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O Mapa do Sonho 

Passamos mais de quinze anos ouvindo falar no Zoneamento. No começo era reivindicação de alguns: 
indios, seringueiros, gente interessada em definir linútes e proteger suas áreas. Depois virou consenso 
entre todos os setores, pois ninguém mais agüentava a ausência de regras claras e definidas que orientas-

sem os investimentos e atividades econômicas. Chegou a virar lei, mas na prática pouca coisa foi feita. Durante 
esse tempo, algumas fantasias foram criadas. A principal delas era a de que o Zoneamento seria a solução 
núlagrosa para todos os conflitos, que ele colocaria cada um no seu espaço adequado, que possibilitaria um 
"ordenamento" na sociedade e no espaço geográfico que ela ocupa. Hoje sabemos que não é bem assim que as 
coisas acontecem, mas algo de bom podemos extrair desse acúmulo de expectativas em relação ao Zoneamento: 
o crescimento, em todos os setores, da vontade de negociar, de dialogar, de ceder, de respeitar a presença dos 
outros. Aproveitando essa possibilidade de entendimento, assim que assumimos o governo do Acre demos priori
dade ao Zoneamento Ecológico-Econômico. E procuramos ser bem simples: recolhemos os estudos feitos nos 
últimos quinze anos e reconhecemos o Zoneamento real, histórico, já existente. Recolher os estudos já realizados 
era necessário, para não ficarmos repetindo o que já havia sido feito. Lembro-me que participei, na condição de 
engenheiro florestal, um técnico a serviço do estado, de vários estudos e pesquisas na segunda metade da década 
de 80. Vi muita gente, de diversas instituições e entidades, percorrendo o Acre em busca de informações. Hoje, 
como governador do estado, tenho uma grande alegria ao reconhecer, validar, recolher e aproveitar o esforço de 
todas aquelas pessoas, um trabalho valioso que durante muito tempo foi desprezado por administrações que não 
tinham compronússo com o povo acreano. Isso não quer dizer que tenhamos negligenciado na elaboração de 
novos estudos e pesquisas. Ao contrário, não apenas recolhemos as infonnações já existentes mas as verificamos 
e atualizamos. Buscamos novas infonnações, recorrendo ao trabalho dos melhores profissionais em cada setor. 
Mas o mais importante, a meu ver, e que constitui a novidade do trabalho que fizemos, é o que chamamos de 
"reconhecer o Zoneamento que a História reali zou''. Simplesmente constatamos que, ao longo de um sécu lo, nas 
lutas, nos ciclos e fases da economia, nas migrações, nas enchentes e vazantes dos rios, na abertura de estradas, 
nas aldeias, vilas e cidades, o Acre foi se fazendo o que hoje é. A população foi se distribuindo e se concentrando, 
as regiões foram descobrindo potencialidades e vocações, cada um foi lutando e conquistando seu espaço. Esse é 
o Zoneamento real, feito pela vida. Foi em busca dessa realidade que percorremos o Acre inteiro. Juntamos as 
reuniões do Zoneamento com as assembléias do Orçamento Participativo e o resultado foi uma maneira nova de 
pesquisar deixando que a população, as lideranças, os grupos, as núnorias, todo mundo fale e mostre sua identi
dade e suas reivindicações. Fico feliz em ver que a prioridade que demos ao Zoneamento revela-se cada vez mais 
acertada. Fico feliz em ter podido contar com dirigentes, técnicos e consultores tão qualificados e dedicados . Fico 
ainda mais feliz com a participação popular na elaboração do Zoneamento já a partir desta primeira versão que 
agora apresentamos ao público. Tenho certeza de que não estamos apresentando um produto frio, uma peça 
técnica desprovida de emoção. Estamos, na verdade, mostrando uma maneira despojada e sincera de fazer as 
coisas: a maneira como o heróico povo acreano quer e merece ser tratado. Estamos realizando uma parte do 
sonho de companheiros valorosos, como Chico Mendes, cujas presenças ainda sentimos ao nosso lado a cada 
passo da caminhada. Estamos estabelecendo limites para que o respeito à vida seja ilimitado. Estamos definindo 
cada parte para que a floresta permaneça inteira. Estamos tomando prática a idéia da sustentabilidade. Estamos 
colocando a realidade num mapa e sobre ele desenhando nosso sonho. Sem arrogância, sabemos a importância da 
nossa experiência. O que estamos fazendo nas cabeceiras dos rios pode espalhar-se por toda a Amazônia. Será a 
contribuição de nosso povo a um esforço que toda a humanidade faz para renovar as esperanças no início de um 
novo milênio. Vamos adiante: esta é apenas a primeira versão do Zoneamento, a fase preliminar de um longo 
trabalho. Modestamente, estamos apenas começando. 

Jorge Viana 
Governador 
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INTRODUÇÃO 

O ouE É o ZoNEAMENTo EcoLóGico-EcoNôMico Do AcRE? 

O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do Acre pode ser definido como um instrumento 
estratégico de planejamento regional e gestão territorial, envolvendo estudos sobre o meio ambiente, 
os recursos naturais e as relações entre a sociedade e a natureza, que servem como subsídio para 
negociações democráticas entre órgãos governamentais, o setor privado e a sociedade civil sobre um 
conjunto de políticas públicas voltadas para o Desenvolvimento Sustentável. 

Nesse sentido, o objetivo principal do Zoneamento Ecológico-Econômico é contribuir para a 
incorporação dos princípios de Desenvolvimento Sustentável na orientação das ações do governo, do 
setor privado e da sociedade em geral. 

O Desenvolvimento Sustentável pode ser compreendido como um novo padrão de desenvolvi
mento que tem como princípio assegurar condições dignas de vida para as gerações atuais, baseado em 
modelos de produção e consumo que mantêm os estoques de recursos naturais e a qualidade ambiental, 
de forma a permitir condições de vida igual ou superior às gerações futuras. 

As metas básicas do Desenvolvimento Sustentável incluem: o combate à pobreza e a outras 
formas de marginalização social (inclusive a discriminação por gênero, raça ou etnia), o respeito à 
diversidade cultural, a eficiência das atividades econômicas, o uso duradouro dos recursos naturais e a 
conservação dos ecossistemas e da biodiversidade. 

A O c uPAÇÃO DESORDENADA DO TERRITÓRIO AcREANO 

Ao longo de sua história, a ocupação do território e a organização de atividades econômicas no 
Acre, respaldados por políticas e projetos governamentais, tipicamente beneficiaram determinados grupos 
da população no curto prazo, sem viabilizar um modelo de desenvolvimento duradouro, com benefici
os para todos a médio e longo prazos. 

A partir dos anos 70, a expansão da fronteira agropecuária e madeireira no Acre (ainda de forma 
menos intensa do que em outros estados, como Pará, Mato Grosso e Rondônia) foi acompanhada por 
uma série de problemas graves: conflitos sociais quanto ao acesso à terra e a outros recursos naturais, 
exploração insustentável de recursos naturais, altas taxas de desistência nos projetos de assentamento, 
crescimento desordenado de cidades como Rio Branco, entre outros. 

Em grande medida, esses problemas resultaram da falta de incorporação, dentro das políticas e 
projetos governamentais, dos princípios básicos do Desenvolvimento Sustentável. Essa tendência, por 
sua vez, está intimamente relacionada à ausência de processos democráticos e transparentes de gestão 
das políticas públicas, que foram sendo "privatizadas" por determinados grupos políticos e econômicos 
do Estado e de fora, para atenderem a seus próprios interesses. 

O ZEE E A NovA CoNJUNTURA PoLíTICA NO AcRE 

O Governo da Floresta está buscando uma mudança radical nos modelos de desenvolvimento 
regional e no estilo de gestão das políticas públicas no Estado. O que queremos é que sejam adotados 
os princípios de Desenvolvimento Sustentável como eixo norteador e articulador das iniciativas do 
governo, do setor privado e da sociedade em geral, respeitando as características socioculturais, eco
nômicas e ambientais de cada região do nosso Estado. 

Sabemos que a implementação prática do Desenvolvimento Sustentável depende da viabilização 
de novas práticas de gestão democrática das políticas públicas, envolvendo parcerias entre os órgãos 
governamentais, sociedade civil e setor privado, visando à negociação de consensos e a resolução de 
eventuais conflitos, especialmente sobre questões relacionadas ao acesso e à utilização dos recursos 
naturais. 

Na busca de alternativas para o Desenvolvimento Sustentável no Acre, o Zoneamento Ecológico
Econômico tem um papel fundamental. Com uma sólida base de conhecimentos sobre as características 
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sociais, culturais, econômicas e ambientais do Estado, fica muito mais fácil implementar políticas públi
cas de forma coerente, ou seja "usar nossa terra com sabedoria''. 

O PROGRAMA EsTADUAL DE ZoNEAMENTO EcoLóGico-EcoNôMICO DO AcRE 

Através do Decreto n.0 503 de 06 de abril de 1999, o Governador Jorge Viana criou o Programa 
Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre, diretamente vinculado ao Gabinete do Go
vernador, sob a coordenação geral da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação-SEPLAN/ 
AC. A Secretaria Executiva do programa é exercida pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia 
e Meio Arnbiente-SECTMA, responsável pela coordenação técnica dos trabalhos. Foram definidos 
como órgãos executores o Instituto de Meio Ambiente do Acre-IMAC e a Fundação de Tecnologia do 
Estado do Acre-FUNTAC, que contam com a colaboração de outros órgãos, entidades e consultorias, 
conforme as demandas. 

O Decreto n.0 503/99 criou a Comissão Estadual do Zoneamento Ecológico-Econômico (CEZEE) 
como instância máxima de deliberação e definição das diretrizes do zoneamento ecológico-econômico. 
A CEZEE é composta por 34 instituições organizadas em câmaras representativas de órgãos públicos 
estaduais, trabalhadores, empresários, sociedade civil, órgãos públicos federais, outras esferas gover
namentais (representantes municipais das cinco regionais de desenvolvimento, Assembléia Legislativa) 
e entidades públicas de pesquisa. Evidentemente, a CEZEE, como instância de decisão política do 
zoneamento, deve reconhecer o arcabouço legal existente e se articular com outras instituições demo
cráticas da sociedade, especialmente aquelas com responsabilidades sobre a gestão dos recursos natu
rais e ocupação territorial (p.ex. , Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente -
CEMACT). 

Princípios Básicos do Zoneamento 

De acordo com o referido decreto, os trabalhos do ZEE devem ser conduzidos de acordo com os 
seguintes princípios: 

• Participativo: Os atores sociais devem intervir durante todas as fases dos trabalhos, desde 
a concepção até a gestão, com vistas à construção de seus interesses próprios e coletivos, 
para que o ZEE seja autêntico, legítimo e realizável; 

• Eqüitativo: igualdade de oportunidade de desenvolvimento para todos os grupos sociais e 
para as diferentes regiões de nosso Estado; 

• Sustentável: o uso dos recursos naturais e do meio ambiente deve ser equilibrado, buscan
do a satisfação das necessidades presentes sem comprometer os recursos para as gerações 
futuras; 

• Holistico: abordagem interdisciplinar para integração de fatores e processos, considerando 
a estrutura e a dinâmica ambiental e econômica, bem como os fatores histórico-evolutivos 
do patrimônio biológico e natural do Estado; 

• Sistêmico: visão sistêmica que propicie a análise de causa e efeito, permitindo estabelecer 
as relações de interdependência entre os subsistemas fisico-biótico e sócio-econômico. 

