nacionais de Controle, Combate e Erradicação de Enfermidades, 

estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 

MAPA e no Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária – SUASA, 

visando proporcionar fortalecimento nas ações de defesa, inspeção e vigilância 

agropecuária, requisito indispensável para a manutenção de status sanitário já 

conquistado oferecendo as devidas garantias de segurança sanitária. A 

abertura de novos mercados, que sem dúvida, levará a uma demanda 

crescente das ações pertinentes aos setores de defesa, inspeção e fiscalização 

dos animais e vegetais no tocante ao transporte, a comercialização e a 

utilização de insumos e afins. 
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Uma importante ação de vigilância é através da fiscalização de trânsito 

animal e de produtos e subprodutos dos mesmos.  Os postos de fiscalização 

são instalados em locais estratégicos, possibilitando a adequada fiscalização 

do trânsito que ocorre entre determinadas regiões. São representados por: 

instalações permanentes, com funcionamento ininterrupto (24 horas - todos os 

dias do mês e durante todo o ano) e barreiras móveis, com local e duração 

definida de forma estratégica. 

Os limites do Estado são formados por fronteiras internacionais com 

Peru (Oeste) e Bolívia (Sul) e por divisas estaduais com os Estados do 

Amazonas (Norte) e Rondônia (Leste). As cidades mais populosas são: Rio 

Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá e Sena Madureira. A fronteira do 

Brasil com a Bolívia, em sua extensão total, a linha-limite percorre 2.609,3 km 

por rios e canais, 63,0 km por lagoas e mais 750,9 km por linhas 

convencionais, a vulnerabilidade da introdução e reintrodução de doenças e 

pragas é preocupante para o Estado do Acre e para todo o País, portanto o 

Estado precisa estar em alerta permanente, com um sistema de defesa 

sanitária sensível e eficaz para enfrentar os riscos e desafios dos agravos 

sanitários provocados pelas doenças erradicadas, controladas ou monitoradas, 

tais como, as doenças vesiculares, com ênfase para a Febre Aftosa e 

Estomatite vesicular; doenças hemorrágicas com prioridade para a Peste Suína 

Clássica; doenças bacterianas, tais como Brucelose e Tuberculose; doenças 

nervosas com destaque para a Raiva dos Herbívoros e Encefalopatia 

Espongiforme Bovina, doenças dos Equídeos, (Anemia Infecciosa Equina e 

Mormo); doenças das aves, (Newcastle e Influenza Aviária). 

 

NECESSIDADES  

  Para certificar a qualidade sanitária dos produtos pecuários, requisito 

este indispensável para a ampliação de mercados nacionais e internacionais, 

faz-se necessário manter e fortalecer a atual estrutura, além de, conforme 
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análise de riscos, intensificar as atividades de vigilância epidemiológica e 

educação sanitária, a fim de consolidar a sanidade agropecuária em todo o 

Estado do Acre. Estruturação e manutenção de unidades de defesa 

agropecuária (Saúde Animal, Sanidade Vegetal e Inspeção Animal e Vegetal, 

Insumos Agrícolas e Pecuários).  

Dentre os obstáculos para execução das ações de defesa agropecuária 

temos um déficit de recursos humano com um quadro de servidores reduzido, a 

falta de um sistema moderno de monitoramento, a necessidade de melhorias 

nas estruturas das unidades de atendimentos, a modernização tecnológica do 

Instituto e a falta de recurso para capacitação do pessoal. 

 


