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1.  ORGÃO:  

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal – IDAF 

 

2. MISSÃO  

Garantir produção animal e vegetal no Estado do Acre, com padrões de 

qualidade sanitária assegurando a saúde pública e a efetiva participação no 

mercado. 

 

3. DEFESA AGROPECUÁRIA 

 

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 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 que consumimos. 

A defesa agropecuária sanitária animal e vegetal tem reformulado sua 

missão e seus desafios, em todo o mundo com as alterações das regras 

internacionais de comércio que passaram a progredir no respeito aos princípios 

de transparência, de equivalência, e da fundamentação técnico científica de suas 

ações.  

 

4. DEFESA VEGETAL 
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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%. 

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 
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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. 

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.  

 



 

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

INSTITUTO DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA E FLORESTAL 

IDAF 

 

  

 
Rodovia AC 40, 1.054 - Loteamento Santa Helena 
CEP: 69.909-642 - Rio Branco/AC (68) 3221-0655 

5 

 

 

5. 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. 

5.1. 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 

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 
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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. 

• 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 
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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, 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 
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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; Elaboração e distribuição 

de material educativo; Entrevistas; e Treinamentos e Cursos. 

5.5. 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 
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qualquer atividade com sementes e mudas; Realização de atos administrativos 

decorrentes das fiscalizações. 

5.6. Inspeção de produtos de origem vegetal 

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. 

 

6.  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). 
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7 . OBSTÁCULOS 

  

  

 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 

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. 

  