A Base legal e Institucional do Zoneamento (Nível Federal) 

No âmbito da Constituição Federal de 1988, o embasamento para planos de zoneamento ecoló
gico-econômico, a nível nacional e estadual, pode ser encontrado nos artigos que estabelecem: 
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• a competência da União para elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação 
do território e de desenvolvimento econômico e social (Art.21 ); 

• a competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal para promoverem a 
proteção do meio ambiente e o combate à poluição, a preservação das florestas, da fauna e 
da flora, o fomento à produção agropecuária e a organização do abastecimento alimentar 
(Art.23); 

• a afirmação de que " todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equil ibrado, bem 
como de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações" (Art. 225). 

Através do Decreto Presidencial n° 99.540 de 21 de setembro de 1990, o Governo Federal 
instituiu a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território Nacio
nal, presidida pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAEIPR). Nesse 
decreto, foram definidos os princípios gerais para a execução dos trabalhos de Zoneamento Ecológico
Econômico a serem executados pelo Governo Federal a nível macrorregional, e pelos Estados a nível 
mais detalhado. O Decreto Federal n.0 99. 540/90 definiu a Amazônia Legal como "área prioritária" 
para a realização do ZEE. 1 Em meados dos anos 90, o Zoneamento Ecológico-Econômico passou a 
ser considerado no âmbito da "Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal", coordenada pelo 
Conselho Nacional da Amazônia Legal (CONAMAZ), como "o mais importante instrumento para a 
gestão territorial" . 2 

Atualmente, a implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico nos nove estados da Ama
zônia Legal recebe o apoio do Programa Piloto para a Conservação das Florestas Tropicais no Brasil 
(PPG7), financiado com recursos de doação dos países membros do chamado "Grupo dos Sete". Mais 
especificamente, o ZEE constitui um dos instrumentos dos "Projetos de Gestão Ambiental Integrada
PGAI" que estão sendo implementados em áreas estratégicas dos estados amazônicos, através do 
" Subprograma de Políticas de Recursos Naturais-SPRN" do PPG7, sob a coordenação da Secretaria 
de Coordenação da Amazônia (SCA) do Ministério de Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal-MMA. Nos Estados do Acre, Pará e Amazonas, a implementação do Zoneamento 
Ecológico-Econômico como parte dos "Projetos de Gestão Ambiental Integrada - PGAis" recebe o 
apoio financeiro e assistência técnica da Cooperação Alemã (KtW e GTZ). 

METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO oo ZEE-AcRE 

Por solicitação do Governador Jorge Viana, foi definida uma primeira fase de execução do Pro
grama Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico, que denominamos preliminar, para ser realiza
da durante o ano de 1999. Essa fase compreendeu a elaboração de diagnóstico abrangendo a extensão 
total do Estado do Acre, com a elaboração de produtos cartográficos básicos na escala de 1:1.000.000. 
A maior parte dos trabalhos foi baseada em dados secundários, aproveitando e sistematizando diversos 
estudos já realizados no Estado. A primeira fase do ZEE do Acre, realizada no período de abril a 
novembro de 1999, possibilitou a sistematização de dados que se encontravam dispersos, alguns há 
mais de 1 O anos. 

1 No primeiro semest re de 1999, a Secretaria de Assuntos Estratégicos-SAE foi agregada ao Ministério Extraordinário de 
Projetos Especiais (MEPE). Atualmente, O MEPE define o ZEE como "a avaliação estratégica dos recursos naturais socioeconômicos 
c ambientais .. calcada no inventário integrado de um território dctinido, visando identificar potencialidades c vulnerabilidades para o 
desenvolvimento socioeconômico, e necessidades de conservação e proteção de ecossistemas, a fim de proporcionar aos órgãos federais, 
estaduais e municipais e à sociedade uma base de informações e diretrizes para o ordenamento territorial em condições sustentáveis". 
Alualmcntc o 7.EF. estí1 sob a corrdcnação do MMA - Sccretaria dc Dcscnvolvirncnto Sustcntável. 

2 " Polí tica Nacional Integrada para a Amazônia Legal", (capítu lo II - Diretrizes Gerais, item 9), Conselho Nacional da 
Amazônia Legai-CONAMAZ, MMNSCA, Brasília, 1995. 
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As Etapas do Zoneamento 

A metodologia de implementação do Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico 
do Acre envolve quatro etapas básicas: Articulação Política, Diagnóstico, Prognóstico e Implementação. 
Estas etapas são descritas a seguir, com comentários sobre as atividades realizadas nesta primeira fase 
do zoneamento: 

A)ARTICULAÇÃO PoLíTICA 

Para o Governo do Acre, a estratégia de implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico 
deve ser baseada numa ampla consulta a diferentes grupos representativos da sociedade (órgãos gover
namentais, setor privado, sociedade civil) sobre suas expectativas em relação ao programa, como con
tribuição para o Desenvolvimento SustentáveJ.3 

Inicialmente, esse processo de consulta foi realizado junto às entidades-membros da Comissão 
Estadual do Zoneamento Ecológico-Econômico (CEZEE), individualmente e no âmbito das Câmaras 
Setoriais. Esse diálogo preliminar foi fundamental para estabelecer um amplo entendimento sobre o 
papel do ZEE, sua inserção em estratégias de desenvolvimento regional sustentável e sobre os resulta
dos esperados do Programa. Os resultados desse processo de articulação política possibilitaram orien
tar os trabalhos de diagnóstico e atividades complementares e, de forma mais ampla, dar o rumo para o 
zoneamento. 

Baseado nas consultas realizadas e nas diretrizes estratégicas do governo estadual, foram defini
dos os seguintes resultados esperados do Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico 
do Acre: 

RESULTADOS GLOBAIS E s PERADOS 

• Contribuições para a viabilização de um novo padrão de desenvolvimento regional susten
tável no Acre, tendo como metas o combate à pobreza, o respeito à diversidade cultural, a 
utilização eficiente e duradoura dos recursos naturais, a viabilidade econômica das ativida
des produtivas, a conservação do patrimônio natural e a consolidação de um Estado demo
crático, transparente e eficiente, atuando em prol do verdadeiro interesse público; 

• Novos padrões de uso sustentável dos recu rsos naturais apontados, com sua viabilização 
respaldada por políticas públicas setoriais, estimulando investimentos em áreas adequadas 
e inibindo iniciativas de alto risco econômico, social e ambiental; 

• Articulação, numa base espacial, das políticas públicas relacionadas à gestão territorial, 
tendo como eixo norteador os princípios de Desenvolvimento Sustentável; 

• Avanços na internalização dos princípios de Desenvolvimento Sustentável nos órgãos go
vernamentais, setor privado e sociedade civil, por meio de iniciativas educativas junto à 
população; 

• Contribuições para a redução substancial de conflitos sociais relacionados aos direitos de 
uso de recursos naturais numa mesma área geográfica; 

3 Essa estratégia adotada pelo ZEE do Acre contrasta com inicia ti vas em o utros estados, onde os governos elaboraram extensas 
listas de levantamentos setoriais (geralmente priorizando o levantamento utilitário de recursos naturais) sem ter clareza sobre os 
produtos e resultados esperados do zoneamento, bem como a sua articulação com objetivos maiores de desenvolvimento regional 
sustentável. Em muitos casos, essa prática tem resultado na realização de levantamentos extremamente caros e demorados, gerando 
um volume enorme de informaçõt:s dt: pouca utilidade prática, t:nquanto questões fundamentais para o ZEE tem sido negligenciadas 
nos diagnósticos. 
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• Disponibilização de um valioso instrumento de monitoramento e controle do uso dos re
cursos naturais e do território. 

Conforme descrito inicialmente, a implementação do ZEE implica na viabilização de novos pro
cessos de negociação entre as diversas esferas do governo, o setor privado e a sociedade civil, objetivando 
a construção de parcerias construídas em torno de um projeto comum de desenvolvimento sustentável 
regional. Essa característica do ZEE, de estimular inovações nas relações políticas da sociedade acreana, 
poderá vir a ser um de seus resultados mais significativos. 

REsULTADos EsPEcíFicos EsPERADos 

• Subsídios para a implantação de Programas de Desenvolvimento Sustentável Regional, 
tendo como enfoque o agroextrativismo, sistemas agroflorestais e implantação de redes de 
agroindústria e serviços básicos~ 

• Indicativos para a consolidação de Reservas Extrativistas e Florestas de Manejo Sustenta
do e para a definição de áreas prioritárias para a criação de novas unidades~ 

• Indicativos para a consolidação em bases sustentáveis de áreas ocupadas por agricultores 
familiares, bem como áreas potenciais para a criação de novos assentamentos~ 

• Identificação de áreas de risco para assentamentos humanos no meio urbano e rural (p.ex., 
sujeitas a inundações periódicas, solos inadequados)~ 

• Indicativos para a consolidação em bases sustentáveis de médios e grandes empreendimen
tos agropecuários, bem como a definição de áreas potenciais para a eventual expansão dos 
mesmos; 

• Indicativos para a consolidação de unidades de conservação de uso indireto existentes, e 
para a definição de áreas prioritárias para a criação de novas unidades; 

• Indicativos para a consolidação de Territórios Indígenas em bases sustentáveis (inclusive 
do ponto de vista cultural) bem como a definição de áreas prioritárias para a criação de 
novos territórios (p.ex., terras ocupadas por índios isolados); 

• Indicativos sobre áreas prioritárias para o desenvolvimento do turismo, sob uma ótica de 
valorização do patrimônio natural e histórico-cultural do Estado; e 

• Subsídios para a gestão territorial em áreas fronteiriças 

Conforme demonstrado acima, os resultados esperados do zoneamento evidenciam a necessida
de de uma série de programas e políticas públicas setoriais, com diretrizes e estratégias operacionais 
claramente definidas. Nesse sentido, o Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico tem 
facilitado a definição de prioridades estratégicas para um conjunto de políticas públicas voltadas para o 
Desenvolvimento Sustentável. 

Um dos frutos da etapa inicial de articulação política foi a elaboração de um documento referencial 
(intitulado "Diretrizes Básicas do Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre") 
que apresenta os objetivos, finalidades, resultados esperados e metodologia geral de implementação do 
ZEE-Acre. O documento referencial foi discutido e aprovado pela Comissão Estadual do Zoneamento 
emjulho de 1999. 
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B) D IAGNÓSTICO 

Considerando os resultados esperados pelo Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Eco
nômico do Acre, a Secretaria Executiva do ZEE e o Grupo Técnico de Sistematização-GTS definiram 
os seguintes produtos técnicos a serem gerados na etapa de diagnóstico da primeira fase do ZEE: 

Produtos Temáticos 

• Meio Biofísico: diagnóstico de unidades de paisagem natural e seus componentes fisicos e 
bióticos: clima, hidrografia, geomorfologia, flora, fauna, solos e aptidão agrotlorestal, iden
tificando potencialidades e limitações para o uso sustentável dos recursos naturais, consi
derando a estrutura e funcionamento de ecossistemas. 

