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Relatório do Histórico do Desmatamento e Projeção para 

Performance de RE por REDD do Seringal Boa Esperança – 

Sena Madureira – Acre 

Este relatório foi elaborado utilizando dados conforme apresentado no 

Laudo técnico de avaliação do imóvel, para dados de geoprocessamento, 

utilizou-se os dados disponível na plataforma do INPE não sendo verificado e 

validado in loco as informações descritas ou demonstradas nesta etapa. 

 

Figura 1. Seringal Boa Esperança no município de Sena Madureira no estado do Acre. 

1. O Contexto  
O Estado do Acre instituiu por meio da Lei nº 2.308, de 2010, o Sistema 

de Incentivos a Serviços Ambientais (SISA). Essa lei, resultado de uma 

construção coletiva, é uma legislação inovadora que tem como objetivo 

promover iniciativas que levem à conservação, à recuperação e ao incremento 

dos serviços ambientais/ecossistêmicos originados e prestados no território 

acreano (AMARAL, LEAL e BARDALES, 2015).  

No SISA, cada serviço ambiental constitui um programa e o mais 

avançado deles é o ISA Carbono. Um dos elementos desse programa é o 

Nível de Referência (NR) que foi utilizado para mensurar as reduções de 

emissões de gases de efeito estufa (ACRE, 2014).  

Em 2015, o Estado do Acre alinhou seu NR com o NR nacional após o 

Brasil submeter à Convenção: Quadro da Nações Unidas de Mudanças 

Climáticas (UNFCCC) suas estimativas de emissões para o Bioma Amazônico 

(IMC, 2015) o alinhamento com o método nacional Forest Reference Emission 

Levels (FREL) simplifica e oferece a possibilidade de alinhamento com a 

política nacional de serviços ambientais, além de evitar as superestimativas 

de reduções de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) da Amazônia. 

Este trabalho mostra a síntese do resultado para estabelecimento de nível 

de referência para o Seringal Boa Esperança (SBE) e indica caminhos para 

uma estratégia de emissões evitadas por projeto. 
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2. Identificação da Área de Estudo 
A área em estudo é o Seringal Boa Esperança situada no município de 

Sena Madureira – Acre, com área total registrada e georreferenciada de 

12.739,1343ha. Com Matrícula: n°3.446; R – 1 – 3.446; às fls. 01F – 02V do 

Livro 2, do RGI da Comarca de Sena Madureira – Acre. Em 05.10.2011. 

Seus limite e confrontações ao norte com o Rio Yaco e o Seringal Sacado 

Curitiba, ao sul com a Reserva Chico Mendes e Seringal Nova Olinda, a leste 

com Seringal Curitiba e a oeste com o Seringal Nova Olinda. 

Conforme o Laudo Técnico de Avaliação, a vegetação apresenta 

associações de diversas tipologias florestadas sendo predominante as 

seguintes: Floresta Aberta com Bambu associada com Floresta Aberta com 

Palmeiras; Floresta Aberta com Palmeiras em Áreas Aluviais associada a 

Floresta Densa, de acordo classificação do (RADAMBRASIL, 1976). 

 
Figura 2. Mapa esquemático de Localização do Estado do Acre e Brasil (A), do município de Sena 

Madureira no Estado do Acre (B) e do Seringal Boa Esperança (polígono vermelho), no município 

de Sena Madureira. 
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Figura 3. Carta Imagem do Seringal Boa Esperança – Imagem Satélite LANDSAT 5 TM (2015). 
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3. Situação Fundiária e Evolução do uso da terra  
Atualmente, o Estado do Acre apresenta 55,47% de suas terras 

destinadas a Projetos de Assentamentos e a Áreas Naturais Protegidas 

(Unidades de Conservação e Terras Indígenas). As Terras em Discriminação 

sub judice representam 2,50% da superfície estadual, enquanto as Terras 

Públicas não destinadas representam apenas 3,19%. As Terras Dominiais 

(Lotes Titulados e a Titular) constituem 1,27% de sua superfície. Os imóveis 

rurais sob domínio de particulares compreendem 30,95% das terras do 

Estado. E as áreas a serem discriminadas totalizam 6,62% da superfície 

estadual. Juntas, essas denominações somam 44,53% das terras estaduais. 

