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Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais – 

SISA 
 

Rio Branco – Acre 

01 de Fevereiro de 2012 

Oficina de Capacitação para Lideranças Indígenas  

marta.azevedo@ac.gov.br  

 Histórico da construção do Sistema de 

Incentivo aos Serviços Ambientais 

1999 – Lei Chico Mendes 

•2001 – ZEE 

•2003-2006 – Estudos de conversão da dívida 

em Serviços Ambientais 

•2007 – Primeiro conjunto de idéias no 

chamado Pacto do Clima (apoio GTZ) 

•2008 – Analise da potencialidade de um 

mecanismo REDD no Acre (GTZ, IUCN, WWF) 

•2009 – inicio dos trabalhos para elaborar uma 

proposta de REDD para um Acre a partir de um 

Plano de Ação (GTZ, IUCN, WWF, IPAM, 

CPWH) 

•2010 – Consulta Pública - SISA   
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Lei 2.308 de 11 de novembro de 2010 

 

 

 

 

 

 Cria o Sistema Estadual de Incentivo a Serviços Ambientais – SISA, O 

Programa de Incentivos por Serviços Ambientais – ISA Carbono e Demais 

Programas de Serviços Ambientais e Produtos Ecossistêmicos Do Estado do 

Acre e dá outras providências  

Objetivo 

4
  4  

 

Fomentar a manutenção e a ampliação da 

oferta de serviços e produtos ecossistêmicos  
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Serviços Ambientais 

I. o sequestro, a 
conservação, manutenção 
e aumento do estoque e 
a diminuição do fluxo de 

carbono; 

II. a conservação da 
beleza cênica natural; 

III. a conservação da 
sociobiodiversidade; 

IV. a conservação das 
águas e dos serviços 

hídricos; 
V. a regulação do clima; 

VI. a valorização 
cultural e do 
conhecimento 
tradicional 

ecossistêmico; 

VII. a conservação e o 
melhoramento do solo. 

Diretrizes 

 
a) Uso dos recursos naturais com responsabilidade e sabedoria; 

•b) Reconhecimento ao conhecimento e direitos dos povos indígenas, 

populações tradicionais e extrativistas bem como o os direitos humanos; 

•c) Fortalecimento da identidade e respeito à diversidade cultural, combate à 

pobreza e elevação da qualidade de vida da população; 

•D) Utilização de incentivos econômicos objetivando o fortalecimento da 

economia de base florestal sustentável; 

•e) Transparência e participação social na formulação e execução de políticas 

públicas; 

•f) Repartição justa e equitativa dos benefícios econômicos e sociais oriundos 

das políticas públicas de desenvolvimento sustentável. 
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Provedores       e      Beneficiários  

Aqueles que promovam 

ações legítimas de 

preservação, 

conservação, 

recuperação e uso 

sustentável de recursos 

naturais 

Provedor de serviços 

ambientais Integrado 

a um dos Programas 

do SISA  

Instrumentos de Participação, Gestão, 

Controle e Registro 

 

•I. o Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de 

Serviços Ambientais;  

•II. a Comissão Estadual de Validação e 

Acompanhamento;  

•III. o Comitê Científico; e  

•IV. a Ouvidoria do SISA.  
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Atribuições Institucionais 

Opinar sobre 

questões 

técnicas, 

científicas, 

jurídicas e 

metodológicas 

Estabelecer as normas 

complementares, 

aprovar e homologar 

as metodologias de 

projetos, efetuar o 

pré-registro e o 

registro dos 

subprogramas, planos 

de ação e projetos 

especiais, emissão e 

registro dos serviços e 

produtos 

ecossistêmicos, o 

controle e o 

monitoramento da 

redução de emissões 

INSTITUTO 

Analisar e aprovar 

propostas de 

normatização dos 

programas, analisar os 

resultados da 

auditoria 

independente e 

recomendar o 

permanente 

aperfeiçoamento do 

Sistema 

COMISSÃO 

fomentar a elaboração 

de planos de ação e 

projetos, desenvolver 

estratégias voltadas à 

captação de recursos 

financeiros e 

investimentos assessorar 

a concepção e a 

execução de projetos, 

gerir e alienar, os ativos 

e créditos resultantes dos 

serviços e produtos 

ecossistêmicos oriundos 

das atividades que 

desenvolve 

COMPANHIA COMITÊ 

CIENTÍFICO 

CEMACT, CEF, CDRFS 

Arranjo Institucional 

Instituto 

IMC 

Comissão 

Comitê 
Cientifico 

Companhia 

Fundo 

Grupo de 
trabalho 
indígena 

Ouvidoria 
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Instrumentos de Planejamento 

11  

SUBPROGRAMAS   

PROGRAMA 

CARBONO 

PROGRAMA 

SOCIO 
BIODIVERSID

ADE 

PROGRAMA 

RECURSOS 
HIDRICOS 

PROGRAMA 

CONSERVAÇ
ÃO  DO 
SOLO 

PROGRAMA 

VALORIZAÇÃO 
DA CULTURA E 

CONHECIMENTO 
TRADICIONAL 

PROGRAMA 

BELEZA 
CÊNICA 

Plano de Ação  

PROJETO 
PROJETO PROJETO PROJETO 

PROJETO PROJET

O 

PROJET

O 

Instrumentos de Planejamento 

12  

Programas subprogramas 
especialmente 
desenvolvidos para 
atender áreas prioritárias,  
provedores/beneficiários 
específicos ou 
determinados setores da 
economia 

Projeto  

Plano de ação 

Subprograma  

Programa  
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Programa ISA-

Carbono 

Promover a redução progressiva, 

consistente e de longo prazo das 

emissões de gases de efeito estufa 

oriundas de desmatamento e degradação 

florestal, bem como o seqüestro resultante 

de atividades de reflorestamento 

Fase  

de  

Regulamentação 

Elaboração das 

normas e 

procedimentos 

Fase  

de  

Criação 

Elaboração dos 

Planos de Ação 

e Projetos 

Fase  

de  

Execução e 

Monitoramento 

Implementação 

dos Planos e 

Projetos 

associados ao 

processo de 

Verificação 

Fase  

de  

Registro e  

Certificação 

Registro dos 

Planos e 

Projetos a 

Certificar 

Fase  

de  

Gestão e 

Transação 

Gestão dos 

certificados 

Funcionamento do SISA 

Estamos aqui 
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O Desafio!  

 

Encontrar novas  Perspectivas, Novos Modelos !!!  

Construir em conjunto ...  

Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais – SISA 

 

Rio Branco – Acre 

01 de Fevereiro de 2012 

Oficina de Capacitação para Lideranças Indígenas  

Obrigada ! 

   

marta.azevedo@ac.gov.br  