• Sócio-Economia e Ocupação Territorial: análise de sistemas sociais (abrangendo seus 
aspectos culturais, políticos e econômicos) e as relações entre diferentes grupos da popu
lação e o meio ambiente. Nesta primeira fase do ZEE, foram realizados estudos prelimina
res sobre a situação fundiária do Acre, tendências de ocupação territorial e de utilização 
dos recursos naturais pelos diferentes grupos da população, demografia, indicadores 
sócioeconômicos, infra-estrutura, problemas ambientais urbanos e conflitos sócio-ambientais. 

Produtos-síntese 

Numa segunda etapa do diagnóstico, foram elaborados produtos-síntese, que apresentam uma 
análise integrada de produtos temáticos e outras informações relevantes, no sentido de caracterizar 
diferentes regiões do Estado em termos de suas respectivas dinâmicas de ocupação, problemas sócio
ambientais, potencialidades e limitações para diferentes alternativas de uso do território, conforme os 
resultados esperados do ZEE-Acre. 

Além disso, fo i realizado um levantamento sobre aspectos jurídicos relativos à implementação 
das recomendações do Zoneamento Ecológico-Econômico . 

c) P ROGNÓSTICO 

Com base nos resultados dos estudos de diagnóstico, deve ser realizado um prognóstico sobre 
cenários tendenciais para o desenvolvimento futuro do Estado e/ou região especifica sob análise, 
tendo como enfoque as dinâmicas de ocupação territorial e gestão dos recursos naturais (p.ex., fluxos 
migratórios, tendências de desmatamento e uso da terra, problemas de degradação ambiental, qualida
de de vida de populações locais, entre outros). O prognóstico inclui uma discussão sobre cenários 
alternativos, considerando as propostas do governo e as aspirações de diferentes grupos da sociedade 
acreana, mantendo como referência os princípios norteadores do Desenvolvimento Sustentável 

D) IMPLEMENTAÇÃO 

Os trabalhos de diagnóstico e prognóstico devem servir como subsídios para a tomada de decisões 
políticas, no âmbito da Comissão Estadual do Zoneamento e de outras instituições democráticas da soci
edade acreana. De posse dos insumos técnicos do diagnóstico e prognóstico, a CEZEE, como instância 
deliberativa do Programa, tem a responsabilidade de dialogar e tomar decisões sobre aspectos fundamen
tais de sua implementação, especialmente em relação à incorporação dos indicativos do zoneamento entre 
programas e políticas públicas setoriais relacionadas à ocupação territorial e à gestão dos recursos natu-
rais. 

A implementação do zoneamento deve contar com um sistema eficiente de monitoramento e 
avaliação, coordenado pela Secretaria Executiva do ZEE-Acre, visando sobretudo à identificação de 
entraves e a tomada de medidas corretivas, inclusive através de deliberações da CEZEE. 

Os produtos de diagnóstico e prognóstico da primeira fase do ZEE fo ram apresentados à Comis-
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são Estadual do Zoneamento para análise e deliberação em novembro de 1999. Antes da reunião de 
plenária, foi realizada uma série de seminários técnicos sobre temas específicos e oficinas com as câma
ras setoriais da CEZEE, no intuito de colher subsídios para a versão final dos produtos. 

Vale salientar que diversos produtos da primeira fase do ZEE são de interesse para órgãos gover
namentais (a nível federal , estadual, e municipal), administrações regionais e atores do setor privado e 
sociedade civil. Vale frisar que os mapas digitalizados e respectivos bancos de dados georreferenciados 
constituem uma fonte preciosa para o Sistema de Informações Ambientais - SIAM, atualmente em fase 
de estruturação. 

A P ARTICIPAÇÃO DA S ociEDADE A cREANA No ZEE 

Um dos princípios básicos do Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico é que 
deve ser participativo, sendo que "os atores sociais devem intervir durante todos as fases dos traba
lhos, desde a concepção até a gestão, com vistas à construção de seus interesses próprios e coletivos, 
para que o ZEE seja autêntico, legítimo e realizável" . (Decreto Estadual no. 503/99). 

De fato, o sucesso do programa depende, em grande medida, de estratégias inovadoras que estimu
lem a participação efetiva dos diferentes setores da sociedade, especialmente daqueles grupos sociais que 
historicamente têm sido marginalizados no processo de formulação e implementação de políticas públi
cas. Entendemos que essa participação ativa, com a definição de "pactos sociais" entre diversos setores 
da sociedade, é fundamental , inclusive para garantir a sustentabilidade politica do zoneamento. 

Na primeira fase do zoneamento, buscou-se a participação e articulação política entre diferentes 
atores da sociedade durante todo processo de planejamento e execução do Programa. Além das con
sultas e discussões com as entidades membros da Comissão Estadual de Zoneamento (F igura 1 ), uma 
equipe do IMAC visitou os 1 O principais municípios (Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Sena Madureira, 
Senador Guiomard, Plácido de Castro, Feijó, TarauacÁ, Mâncio Lima, e Cruzeiro do Sul) onde foram 
realizadas aproximadamente 1 50 entrevistas com lideranças locais, padres, professores, jovens, médi
cos e muitos outros. Através dessas entrevistas, procurou-se enriquecer o zoneamento, incorporando 
no diagnóstico elementos de subjetividade, da visão das pessoas que vivem nas diferentes regiões do 
Estado. 

Outra atividade significativa foi a realização de apresentações sobre o zoneamento em todos os 
municípios do Acre (como parte de eventos públicos em que também foram discutidos o Orçamento 
Participativo e o Programa Comunidade Ativa). Essas apresentações tinham como objetivo divulgar e 
debater os resultados preliminares de diagnóstico do zoneamento, colhendo subsídios para a versão 
final dos trabalhos (Figura 2). 

Nesse sentido, o zoneamento cumpre um papel fundamental: abrir espaço para a comunidade; 
garantir o direito de expressão; dar o devido valor à avaliação popular de seu território; buscando 
acordos sobre os princípios e formas de implementar, na prática, o desenvolvimento sustentável. 

Figura 1 - Consulta aos professores indígenas Figura 2 -Apresentação dos resultados da primeira 
fase do ZEE nos municípios 
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PRoDUTos DA PRIMEIRA FAsE Do ZoNEAMENTo 

Os principais produtos disponíveis da primeira fase do Programa Estadual de Zoneamento Eco
lógico-Econômico do Acre incluem: 

• relatórios técnicos, relacionados aos temas: Recursos Naturais e Meio Ambiente, 
Sócioeconomia e Ocupação Territorial, Indicativos para a Gestão Territorial; e 

• mapas sobre os temas Meio Ambiente e Recursos Naturais, Sócioeconomia e Ocupação 
Territorial e Subsídios para a Gestão Territorial, em escala de 1:1.000.000, com respecti
vos bancos de dados georreferenciados. 

Esta publicação apresenta um resumo técnico desses produtos da primeira fase do Programa 
Estadual de ZEE do Acre. Para a leitura mais aprofundada sobre os temas tratados aqui, os relatórios 
técnicos podem ser consultados na Secretaria Executiva do ZEE-Acre, nas dependências da SECTMN 
IMAC em Rio Branco. 

Conforme mencionado anteriormente, esperamos publicar em breve uma série de materiais 
educativos, utilizando os produtos da primeira fase do zoneamento, incluindo um Atlas, CD-ROM, 
vídeos e outros. Com isso, pretendemos que os produtos do ZEE-Acre sejam aproveitados pelo maior 
número possível de usuários, incluindo prefeituras, escolas, movimentos sociais etc. 

ORGANIZAÇÃO DA PUBLICAÇÃO 

A apresentação dessa publicação foi organizada da seguinte forma: 

• Volume I - Recursos Naturais e Meio Ambiente, trata de uma série de questões relaciona
das à paisagem biofísica do Estado do Acre, incluindo geologia, geomorfologia, climatologia, 
hidrografia, solos e aptidão agroflorestal, vegetação, biodiversidade e unidades de paisa
gens biofisicas. 

• Volume II- Aspectos Socioeconômicos e Ocupação Territorial, apresenta uma abordagem 
sobre os seguintes temas: histórico do processo de ocupação territorial do Acre; análise da 
estrutura fundiária; demografia; populações rurais e tendências na utilização de recursos 
naturais (colonos, seringueiros, ribeirinhos, pecuaristas); populações e terras indígenas; 
política florestal e diagnóstico do setor madeireiro no Acre; desmatamento e queimadas; 
caça e pesca; indicadores econômicos e sociais; infra-estrutura sócio-econômica; situação 
atual das unidades de conservação; processo de urbanização do Estado do Acre; e diagnós
tico preliminar de conflitos sacio-ambientais. No final desse volume , apresentamos uma 
análise resumida sobre grandes tendências sócio-econômicas e ambientais no Acre, bem 
como um prognóstico sobre tendências futuras e pressupostos para a implementação prá
tica do Desenvolvimento Sustentável. 

• Volume III - Indicativos para a Gestão Territorial, apresenta um resumo dos principais 
indicativos da primeira fase do ZEE-Acre para a gestão territorial, abordando necessidades 
para a consolidação de atividades existentes e potenciais e para a sua eventual expansão em 
bases sustentáveis. Os temas abordados incluem: Zoneamento da Atividade Madeireira, Re
servas Extrativistas e Projetos de Assentamento Extrativistas, Terras Indígenas, Agricultura 
Familiar, Empreendimentos Agropecuários de Médio e Grande Porte, subsídios para o De
senvolvimento do Turismo no Acre e Indicativos para Unidades de Conservação. 
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• No final do Volume Ill, o capítulo sobre "Aspectos Fundamentais da Implementação do 
ZEE do Acre", apresenta uma abordagem sobre aspectos político-institucionais do 
zoneamento, tendo como enfoque as questões legais de sua implementação e a articulação 
entre o ZEE e um conjunto de políticas públicas relacionadas à ocupação territorial e à 
gestão dos recursos naturais em bases sustentáveis. Além disso, apresenta recomendações 
e sugestões para a próxima fase de execução do programa. 

Esperamos que esta publicação seja útil para os diversos gmpos e setores da sociedade acreana 
(órgãos estaduais e federais, prefeituras, movimentos sociais, ONGs, entidades empresariais etc.) en
volvidos na busca conjunta de um novo padrão de Desenvolvimento para nosso Estado. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS Do EsTADO Do AcRE 

O Estado do Acre, antes território pertencente à Bolivia foi incorporado ao Brasil em 1903, com 
a assinatura do Tratado de Petrópolis. Está situado no extremo sudoeste da Amazônia brasileira, entre 
as latitudes de 07°07'S e 11 °08 ' S, e as longitudes de 66°30'W e 74°WGr (Figura 1 e 2) . Sua superficie 
territorial é de 153.149,9 Km2, correspondente a 3,9% da área amazônica brasileira e a 1,8% do terri
tório nacional (IBGE, 1995). 