O Seringal Boa Esperança tem suas terras Discriminadas fazendo limites 

com a Reserva Extrativista Chico Mendes. 

 

Figura 4. Situação fundiária do Seringal Boa Esperança e seu entorno. 
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O uso da terra na área analisada evidencia demandas de uso crescente 

em função da conversão de áreas florestais provavelmente pelo crescimento 

da população que ali habita.   

Tabela1. Estimativa do estoque florestal em tCO2 do Seringal Boa Esperança (SBE) 

 

Após análise do histórico do desmatamento o SBE possui 7,66 % do seu 

território já alterado. Este percentual corresponde a 976,22 hectares que 

possuem usos diversos (pastagens, roçados, capoeiras, casas, etc). 

Considerando a série histórica de 1988 a 2018, a taxa média de 

desmatamento é de 31,49 hectares/ano, A maior taxa do desmatamento 

registrado foi de 135,6 ha (2003) e, a menor, 1,9 ha (2000) que de acordo com 

a tendência desse histórico o desmatamento se encontra em processo de 

evolução.  

O esforço para desenvolvimento de um projeto de Redução de Emissões 

por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD) oferece oportunidade a 

evitar a conversão de áreas florestais pelas comunidades que ali vivem, além 

de alternativa para priorizar o uso sustentável das áreas já alteradas. 

A importância da conservação dos recursos florestais e de sua 

biodiversidade em termo de valoração dos serviços ecossistêmicos, são 

fundamentais para fins de retorno econômico, social e ambiental. E dessa 

forma proporcionar um aumento da produção e diversificação de produtos 

aliado à conservação ambiental. Esses elementos são fundamentais para 

garantir segurança e autonomia de propriedade rural, além de se criar 

possibilidades de renda pela venda de excedentes. 

 

Períodos de anos 
florestais (agosto-

julho) 

Área do SBE 
total (km²) 

Área 
Convertida 

(km²) 

Área com 
cobertura 
florestal 

(km²) 

Estoque 
Florestal FREL 

(tCO2) 

Estimativa de 
emissões da 

área convertida 
(tCO2) 

  
       1988-2018 

 
127,39 

 
9,76 

 
117,63 

 
6.544.553,76 

 
543.141,47 

       

            
Obs: Fator de densidade para estimativa de emissões e reduções seguem a metodologia FREL 151,6 tC/ha (média Bioma 
Amazônia, RADAMBRASIL) 
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Figura 4. Desmatamento do Seringal Boa Esperança, Sena Madureira - Acre. 

 

4. Base Referencial 
Para estabelecer as linhas de base considerou-se o histórico do 

desmatamento da área e se estabeleceu um nível de referência. Um dos 

elementos para estabelecer metas de performance de RE por REDD é o nível 

de referência, essas metas representam intenções, ou compromissos 

voluntários para RE, e foram denominadas na regulação governamental como 

“níveis de referência” que são as médias históricas do desmatamento em 

determinada unidade geográfica e a partir delas são analisadas as tendências 

de redução que se transformam no desmatamento evitado. 

Em junho de 2014, o Governo Federal submeteu o nível de referência 

nacional à Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do 

Clima (UNFCCC) (MMA, 2014). Este documento detalha o avanço 

metodológico estabelecido.   
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Estudos relevantes para calcular toneladas de carbono na biomassa 

florestal, considera 50% da biomassa seca (Fernandes et al., 2008). Segundo 

(MELO, 2017) estudando o teor de carbono da biomassa seca na floresta 

Estadual do Antimary concluiu que ocorre pouca variabilidade entre os 

compartimentos das árvores, e definiu a média ponderada do teor de carbono 

para biomassa seca total, acima do solo e abaixo do solo de 44.3% ± 0.3, 

44.3% ± 0.3 e 44.6% ± 0.2, respectivamente. 

O desenvolvimento de novos estudos no SBE para valoração de novos 

serviços além do carbono florestal, podem contribuir para a descoberta de 

parâmetros de valorização do projeto além de melhorar a acurácia das 

estimativas e direciona-las para um cenário mais próximo da realidade local.  

