
EFEITO DIRETO  
Atividades econômicas de uso 
sustentável da floresta e da 

biodiversidade identificadas e 
desenvolvidas nos municípios de 
Tarauacá, Feijó e Manuel Urbano 

EFEITO INDIRETO  
Componente Produção Sustentável (1) 
Atividades que mantêm a floresta em pé têm 

atratividade econômica no Estado do Acre  

EFEITO DIRETO  
Capacidades gerencial e técnica ampliadas 
no Estado do Acre para a implantação de 

sistemas agroflorestais, atividades de 
manejo florestal, produção agroextrativista 
e beneficiamento de produtos agroflorestais 

PRODUTOS E 

SERVIÇOS 

Implantação de Sistemas 
Agroflorestais (SAF´s), 

de manejo florestal 
sustentável comunitário 

e de beneficiamento 
comunitário de madeira 

nos municípios  

PRODUTOS E SERVIÇOS 

Pagamento por serviços 
ambientais aos produtores 

e manejadores 
comunitários 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

Ampliação dos serviços da rede de 
Assistência Técnica e Extensão 
Rural (ATER) para fomento das 
cadeias produtivas e redução do 

desmatamento 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

Estruturação física de cooperativas 
de produtores agroflorestais e de 

manejadores florestais  

PRODUTOS E SERVIÇOS 

Formação de especialistas em 
produção sustentável em florestas 
tropicais pela Universidade Federal 

do Acre 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

Estruturação física e 
operacional da Secretaria 

de Extensão Agroflorestal e 
Produção Familiar 

(SEAPROF) 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

Fortalecimento da Secretaria de 
Estado de Florestas (SEF) por meio 

da aquisição de equipamentos e 
insumos; realização de estudos; 
desenvolvimento de sistema com 
informações do setor florestal e 

treinamento de servidores  

EFEITO DIRETO  
Conhecimentos e 

tecnologias em produção 
de mudas de indivíduos 
superiores de espécies 

amazônicas para fins de 
reflorestamento 

produzidos e difundidos 
 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

Estruturação física e 
operacional do  laboratório de 
pesquisa botânica para apoio 

ao viveiro estadual  

EFEITO INDIRETO 
Componente Ciência, Inovação 

 e Instrumentos Econômicos  (4) 
Atividades de ciência, tecnologia e 

inovação no estado do Acre 
contribuem para a recuperação e 
conservação e uso sustentável do 

Bioma Amazônia 

 

 

 

Projeto: Valorização do Ativo Florestal Ambiental 
Responsável pelo projeto: Governo do Estado do Acre 



 

EFEITO DIRETO  
Instituições de 

monitoramento, controle e 
responsabilização ambiental 

do Estado do Acre 
estruturadas e modernizadas. 
 

EFEITO INDIRETO  
Componente Monitoramento e 

Controle (2) 
Ações governamentais do estado do Acre e dos 
governos municipais asseguram a adequação 

das atividades antrópicas à legislação ambiental 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

Estruturação física e 
operacional da Unidade Central 

de Georreferenciamento e 
Sensoriamento Remoto 

(UCGEO) e do Instituto de 
Meio Ambiente do Acre (IMAC) 

PRODUTOS E 

SERVIÇOS 

Aprimoramento do 
sistema de 

monitoramento de 
desastres naturais 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

Estruturação física e 
operacional das secretarias 

municipais de meio ambiente 
e sua integração ao Plano de 

Prevenção e Combate ao 
Desmatamento do Acre 

(PPCD-AC) 

PRODUTOS E 

SERVIÇOS 

Estruturação e 
capacitação das brigadas 
municipais comunitárias 
de combate a incêndios  

PRODUTOS E SERVIÇOS 

 Elaboração de estudo e 
diagnóstico para subsidiar 
os Planos de Prevenção e 

Controle do Desmatamento 
(PPCD) municipais 

 

EFEITO DIRETO  
Gestão fortalecida de 15 
terras indígenas (TI´s) 

nos municípios de Santa 
Rosa do Purus, Feijó, 

Tarauacá, Cruzeiro do Sul 
e Mâncio Lima 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

Capacitação das associações 
indígenas para a elaboração de 
planos de gestão e formação 

de equipes de vigilância; 
construção de postos de 

vigilância e marcação física dos 
limites das Tis  

EFEITO INDIRETO 
Componente Ordenamento 

Territorial (3) 
Área do estado do Acre está 
ordenada territorialmente 

PRODUTOS E 

SERVIÇOS 

Elaboração de estudo 
e diagnóstico para 

subsidiar os 
Ordenamentos 

Territoriais Locais 
(ZEE municipal)  

EFEITO DIRETO  
Ordenamentos 

Territoriais Locais (ZEE 
municipal) implantados 
em seis municípios ao 
longo da BR-364 no 

Estado do Acre 

Projeto: Valorização do Ativo Florestal Ambiental    
Responsável pelo projeto: Governo do Estado do Acre 