Sua extensão territorial é de 445 Km no sentido Norte-Sul e 809 Km entre seus extremos Leste
Oeste. O Estado faz fronteiras internacionais com o Peru e a Bolívia e, nacionais com os estados do 
Amazonas e de Rondônia. (Figura 1). 

ARGENTINA 

Figura 1 -Localização do Acre na América do Sul e Brasil {Fonte Arquivo ZEEJAC, 1999) 
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li - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E OCUPAÇÃO TERRITORIAL 

Os instrumentos técnicos fundamentais do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) reque
rem a análise das potencialidades e restrições à apropriação do território, dos problemas sócio-ambientais 
decorrentes das inadequações do uso dos bens naturais, tendo em vista identificar procedimentos para 
a conservação de parcelas desse território e eleger as melhores alternativas para a racionalização das 
formas de apropriação. 

Nessa equação, compatibilizam-se igualmente os beneficios sociais, econômicos e ecológicos 
voltados para a melhoria das condições de vida da população. Assim, um dos objetivos do ZEE é 
instrumentalizar as ações de governo de forma a que atue conjuntamente aos demais setores da socie
dade de acordo com os princípios de desenvolvimento sustentável. 

Os subsídios à implantação de ações e programas de desenvolvimento sustentável começam 
pelo conhecimento dos recursos naturais e meio ambiente do Estado e da dinâmica sócio-econômica. 

A base de dados dos Aspectos Socioeconômicos e Ocupação Territorial do Estado encontrava
se dispersa. Num primeiro esforço de sistematização, foram compilados trabalhos e estudos até então 
elaborados, publicados ou não, no âmbito da Amazônia, pertinentes ao Zoneamento Ecológico-Econô
mico do Acre. 

O estudo dos sistemas socioeconômicos do Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre se 
refere a integração dos sistemas de produção, cadeias produtivas e os agentes dessa dinâmica. 

A anál ise e o diagnóstico das características e do funcionamento dos elementos componentes 
desses sistemas indicam potencialidades para os programas de desenvolvimento, mas não são fatores 
limitantes. Na sua formulação, buscando o bem-estar das populações e o desenvolvimento sustentado, 
econômico, social e político, as diretrizes de planejamento devem considerar as potencialidades dos 
recursos ambientais, mas também sua capacidade de suporte. 

São expostos, a seguir, os subtemas contidos em Aspectos Socioeconômicos e Ocupação 
Territorial, compilados por meio de levantamento de dados secundários e analisados na perspectiva da 
sustentabilidade, conforme já mencionado: 

• Breve Histórico do Processo de Ocupação Territorial do Acre; 

• Estrutura Fundiária do Estado do Acre; 

• Demografia do Estado do Acre; 

• Populações Rurais e Tendências de Uso dos Recursos Naturais- Colonos, Extrativistas, 
Ribeirinhos e Pecuaristas; 

• Populações e Terras Indígenas; 

• Política Florestal e Diagnóstico do Setor Madeireiro no Acre; 

• Desflorestamento e Queimadas no Acre: Análise de Tendências Recentes; 

• A Caça e a Pesca; 

• Indicadores Sociais; 

• Indicadores Econômicos; 

• Infra-Estrutura Socioeconômica; 

• Unidades de Conservação de Uso Indireto: Situação Atual; 

• O Processo de Urbanização no Acre; 

• Conflitos Sócio-Ambientais no Estado do Acre; 

• Sociedade e Meio Ambiente no Acre: Tendências Históricas e D esafios para um Futuro 
Sustentável. 
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1 - BREVE HisTóRICO DO PRocEsso DE OcuPAÇÃO TERRITORIAL DO 

ACRE 

1.1 - INTRODUÇÃO 

"Vê-se que não foi a qualidade da terra o motivo de atração humana às 
regiões do Acre, como ocorreu, por exemplo, no nordeste do massapê, 
onde, ao lado da cana-de-açúcar, criaram raízes as casas grandes e as 
senzalas. Nem qualquer veio de ouro, ou mina de diamantes, nos acon
tecimentos da 'marcha para o oeste', durante os séculos XVII e XVIII." 
Leandro Tocantins - Formação Histórica do Acre. 

Na afirmativa acima do historiador TOCANTINS ( 1979), temos uma pista inicial sobre um dos 
processos de ocupação ocorrido no Estado do Acre referente à migração nordestina, decorrente do 
grande surto da borracha na segunda metade do século XIX. Entretanto, convém lembrar que a ocupa
ção do Acre não se deu somente com a entrada de pessoas oriundas do nordeste brasileiro, mas obede
ce também a um momento anterior, com a ocupação do território por sociedades indígenas e a uma 
mais recente, com famílias provenientes do sul do Brasil. 

Este breve histórico pretende mostrar como foi constituída a política no território acreano. Para 
tanto, a exposição será dividida em tópicos. No primeiro deles, faremos uma breve exposição acerca da 
entrada de grupos indígenas na região. Em seguida, abordaremos a migração nordestina. Posterior
mente, enfocaremos a vinda de sulistas para o Acre, atraídos por uma política desenvolvimentista da 
década de 70. Finalmente, enfocaremos as novas formas de ocupação do território acreano. 

1.2 -A OcuPAÇÃO INDíGENA 

Segundo CALIXTO e/ al. (1982), a região onde hoje está situado o Estado do Acre já estava 
ocupada muito antes da chegada de colonizadores, por índios pertencentes a grupos diversos. Calcula
se que antes do grande boom da borracha existiam 50 grupos indígenas. Hoje observa-se a presença de 
apenas doze etnias. 

Há uma hipótese para a ocupação desta região por grupos indígenas. Supõe-se que sociedades 
do tronco lingüístico Aruak já habitavam o espaço acreano antes da chegada dos grupos do tronco 
lingüístico Pano, que passaram a habitar a região devido à invasão espanhola. Para o autor, o território 
acreano era habitado no século XIX, 

"por grupos pertencentes a dois troncos lingüísticos- Pano e Aruak - e 
da família lingüística Katukina. Os grupos que falavam a lingua Pano 
distribuíam-se predominantemente ao longo dos rios Juruá, Tarauacá, 
Jordão, Gregório e outros que compunham a bacia do Juruá. Os gru
pos Aruak habitavam a região do Purus, do Acre e Abunã. Os grupos 
de língua Pano penetraram na região do Juruá por volta do século 
XVII, representados pelos extintos Auanateos, Manobabos e Conivos. 
Existem evidências de que a região do Juruá, antes da entrada dos 
grupos Pano, era habitada pelos Aruak, de lá desalojados pelos grupos 
Pano, que vieram da região dos rios Ucayali e Maranon, de onde foram 
escorraçados pelos colonizadores espanhóis" (CALIXTO, 1982:16). 

O processo de extinção e degradação de tais grupos tem como ponto focal a expropriação ocor
rida em nosso território, porque o encontro das sociedades indígenas, que já habitavam o espaço geo
gráfico, com seringalistas e seringueiros que, da metade do século passado até a primeira metade deste, 
passaram a ocupar a região, trouxe problemas para os nativos. 

Apesar de lidarmos com a ocupação e conquista do território acreano, devemos mencionar que 
outras frentes de expansão na Amazônia foram responsáveis pelo extermínio de várias outras socieda
des indígenas. Em 1850, por exemplo, os coletores de " drogas do sertão" e viajantes passaram a 
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ocupar a região e a fazer uso dos recursos naturais existentes, tais como: cacau, salsaparrilha, anil, 
canela, sementes oleaginosas, peixes, ervas medicinais, gomas, fibras e outros produtos. Esse tipo de 
comércio era controlado basicamente pelas missões religiosas. 

O indígena era mão-de-obra barata e necessária, posto que servia para conduzir canoas como 
remador, guiar os exploradores, erguer vários tipos de edificações - conventos, fortes, igrejas e resi
dências. Era ele, também, o principal responsável por detectar e coletar as "drogas do sertão" que eram 
enviadas para a Europa. 

Vale ressaltar que, antes do século XIX, ainda não existia o território do Acre e a sua anexação ao 
Brasil, bem como a ambição de potências capitalistas em usufruir de matéria-prima, fez com que o 
"mundo amazônico", no pensamento de REIS ( 1983), fosse um espaço de constantes "barganhas", 
possibilitando, segundo o autor, o inicio da conquista da Amazônia 1 • O Acre tomou-se uma área de 
litígio entre o Brasil e a Bolívia e nem o Tratado de Madrid (1750), o Tratado de Santo Ildefonso 
(1777) e o Acordo de Badajós (1801), entre as coroas portuguesas e espanholas, solucionaram a ques
tão. 

O encontro das culturas indígena e não-indígena ocorrido por causa de interesses econômicos 
trouxe, como ficou dito, um imenso problema às populações que já residiam nesta faixa de terra até 
então não colonizada oficialmente. 

Durante os dois grandes surtos da borracha, as "correrias" - espécies de expedições punitivas que 
foram estimuladas pelos seringalistas - consistiram no principal foco de expulsão dos nativos de suas 
terras, assim como acarretaram a expropriação e a dizimação da maioria dos grupos. O contato realiza
do no início da República gerou conflitos entre o nativo e o colonizador. A proximidade do imigrante 
das áreas habitadas por índios causou tremendas chacinas, que foram relatadas em um período que vai 
de 1936 até 1954. Estas expedições, amparadas pelo Estado, tiveram papel decisivo na redução e no 
extermínio de etnias, porque visavam eliminar índios e aldeias existentes, favorecendo a ampliação do 
latifúndio (MARTINS, 1978: 16 ). 

O antropólogo TAUSSIG ( 1993) diz que esta prática já era bastante freqüente em outras regiões 
da Amazônia, onde o termo (correrias) era sinônimo de conquista e uma tentativa de inserir o índio em 
um sistema de escambo. Essas "reduciones", como alguns preferiam chamar, colocavam o índio como 
um escravo. Logo, podemos deduzir que houve dois tipos de correrias: uma, que tinha como finalidade 
" limpar" a área para os seringalistas, isto é, matar e/ou expulsar os índios, e outra, que visava à 
escravização nativa. Embora os estudos de Taussig se pautem em grande parte na Amazônia peruana, 
suas pesquisas servem para ilustrar o caso brasileiro, porque, no Peru, "reducir" e "rescatar", enquanto 
sinônimos de correria, tinham o mesmo significado da palavra inglesa "conquista" que representava, 
antes de mais nada, obtençã.o de mão-de-obra por meio da força (op. cit. , 46)_2 

Mas os violentos conflitos entre índios e não-índios não foram os únicos elementos responsáveis 
pela drástica redução dessas populações. Os "brancos", por meio de suas fi-entes de expansão, levaram 
várias doenças como a gripe, o sarampo, a varíola e outras que não faziam parte do quadro de enfermi
dades conhecidas pelos indígenas. 