 

5. Transformando Desmatamento em Créditos 
O estoque de carbono médio ponderado é de 151,6 tC/ha, sendo 84% da 

densidade do carbono considerando as tipologias florestais definidos para o 

Bioma Amazônico com base no RADAMBRASIL. Os 16% restantes foram 

oriundos de revisão bibliográfica. 

Utilizando-se a base metodológica do NR nacional, o SBE adotou como 

referência para estimar suas RE’s 151,6 t CO2e conforme recomenda o 

(FREL) que é o nível de referência de emissões florestais por degradação 

florestal para o Bioma Amazônico para pagamento por resultados de REDD+. 

E para a conversão de C para CO2 adotou-se o fator 1 Megagrama (Mg) de 

carbono correspondente a 3,67 Mg de CO2 (Ronquim, 2007). 

Dessa forma, o desmatamento evitado foi calculado com base nas 

referências de estoque de biomassa florestal e conteúdo de carbono na série 

histórica 2006–2025 

Utilizando como dados de entrada as referências de biomassa florestal, o 

conteúdo de carbono e a série histórica do desmatamento de 2006 a 2018, 

foram realizadas as análises referentes ao desmatamento evitado até o ano 

de 2025 (20 Anos). Considerando o método de construção do NR apresentado 

à UNFCCC pelo Brasil, as reduções efetivas do SBE serão na ordem de 

127.470,72 t CO2 visto que, está RE refere-se somente para os anos passados 

que tiveram performance juntamente com os anos posteriores da linha de 

base 3 e 4 (Figura 5). 
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Figura 5. Histórico dos desmatamentos anuais ocorridos de 1996-2018 com linhas de base 

revisadas a cada 5 e projeção de RE de 2019-2025. 

Utilizando os dados do nível de referência apresentado à UNFCCC as 

estimativas anuais de desmatamento evitado para o SBE nos períodos de 

2006 a 2010 e 2011 a 2015 ocorreu um déficit de emissões evitadas, uma vez 

que os níveis de desmatamento foram superiores às linhas de base, 

impactados principalmente em função do desmatamento do ano de 2010 para 

a linha de base (1), 2013 e 2015 para a linha de base (2). Nesses dois 

períodos o Seringal apresentou um déficit de 51.858,88 t CO2 e nos dois 

períodos posteriores teve-se a geração de emissões evitadas positivas de 

81.261,90 t CO2 (Tabela 1). 

 Tabela 1. Indicadores do desmatamento evitado no Seringal Boa Esperança, município de Sena 
Madureira, estado do Acre, considerando o nível de referência nacional apresentado à UNFCCC pelo 
Brasil. 

Variável 
Período (ano) 

Total 
2006-2010 2011-2015 2016-2020 2018-2025 

Linha de Base 
(ha) 

32,3 34,4 37,5 37,5 - 

      

Desmatamento 
evitado (ha) 

-31,3 -61,9 8,6 137,5 52,9 

      

Emissões 
evitadas  
(t CO2) 

-17.405,52 -34.453,36 4.760,75 76.501,15 29.403,02 

Dessa forma podemos afirmar que a construção de um projeto de REDD 

no SBE poderá gerar uma média de emissão evitada de 15.300,23 tCO2/ano 

para os próximos cinco anos. 
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6. Recomendações 
A elaboração de projetos buscando o nivelamento com metodologias do 

nível de referência nacional poderá contribuir com a entrada de recursos 

significativos que podem auxiliar para uma melhor validação na certificação 

das ações e resultados previstos na produção, conservação, organização 

social e etc. 

Fomentar estudos para desenvolvimento de projetos prevendo a 

conservação e envolver elementos para valoração da sociobiodiversidade 

podem captar recursos de outras linhas de investimentos além do carbono.  

 

 

Rio Branco – Acre, 01 de setembro de 2020. 

 

 

E m a n u e l  F .  A m a r a l  

Técnico Credenciado INCRA 

Código Geomensor: E90 

Engenheiro Agrônomo – CREA No. 8.120/D – AC 
 Especialista em Gestão Ambiental e Georreferenciamento de Imóveis Rurais 
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