Ainda assim, convém afirmar que a expansão do capital na Amazônia Ocidental contribuiu para 
que elementos da sociedade nacional fizessem parte direta da história indígena. Estes, por sua vez, 
foram ressignificados com o passar do tempo. 3 

1 Ressaltamos que a expressão "conquista amazônica" já foi mencionada no trabalho de COSTA (1974). 
2 Segundo ALVES (1992), entre 191 O e 1930, muitos índios foram subordinados aos seringalistas e cumpriam o papel desem

penhado pelos seringueiros quanto à coleta e ao preparo da borracha. Foram incorporados em maior número aos seringais em um 
momento que a borracha brasileira saiu do cenário econômico mundial . 

3 Gostaríamos de dizer que a História não está reduzida somente a eventos "passados", tampouco a situações de grande porte 
como o contato, mas que envolve algo mais amplo como experiências individuais que produzem mudanças dentro de uma ordem 
social, de tal modo que indivíduos e grupos mudam as condições objetivas do tempo. É preciso, neste tipo de estudo sobre sociedades 
indígenas. que haja uma combinação entre as formulações nativas com reconstruçôes de estruturas político-econômicas do contato e 
da colonização, a partir das quais o pesquisador pode identiticar o critério de compreender o " passado", em termos de entendimento 
regional ou local, entendendo que eles constituem processos históricos e interpretações. (PRICE, apud HILL, 1988). 
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1.3 -A CoNQUISTA DA OcuPAçÃo 

O motivo central para que houvesse a colonização do Acre foi, sem dúvida, a influência do 
interesse brasileiro e de outros países - especialmente a Inglaterra - em extrair látex daquela imensa 
proporção territorial chamada "tierras no discubiertas ": 

"Pertencente à Bolívia e ao Peru, a região dos altos rios amazônicos 
era assinalada nos mapas do século passado como 'Tierras no 
Discubiertas' . Somente a partir de 1860, começaram as expedições 
exploratórias que revelaram seu imenso potencial econômico, especi
almente para a extração da borracha, matéria-prima essencial para o 
desenvolvimento da indústria da Europa e dos Estados Unidos. A partir 
de então, a colonização foi rápida" (ALVES, 2000:01 ). 

Para TOCANTINS ( 1984), o Acre foi uma realização brasileira do século XIX, posto que a 
descoberta da vulcanização por Thomas Hancock na Inglaterra em 1844 e por Charles Goodyear nos 
Estados Unidos, também no mesmo ano, permitiu um amplo processo da industrialização da matéria
pnma. 

Com o processo de vulcanização, John Boyd Dunlop inventou os pneumáticos em 1888 e, a 
partir de então, estes passaram a substituir as rodas de aro de ferro das carruagens. Logo após, segui
ram-se outras invenções como a bicicleta e o automóvel, que também precisavam da borracha. Assim, 
a Amazônia e, em especial, o território acreano, passou a ser a única fonte mundial da goma elástica. 

A área que hoje corresponde ao Acre passou por três fases diferentes. A primeira fase tem o seu 
início em 1852, quando foi anexada à Província do Amazonas, fazendo parte da Comarca do Rio 
Negro. Desta fo rma, a jurisdição da proporção territorial era de responsabilidade do Amazonas. Se
gundo COÊLHO ( 198242), esta fase se encerra em 1898, quando o ministro boliviano Paravicini 
estabeleceu em Porto Alonso, o Departamento boliviano do Acre. 

Com a criação do Departamento boliviano no Acre, inicia-se a segunda fase governamental. 
Após a assinatura do tratado de Petrópolis, em 17 de novembro de 1903, o território fo i anexado ao 
Brasil. Verifica-se, então, a terceira fase governamental, anterior à passagem do Acre a Estado. Em 07 
de abril de 1904, através do Decreto n. o 5.188, o Acre foi dividido em três Departamentos: Alto Acre, 
Alto Purus e Alto Juruá4

, Figura I . 

4 O Alto Acre abrangia a região banhada pelos rios Abunã, Rapirran, Iquiry, Alto Acre e Alto Antimary. Já o Departamento do 
Alto Purus compreendia os R ios Yaco, Purus e seus afluentes. Finalmente, o Departamento do Alto Juruá, o R io Tarauacá e os 
afluentes de ambos. (CALTXTO, 1982: 138). 
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Departamento do 
Alto Juruá 

j 

Figura 1- Mapa do Estado do Acre dividido em três departamentos (Fonte: Atlas Geográfico Ambiental do Acre, 1991) 

_( 

A borracha, que era matéria-prima cobiçada por países da Europa e Estados Unidos, precisava de 
mão-de-obra abundante para a sua extração. Mediante esta necessidade foi incentivada, por parte do 
governo brasileiro- com investimento do capital externo- a migração de trabalhadores para a Amazô
nia. De simples "droga do sertão", graças a demanda sempre mais crescente dos países industrializa
dos, o látex passa a modificar o cenário econôrillco e social da região. 

Desta forma, foram instalados os primeiros seringais no Pará, mais precisamente, na região das 
ilhas, incluindo a de Marajó (MARTINELLO, 1988 :29). Cabe dizer que, com a intensa procura de 
borracha no mercado externo, observou-se que o Brasil não poderia atender suficientemente à solicita
ção de exportação devido a três fatores fundamentais: técnicas rudimentares, falta de capital e deficiên
cia de mão-de-obra. Portanto, o aumento da produção só seria viável se houvesse maior investimento 
de capital, ampliação de novas áreas produtoras da goma elástica e aumento da mão-de-obra para a 
extração. 

A mão-de-obra era prioritariamente nordestina e alguns fatores demonstram por que essas pesso
as resolveram vir para a Amazônia. Segundo MARTINELLO ( 1988), Roberto Santos aponta 
detalhadamente alguns dos motivos que fizeram esses homens embrenharem-se floresta adentro, dentre 
os quais destacamos: a) o preconceito que o trabalhador nordestino tinha em se dirigir para os cafezais 
do sudeste do Brasil, porque considerava o trabalho uma ocupação de escravos; b) a ânsia de enrique
cimento fácil propiciado pelo boom da borracha5

; c) a propaganda realizada em cidades como Natal, 
Fortaleza e Recife, que atraiu trabalhadores para os núcleos produtores; d) o incentivo, por parte 

s A migração não se realizava só em função das secas periódicas que a região atravessava, mas pelo pensamento do nordestino, 
que, por causa da intensa propaganda, sonhava com o eldorado amazônico como uma nova opção de vida, num contexto em que a 
borracha era tida como a salvação para seus problemas de sobrevivência. Uma rápida análise para a compreensão desse nordestino 
como força de trabalho pode captar o seu direcionamento para a extração do látex, tendo em vista que existia uma carência para essa 
atividade econômica. Dessa forma, influenciado por nações estrangeiras, preocupadas com o lucro extraído da atividade gumífera, 
houve a preocupação, por parte do governo brasileiro, de incentivar a ida desse imigrante para a Amazônia. É evidente que, nesse 
panorama, estava embutida no imaginário do imigrante a idéia de Amazônia como o "paraíso perfeito" . Mero engano, pois o que, em 
princípio, era " paraíso", tornou-se um temível " inferno", e o tão sonhado enriquecimento fácil transferiu-se para outros setores que não 
o seu. 
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dos governos do Pará e Amazonas, ao transporte desses imigrantes, visando supostos programas de 
colonização, mas com o intuito não confessado de colocar esses homens em função da atividade 
extrativista; e, finalmente, e) a não resistência, por parte dos grandes latifundiários de terras nordesti
nas, em reter o trabalhador em suas terras, uma vez que a seca estava assolando as suas propriedades. 

Algumas das razões da migração apontadas por Graham e Buarque de Holanda Filho vão ao 
encontro das de Santos porque: 

"1 - os promotores da imigração, oriundos dos seringais, estavam pre
sentes, prontos para recrutar mão-de-obra dentre a massa de desem
pregados e refugiados que abundavam pelos portos de Fortaleza, Na
tal e Recife. Ao contrário, os plantadores sulistas nem se achavam pre
sentes, nem aparentemente interessados em contratar trabalhadores 
nordestinos; 2 - a psicologia do sertanejo era provavelmente mais atra
ida pela sindrome do El Dorado das áreas amazônicas. Fortunas devi
am ser construídas lá, não no sul; 3 - finalmente, a Amazônia estava 
mais perto e a navegação mais fácil e freqüente dos portos do nordeste 
a Belém do Pará do que para o sul". (apud MARTINELLO, 1988:38-39) 

A presença nordestina como um dos elementos formadores da sociedade acreana - assim como 
mão-de-obra explorada cada vez mais pelo capital internacional - aumenta após 1877, porque, com a 
grande seca ocorrida neste ano e que se prolongou até 1879, já havia força de trabalho excedente em 
algumas áreas do nordeste e ela já se direcionava para a Amazônia. 

Sendo a goma elástica o destaque econômico durante um grande período na Amazônia, a 
transumância dessa leva de imigrantes para a coleta de seringa contribuiu muito para o alargamento das 
zonas de produção incluindo o Rio Madeira e as regiões dos Altos rios no Acre. 

O seringal formou, na Amazônia, a unidade econômico-social mais expressiva, compreendido em 
sua forma fisica pela área geográfica onde se situam as árvores ou madeiras do látex. Transformou-se 
na primeira grande unidade de produção da Amazônia, sendo, simultaneamente, o agente de profundas 
modificações do modo de vida da região e do seu povo. 

Essa unidade - o seringal - constitui um núcleo, espécie de distrito rural formado no interior da 
selva, cuja comunidade ou grupo humano era composto pelo seringalista-comerciante e pelos seus 
fregueses-seringueiros, espalhados pelo interior da mata. 

O seringal envolto em sua caprichosa geometria tinha, na sua hierárquica organização social, 
muitas nuances do patriarcalismo nordestino, em que as condições impostas pelo sistema econômico 
eram muitas vezes amenizadas pela relação de apadrinhamento e compadrio, características das socie
dades do engenho transferidas para a Amazônia. 

O poder de mando e controle concentrava-se no barracão central onde o coronel adquiria carac
terísticas absolutistas de um rei em seus domínios, de onde emanavam as leis e decisões que regulavam 
individualmente e nos mínimos detalhes a vida econômica e social dos súditos-aviados. 

Além do seringalista-patrão, esta sociedade singular organizada e marcada pela máquina produ
tora criou ainda certos tipos sociais distintos que podem ser classificados em dois grupos: o dos que 
trabalham juntamente com o patrão no núcleo central do seringal ou barracão e o dos que labutam na 
atividade extrativa de apoio. 

Dentre os primeiros; destacamos o gerente; preposto do patrão; figura de vital importância na 
hierarquia social do seringal, por ser elemento de extrema confiança do proprietário, substituindo-o às 
vezes nas suas ausências. 

Outro lugar de destaque em tal estrutura encontramos os guarda-livros, responsáveis pela escri
turação e contabilidade do seringal. Eram também encarregados de regular as contas dos seringueiros. 
Estas três figuras, o patrão, o gerente e o guarda-livros formavam a máquina administrativa do seringal, 
onde tudo funcionava em torno e sob as ordens deles. 

Num plano inferior, achavam-se os caixeiros, encarregados da ordem, controle e atendimento do 
armazém. 

Compreendendo o gmpo que desempenhava as atividades na sede, encontramos ainda, os caça
dores, mariscadores e canoeiros, encarregados do complemento para a alimentação dos homens que 
detinham o poder nos seringais. 
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Compõem ainda esse quadro os homens do campo, responsáveis pelos animais transportadores 
das mercadorias ao centro. Constituindo o núcleo mediador apareciam, depois, os comboeiros que 
representavam o elo de ligação entre a sede e o centro, pois transportavam em comboios de burros, 
pelos varadouros, os víveres e mercadorias para os extratores mais distantes, ao mesmo tempo que 
traziam as pelas de borracha para o barracão. 

Já no interior da selva, temos a figura do mateiro, encarregado de fazer o reconhecimento das 
árvores para a exploração, procedendo a demarcação preliminar das estradas e responsável também 
pela orientação do trabalho inicial do seringueiro. Tinha como auxiliar direto o toqueiro que desmatava 
o caminho e dava forma às estradas de seringa. 

Como último elo desta estrutura, encontramos o seringueiro-extra/ar, que perdido no seu tapiri, 
nas brenhas da floresta era o responsável pelo sustento econômico de toda empresa (RANCY, 1981 :81-
87). 

Foi então criado o " sistema de aviamento". Neste, a atenção estava voltada para o produtor 
direto, ou seja, o seringueiro extrator da matéria-prima. Acima deste, estava o seringalista, que era o 
proprietário do núcleo de produção. Finalmente, no topo da hierarquia, estavam as casas aviadoras 
estabelecidas em Manaus e Belém. Estas tinham como objetivo básico receber a mercadoria dos serin
gais e abastecê-los com gêneros necessários ao consumo do seringueiro. Os produtos remetidos pelas 
casas aviadoras eram destinados ao barracão, local estratégico para manter o seringueiro sob o domí
nio do patrão seringalista. Nesse barracão, o seringueiro contraía dívidas que, na maioria dos casos, 
eram ampliadas devido às necessidades básicas do produtor da matéria-prima, como a de adquirir 
gêneros alimentícios para o consumo do dia-a-dia. 

A partir da metade do século XIX, a borracha se tornou um produto de extrema relevância na 
Europa e nos Estados Unidos, acabando por favorecer este mecanismo de financiamento por parte de 
grupos econômicos internacionais. A finalidade das casas aviadoras de Belém e Manaus era a de recru
tar mão-de-obra para trabalhar nos seringais. Esse "êxodo dirigido" (OLIVEIRA, 1982: 13) podia ser 
tocado, em último caso, por empresas capitalistas norte-amer-icanas e européias. 

Desse modo, o nordestino que chegava ao território acreano era submetido ao patrão, o seringa
lista, que também era explorado pelas casas aviadoras de Belém e de Manaus, que, por sua vez, eram 
ligadas ao capital internacional. 

Além de pagar as despesas da viagem, o futuro seringueiro encontrava pela frente um mecanismo 
estrutural que o fazia ficar preso definitivamente ao seringal pela extração do látex. Como afirma 
SOUZA (1978: I 00): "O seringueiro era uma espécie de assalariado de um sistema absurdo. Era apa
rentemente livre, mas a estrutura concentracionária do seringal o levava a se tornar um escravo econô
mico do patrão". 

Dessa forma, o trabalhador, que já chegava com um saldo negativo, era tragado pelo endividamento 
para com o seringalista. O extrator começou então a burlar a estratégia montada pelas casas aviadoras. 
Neste sentido, começa a aparecer a figura do regatão, um verdadeiro transgressor da estrutura monta
da pelo capital internacional monopolista, sobrepondo suas táticas à estratégia capitalista, utilizando 
uma métis, ou seja, sabedoria calculada e, por que não dizer, uma linha de fuga que escapava à visibi
lidade do poder, manifestado, nas paragens amazônicas, pelos seringais: 

"eram debitadas as despesas de viagens e subsistência( ... ) o que não 
provinha da floresta e do seringal, procedia dos regatões, que em geral 
iniciavam suas transações com um gole de cachaça e com ela prosse
guiam até confundir a mente do infeliz caboclo, sempre se deixando 
negociar" (BARROS apud RANCY 1981 ). 
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O regatão desenvolveu um tipo de comércio ambulante, circulando pelos seringais da região 
através de canoas, meio de transporte comum nas estradas de água da Amazônia. Destacamos também 
que esta atividade econômica era feita quase que exclusivamente por sírio-libaneses, muitos dos quais 
fixaram residência em vários pontos do Acre, fato que permite considerá-los como um dos componen
tes formadores da sociedade do Estado: 

"Nos primórdios da conquista da Amazônia, esta atividade, em sua 
maioria, era exercida por portugueses, completada por caboclos regio
nais, tornando-se também na fase áurea da borracha quase exclusiva 
de sírio-libaneses, que varavam os rios do Acre levando aos centros 
distantes e isolados mercadorias necessárias, bem como aquelas per
feitamente dispensáveis. Muito embora sua importância nos primeiros 
tempos de desenvolvimento amazônico tenha sido expressiva, uma vez 
que constituíam o principal meio de comunicação e intercâmbio na 
floresta, os altos preços cobrados pelas mercadorias oferecidas e os 
preços baixos pagos pelo produto natural marcavam de desonestidade 
a forma como a atividade era desenvolvida" (RANCY, 1981:187-188). 

No entanto, o que não se pode esquecer é o aprisionamento do seringueiro nordestino ao barra
cão, pois sua dívida garantia, para o seringalista, a permanência desse nordestino no seringal, indispen
sável que era para o aumento da produção gunúfera. Chegou-se mesmo a usar estratégias diversas 
contra a penetração do regatão nos seringais, algumas delas de forma drástica, ocasionando inclusive 
morte a alguns comerciantes ambulantes que circulavam pelas veias de água do corpo verde da selva. 

O seringueiro, este novo homem amazônico, na maioria dos casos, não tinha agricultura de sub
sistência, era facilmente manipulado pelo patrão e, muitas vezes, ficava sem família, pois não tinha 
condições financeiras de custear a vinda de um ou outro membro familiar. Ficou na amplitude de um 
deserto ocidental, submisso ao capital externo e preso às lembranças de um passado que já não mais 
existia. Com certeza, imensas fagulhas da memória, resgatadas no abandono do esquecimento. 

Endividados por meio do barracão, estes homens ainda ambicionavam conseguir dinheiro através 
do látex para retornar à terra de origem. Este sonho tornou-se mais dificil de ser alcançado quando, à 
partir de 1912, o Brasil passa a viver uma imensa crise no setor gunúfero, devido à concorrência com 
a borracha da Malásia e do Ceilão. Esta crise fomentou a falência das casas aviadoras de Belém e 
Manaus e repercutiu nos seringais amazônicos: 

·o antigo sistema de aviamento, que durante décadas foi a base do 
extrativismo, já não tinha mais condições de abastecer de víveres os 
seringais situados nos altos afluentes amazônicos. Devido aos baixos 
preços da borracha, muitos seringalistas não conseguiam saldar seus 
débitos junto às casas aviadoras de Belém e Manaus. A inadimplência 
dos seringalistas deixava as casas aviadoras sem capital de giro para 
pagar os fornecedores. Para contornar a situação, muitas delas recor
riam a empréstimos, junto aos bancos, para sanar suas dívidas mais 
urgentes e continuar movimentando seu negócio na esperança de que 
os preços da borracha voltassem a subir. Como isto não aconteceu, os 
grandes credores das casas aviadoras não tiveram outra alternativa a 
não ser protestar judicialmente os títulos vencidos. O passo seguinte 
foi a decretação de falência e a liquidação dos bens da grande maioria 
das casas aviadoras das praças de Belém e Manaus" (ARAÚJO, 
1999:33) 

Este fato afetou diretamente a relação entre seringalista e seringueiro uma vez que, devido à 
decadência da borracha, foi incentivada a agricultura de subsistência. Porém, como qualquer tipo de 
agricultura era proibido durante o período áureo da borracha, este homem teria de adaptar-se nova
mente ao hábito de lidar com o cultivo da terra, uma vez que vivia em função do látex. 

A decadência da borracha provocou um êxodo rural, em decorrência do qual as pessoas passa
ram a se deslocar dos seringais para as cidades mais próximas e, também, para outros centros urbanos 
do país. Em certos locais como Rio Branco, no Acre, onde a corrente migratória tinha sido intensa 
durante a Batalha da Borracha, o refluxo de mais de dois mil seringueiros dos seringais circunvizinhos, 
inquietou seriamente o governador Guiomard dos Santos, temendo que a situação lhe escapasse do 
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controle diante das ameaças de saques e cenas de mendicância pela cidade. Essa autoridade por inter
médio do rádio n.0 675 passado ao Ministério do Trabalho, reclamava providências urgentes e imedia
tas para o problema (MARTINELLO, 1988:381). 

No início da década de 40, mais precisamente em 1942, os Estados Unidos passaram a investir na 
produção do látex, com o propósito de que a borracha brasileira pudesse suprir a indústria bélica dos 
aliados durante a Segunda Grande Guerra Mundial. A Amazônia, na verdade, projetou-se como uma 
alternativa viável devido à tomada dos seringais asiáticos pelos japoneses. 

No mesmo ano, foram assinados os Acordos de Washington, segundo os quais o Brasil se com
prometia a enviar a produção gumífera para os Estados Unidos. Tsto significou o monopólio do Estado 
no que concerne à compra e venda da borracha, ou seja, a intervenção direta do Governo na produção 
do látex, desta vez, sem a presença das casas aviadoras. Nesse contexto, a Rubber Reserve Company 
trabalhou com entidades brasileiras com o propósito de aumentar a produção. Todavia, era necessário 
articular novas frentes de trabalhadores que deveriam partir para a Amazônia para garantir o suprimen
to bélico norte-americano e aliado (MARTINELLO, 1988:209) . 

Em 1942, o nordeste atravessou novamente problemas com a seca. No mesmo ano, foram reuni
das em Fortaleza cerca de 20 a 30 mil pessoas, que iriam proporcionar mão-de-obra barata para os 
seringais da Amazônia. Somada a este fator, a propaganda ideológica de cunho patriótico influenciou 
bastante a saída destes homens para o Acre. Além disso, a criação da SEMTA (Serviço de Mobilização 
de Trabalhadores para a Amazônia), DNT (Departamento Nacional de Imigração), SESP (Serviços 
Especiais de Saúde Pública) e outros órgãos foram responsáveis também por articular a ida desses 
trabalhadores para a Amazônia Ocidental: 

· concretizada a saída de boa parte dos imigrantes pa1ra a Amazônia, 
os problemas apenas mudam de região. Estes 'soldados' recrutados 
para os serviços da borracha, agora enfrentavam problemas totalmen
te adversos ao seu convívio. Jogados à própria sorte para o trabalho 
nas seringas, abandonados de toda a assistência física e moral, sem 
nenhuma experiência quanto à extração do látex, pois sua tradição era 
nos trabalhos agrícolas, e, enfrentando um clima oposto ao seu, o nor
destino é esquecido e condenado ao destino, passando a viver somen
te para o isolamento, para o trabalho árduo e as lembranças de seus 
parentes e familiares que ficaram no nordeste. Quanto à ação dos ór
gãos responsáveis pela imigração, foi de desprezo e humilhação quan
do aqui chegaram aos mais distantes pousos• (SILVA, 1992:47). 

Castigados pela seca e usados pela indústria de guerra, os "soldados da borracha", assim desig
nados, viam, na região amazônica, uma possibilidade de sobrevivência e de fonte de renda para um 
retorno mais seguro para o nordeste. Entretanto, os Estados Unidos, principal financiador extrativista 
do período, parou de enviar os recursos financeiros para a produção, bem como para a infra-estrutura 
necessária à permanência destes homens na Amazônia ou a seu retomo à cidade de origem. 

Com a " revoada" dos americanos, após a capitulação japonesa de 13 de agosto de 1945, todos os 
contratos com países produtores do hemisfério ocidental foram cancelados e a atenção sobre a borra
cha se voltou novamente para os seringais de cultivo asiático. Desta feita, as operações dos americanos 
na Amazônia foram reduzidas. Diante deste fato, os seringueiros ficaram novamente à mercê da própria 
sorte e tragados pelo esquecimento. 

A desmobilização dos americanos na região coincidiu com o final da ditadura Vargas, fato que 
trouxe como conseqüência a liberdade de imprensa, permitindo uma enxurrada de críticas, nos órgãos 
de comunicação, ao descaso do governo brasileiro para com os nordestinos envolvidos com a "batalha 
da borracha" (MARTINELLO, 1988:314). 

1.4- Os Novos "DoNos" DA TERRA 

Após a Segunda Guerra Mundial, a Amazônia passou a fornecer outras matérias-primas, dentre as 
quais destacamos: os minérios, o petróleo, o algodão, a pecuária etc. Ocorreu, na verdade, uma diversifi
cação na produção e, com isso, houve uma preocupação em integrar a região com as demais do 
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território brasileiro. Lembramos que esta idéia já tinha surgido durante o período em que Vargas se 
encontrava no poder. 

Foi elaborado, então, um plano de valorização econômica para a Amazônia. O passo mais impor
tante, por assim dizer, foi a construção da rodovia Belém-Brasília. Esta estrada, projetada durante o 
governo de Juscelino Kubitschek, incentivou ainda mais a entrada de nordestinos na região amazônica e 
o povoamento das faixas despovoadas ao longo do empreendimento. 

Devido às críticas ao Plano de Valorização Econômica para a Amazônia, foi fundada a Superinten
dência do Desenvolvimento da Amazônia- SUDAM. Além disso, foram criadas, durante o governo 
militar de Castelo Branco, algumas medidas tais como as da Operação Amazônia (1965-1967), que tinha 
como objetivo central a ocupação e integração da Região Norte às demais regiões do País. Na verdade, 
eram mecanismos de controle e repasse da ideologia militar, uma vez que os militares buscavam a "segu
rança nacional" (CASTRO & SANTOS, 1992: 12). 

Foram executados, ainda, os projetos das rodovias Transamazônica e Perimetral Norte. Estas obras 
de grande porte trouxeram mudanças significativas para a região e, com elas, um novo tipo de ocupação, 
proveniente quase que em sua totalidade de pessoas do sul e do sudeste brasileiros. 

Durante a década de 70, foi estabelecido o I PIN, Programa de Integração Nacional, que, através 
do decreto Lei n.0 1.106, de 16 de junho de 1970, visava melhorar a expansão do capital e atenuar a crise 
do desemprego do nordeste e centro-sul do Brasil, assentando, em projetos de colonização, migrantes 
destas áreas. Além disso, era de interesse do governo brasileiro fazer uma ligação entre o sistema fluvial 
amazônico e a rede rodoviária do nordeste e do sul do País. 

F oi instaurado também, em 1971, o Programa de Redistribuição de Terras (PRO TERRA), que era 
complementar ao I PIN e que tinha como propósitos facilitar a aquisição de terra, melhorar as condições 
de trabalho no meio rural e, também, promover a agroindústria no nordeste da Amazônia (CASTRO & 
SANTOS, 1992:14) 

Com o intuito de enfatizar o I PIN e o PROTERRA, foi fundamentado o I Plano Nacional de 
Desenvolvimento - I PND, que visava um desenvolvimento sócioeconômico da região através da coloni
zação das rodovias Transamazônica e Cuiabá-Santarém por nordestinos e também outros colonos provin
do de várias regiões do país. Esses apontamentos do I PND foram expostos pela SUDAM através do I 
Plano de Desenvolvimento da Amazônia - I PDA, que previa o desenvolvimento da agricultura e da 
pecuária, bem como a integração e ocupação da Amazônia. 

No final de 1973, o Governo Federal abriu caminho para o investimento do grande capital, confor
me o li PND e o Programa Poloamazônia. Os colonos que já haviam se instalado e outros que, a partir de 
então, vieram para a região, foram convertidos em força-de-trabalho para o capital agropecuário e extrativo 
(madeireiro e mineral). Definitivamente, montava-se um outro estilo de ocupação capitalista na Amazônia 
(OLIVEIRA, 1982:46). 

Foi criado, através do decreto Lei n.0 1.11 O, de 09.07.1970, o INCRA (Instituto Nacional de Colo
nização e Reforma Agrária )6 , substituindo o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) e o Instituto 
Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA), instituídos conforme a Lei n.0 4.504, de 30.11.64. O 
INCRA, criado durante o governo militar do Presidente Médici, tinha como finalidade estabelecer o 
processo de ocupação, mas não alcançou o objetivo esperado pelo Ministério da Agricultura. 

"A essência do problema encontrado pelo INCRA era de ordem ecológi
ca, uma vez que nem se podia transformar repentinamente, imigrantes 
nordestinos ou sulistas em prósperos fazendeiros, numa área que se 
diferia daquela de onde provinham. e também não havia sido levado 
em conta o tipo de solo e os problemas ecológicos pertinentes á flores
ta tropical úmida, bem como faltava assistência técnica ao imigrante. 
Houve também dificuldades no armazenamento e escoamento do pro
duto , assim como um excessivo paternalismo por parte dos órgãos 
superiores. O escoamento dos produtos era um problema vital ( .. . ). 
uma vez que as estradas vicinais, ou conhecido por travessões ou 
varadouros não atingiam todos os lotes, sendo o acesso feito por pica
das" (CASTRO. 1992:16). 

6 Criado em meio a um intenso confl ito fundiário, o INCRA linha, como algumas de suas melas. atenuar os problemas sociais, 
organizar a ocupação das áreas na Amazônia e executar a Reforma Agrária. 
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Em 1975, durante o governo do general Ernesto Geisel, foi criado o Plano de Desenvolvimento 
da Amazônia (POLAMAZÔNIA). Este programa foi dirigido para a ocupação de áreas ainda não 
ocupadas, privilegiando projetos agrorninerais e agropecuários7

. Programas como esse, somados a 
uma política fiscal do Governo Federal, incentivaram grandes proprietários nacionais e estrangeiros a 
ocupar as terras, sem levar em consideração se estas estavam ocupadas por índios ou posseiros já 
instalados. Este fato gerou problemas fundiários entre aqueles que compraram grandes extensões de 
terra e outros que, por direito, já residiam no espaço adquirido pelo novo "dono"8

. 

Os decadentes seringais, que eram vendidos no sul do Brasil a preços irrisórios, fomentaram 
compras exacerbadas de terras da região. Com isso, houve a implantação da pecuária extensiva e as 
áreas extrativistas passaram a ser substituídas por pastagens, modificando sensivelmente a forma de 
uso da terra. 

Como as políticas desenvolvimentistas das décadas de 60 e 70 visavam ligar a Amazônia ao 
restante do País, colonizar e ocupar a Amazônia, bem como incentivar a iniciativa privada nacional e 
internacional, foi necessário construir a BR-364 como via de acesso para os investimentos e assenta
mentos. Porém, a criação da estrada, sem um plano ambiental coerente, foi alvo de uma série de críti
cas, porque o empreendimento trouxe complicações sociais, principalmente no que diz respeito aos 
impactos causados ao meio ambiente. Convém frisar que, tanto o I, como o II PND, trouxeram sérios 
problemas ambientais para a Amazônia, pois produziram uma ocupação não sistemática da terra e 
também colaboraram com atividades que envolviam grande desmatamento da floresta. 

Os caóticos projetos de assentamento criados pelo INCRA não surtiram efeitos positivos e con
tribuíram para ampliar o complexo quadro de conflitos sociais e ambientais nas terras acreanas. Come
çava, então, a luta pela posse da terra, que desembocou em um dos piores resultados da intensa política 
desenvolvimentista do período ditatorial, ocasionando assassinatos de trabalhadores e líderes sindicais. 

Para GRECHI (apud COSTA SOBRINHO, 1992: 148) , adquirir terras através da compra, am
pliação irregular de propriedade e fraudes em registros dos títulos em cartório, por parte dos sulistas, 
tinha virado coisa do "passado". Esses homens passaram, então, a usar métodos violentos para retirar 
seringueiros, índios e colonos de suas terras. Por isso, foram ativados promotores, juízes, policiais e 
jagunços que passaram a trabalhar a mando do novo patrão de terras acreanas. Em depoimento à CPI 
da terra, Dom Moacir Grechi relata algumas formas de retirar os homens de suas terras. Desta maneira, 
ocorreram: "a) não fornecimento de mercadorias para os seringueiros, obstrução de varadouros, proi
bição de desmatar e fazer roçados; b) destruição de plantação, invasão de posses, derrubada até perto 
das casas dos posseiros, deixando-os sem terra para trabalhar; c) compra da posse e benfeitorias a 
preços irrisórios ou, quando muito, em troca de uma área inferior ao módulo, que não permitiu ao 
posseiro trabalhar e progredir; d) atuação de pistoleiros que amedrontam os posseiros numa guerra 
psicológica através de ameaças ou mesmo espancamentos e outras violências; e) ameaças feitas por 
policiais a serviço de proprietários, prisões de posseiros por questões de terra sem ordem judicial ou, 
por ordem judicial, sem que se tenha movido a ação competente" . 

Em decorrência deste problema no campo, set,ruiram-se desapropriações de famílias que, com 
parco ou nenhum recurso, rumaram para as cidades, ocasionando novo êxodo rural. 

Como resultado, surgiram os bairros periféricos de cidades como Rio Branco, que cresceram de 
forma desordenada e sem nenhuma estrutura para atender a demanda de pessoas do campo. Além da 
falta de infra-estrutura e de empregos, outros problemas sociais e estruturais emergiram dessa situação 
como carências gritantes na área de saúde, educação e moradia. A marginalidade, o sub-emprego e a 
prostituição vieram como consequência. Acerca da capital e de outras cidades da Amazônia, Oliveira 
assegura que: 

7 Alguns grupos econômicos começaram a comprar terras no Acre, dentre os quais destacamos: Bordon. Atalla-Copersucar, 
Coloama, Atlântica Boa vista, Viação Garcia, Viação Aérea Cruzeiro do Sul, Santana Empreendimentos Agropastoris, Bradesco, Café 
Cacique, Paranacre, Manasa, Consulmar. Parte da compra dessas terras contou com o intermédio do Banco da Amazônia e do Banco 
do Brasil. (AQUINO, 1994:22) 

~Não devemos esquecer a conversão dos antigos moradores da terra em força-de-trabalho, como meio de atender à demanda 
de mão-de-obra exigida pela atividade pecuarista. Muitos índios e seringueiros, por exemplo, foram transformados em diaristas e 
peões de fazendas (op. cit. , 23). 
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"o processo de urbanização no sentido de articulação espacial do modo 
de produção capitalista, a partir da construção de sua hegemonia so
bre a infra-estrutura econômica e social e sobre a ideologia e consciên
cia social, parece estar ainda a meio caminho. Graziano da Silva, em 
um de seus artigos, refere-se, de passagem, à uma 'urbanização pre
coce das cidades do norte', de um modo que podemos relacionar com 
a forma assumida pela penetração do capital do centro-sul e com a 
produção do lumpesinato urbano, na figura do trabalhador rural reme
tido a um meio urbano pouco articulado com a estratégia da frente 
capitalista na Amazônia" (OLIVEIRA, 1982:79) 

Uma grande parte da população dos bairros periféricos de Rio Branco vive um drama singular: 
por um lado, convive com todos esses problemas levantados anteriormente; por outro, procura formas 
alternativas para a sua sobrevivência familiar. Diante do exposto, verifica-se a saturação do mercado de 
trabalho formal, o que direciona grande parte das pessoas para outras atividades informais9 . 

Os conflitos fundiários continuaram no final da década de 70 e início dos anos 80. No ano de 
1979, 128 posseiros armados de espingarda impediram um grande desmatamento no seringal Santa Fé, 
no município de Xapuri. Muitos foram presos, mas foram colocados em liberdade devido à ação da 
CONTAG10 

Uma das primeiras medidas da Confederação foi se aproveitar das boas relações e parcerias que 
já existiam entre a Igreja e os trabalhadores. Por isso, no mesmo ano em que a CONTAG foi instalada, 
foi fundado o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sena Madureira, articulado pela Igreja Católica. 
Em dezembro de 1975, foi criado o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia. Com a criação 
deste Sindicato, o delegado João Maia, da CONTAG, realizou um curso de formação profissional, do 
qual participou Francisco Alves Mendes (Chico Mendes). Como ponto de referência, o Sindicato orga
nizou algumas estratégias de luta, dentre elas o "empate" 1 1. 

A Igreja teve e ainda tem forte atuação no que diz respeito à questão fundiária. A atuação da Igreja 
Católica, no que concerne à organização do movimento social dos trabalhadores, começa em 1963, com 
a pouca atuação do Bispo Dom Giocondo Maria Grotti. Em 1965, foi criada a Associação Profissional 
dos Pedreiros e Auxiliar de Pedreiros. No ano de 1968, fundou-se o GESCA (Grupo de Elevação Social 
e Cultural no Acre), que atraiu inúmeros jovens preocupados em discutir a questão social e cultural do 
Acre, do Brasil e do mundo (COSTA SOBRINHO, 1992: 160). Na década de 70, a Igreja percebeu que 
muitos seringueiros haviam sido expulsos de suas áreas. Reagiram, então, através de mecanismos de 
comunicação, como foi o caso do boletim "Nós Irmãos" (1971) das CEBs (Comunidades Eclesiais de 
Base). Nota-se, a partir de então, a importância das CEBs, que tiveram um papel relevante, uma vez que 
passaram a denunciar a ação imprópria dos fazendeiros contra o trabalhador rural. Aquele informativo 
procurava mostrar que o homem do campo ou da floresta tinha direitos e que não podia ser coagido pelos 
interesses dos latifundiários. Desse modo, as CEBs, antes privilégio de 

9 Encontram-se, no mercado de trabalho informal, como autônomos: o trabalhador braçal , o pipoqueiro, os donos de "taber
nas", as lavadeiras, as empregadas domésticas, o vendedor de sorvetes, dentre outros. Estas atividades devem ser encaradas como 
formas de organização doméstica, que na zona urbana, correspondem a um novo tipo de economia fam iliar de subsistência. (OLIVEI
RA, 1982:89) 

10 A delegacia da Confederação dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG - foi instalada no Acre em 1975 c teve como 
objetivo a organização dos sindicatos rurais nos municípios do Acre. A implantação deste órgão se deu principalmente em virtude dos 
problemas de posse de terra em áreas confli tuosas. 

11 Verificamos que os Governos dos Estados da região Norte, durante a década de 60, tentaram atrair empresários do centro
sul do País para implantar empreendimentos nas áreas rurais. No caso do Acre, os municípios de Rio Branco, Plácido de Castro, 
Senador Guiomard, Brasiléia e Xapuri, muitos seringais foram transformados em áreas de pastagem. De outra forma, o Governo 
Federal passou a adquirir terras onde moravam seringueiros para loteamentos de Reforma Agrá ria. Desta forma, muitos seringueiros 
foram expulsos de suas terras, muitas vezes de forma violenta. Despossuídos, passaram a ocupar novas áreas abandonadas ou glebas 
do Governo. Estes seringueiros deram origem ao " seringueiro autônomo", isto é, que não tem patrão fixo. Este fato consiste em um 
avanço político, uma vez que permitiu aos seringueiros tomarem decisões próprias. Os seringueiros autônomos de Brasiléia e Xapuri 
foram os primeiros a defender o extrativismo e organizavam-se, desde 1976, para impedir os desmatamentos de áreas extrativistas. O 
empate dos desmatamentos trouxeram amadurecimento político e social aos extrativistas, pois os seringueiros passaram a se organir.ar 
para a tomada de decisões. Com isso, os Sindicatos foram fortalecidos c surgiu a idéia de "concessão de uso coletivo da terra", o que 
resultou na formação das reservas extrativistas, que tinha um sentido de estabelecer um princípio de direito à terra e defesa do meio 
ambiente. (RUIZ, \ 995:6-7) 
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áreas urbanas, passaram a atuar na zona rural, o que causou grande desconforto aos paulistas, que é 
como são chamados os migrantes do Sul e do Sudeste na região . A partir de 1975, foram criados outros 
mecanismos de ação pastoral que deram suporte ao trabalhador rural. Foram fundados o CIMI (Conse
lho Indigenista Missionário) em 1975, e a CPT (Comissão Pastoral da Terra), em 1976 (op. cit , 166-
167). 

No dia 9 de abril de 1977, foi fundado o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri que além 
de dar continuidade ampliou o trabalho de conscientização e luta pelos direitos dos trabalhadores da 
zona rural do município. Assim como em outros municípios, o papel da Igreja foi crucial para que a 
organização se firmasse. 

Disputas pela posse da terra continuaram na década de 80 e desencadearam uma série de mortes, 
tendo uma delas - o assassinato do líder seringueiro Chico Mendes - repercutido no mundo inteiro. 
Mesmo assim, as áreas rurais do Estado já estavam sindicalizadas e os trabalhadores estavam organiza
dos e reivindicavam, junto aos órgãos governamentais, direitos que lhes eram cabíveis. 

1.5 -As NovAs FoRMAS DE OcuPAÇÃO DA TERRA 

Grande parte da ocupação das terras não trouxe o retorno esperado para o Estado. Decerto, não 
houve uma preocupação sistemática com o desenvolvimento do Estado e, tampouco, com os proble
mas sociais gerados pela entrada de pessoas provenientes de vários recantos do País. 

O primeiro grande surto da borracha e, também, o segundo fizeram com que fossem instalados os 
seringais como unidades produtoras. Os conflitos sociais existentes foram, porém, inevitáveis. 

Durante os dois momentos áureos de extração do látex, o nordestino, que foi usado para atender 
aos interesses do capital externo, foi abandonado nos seringais sem incentivos (ou com recursos min
guados) para permanecer nas terras onde se extraía o látex. Muitos acabaram trocando a floresta pelas 
periferias das cidades, passando a conviver com um novo tipo de miséria, em espaço diferenciado. 

Nas décadas de 60 e 70, colonos "sulistas" foram empurrados para o Acre, com o intuito de 
colonizar terras que não eram ocupadas. Com esta iniciativa, o Governo Federal achou que este seria o 
melhor procedimento para se livrar dos problemas fundiários ocorridos nas regiões sul e sudeste do 
Brasil. Mas o problema foi apenas transferido de um eixo para outro. Se, por um lado, a idéia era 
assentar pequenos produtores em áreas previamente demarcadas para evitar problemas de conflito nas 
regiões de origem desses homens, por outro, não foi levada em consideração a estrutura adequada para 
colocar famílias em lotes de terras. 

Problemas como saúde, educação, ramais para escoamento de produção e muitos outros come
çaram a surgir, gerando descrédito quanto à forma como esses projetos tinham sido elaborados e 
executados. 

Convém lembrar também que a intensa propaganda do Acre como o "filé mignon" da Amazônia 
atraiu grandes latifundiários, interessados na atividade pecuarista. Do mesmo modo, as terras vendidas 
a preços baixos atraíram também empresas nacionais e estrangeiras que as compravam apenas com o 
intuito especulativo. 

A mudança significativa da economia da região trouxe também uma interminável disputa pela 
posse da terra, envolvendo aqueles que já habitavam o espaço - índios e seringueiros - os assentados e 
os grandes latifundiários. 

Durante esta fase de ocupação, a degradação do meio ambiente foi ainda maior, uma vez que os 
fazendeiros derrubavam as árvores para a constituição do pasto, afastando a possibilidade de 
reavivamento da atividade extrativista. 

Expulsos das terras que habitavam, os seringueiros e os colonos eram cada vez mais empurrados 
para os núcleos urbanos. Abandonavam ou vendiam os seus lotes na tentativa de fugir à precária con
dição em que estavam estabelecidos. 

Decorrentes, ainda, da política desenvolvimentista do período da ditadura militar, destacam-se os 
sérios impactos ao meio ambiente ocasionados por obras de grande envergadura em diversas áreas da 
Amazônia. Essas obras não foram executadas de acordo com um estudo adequado de impacto ambiental 
que pudesse prever e minimizar possíveis problemas. Apontamos, por exemplo, o caso das BRs que 
cortam os municípios do Estado. Verifica-se, nesse caso, a necessidade de estudos ambientais e de 
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monitoramento nas áreas de influência direta ou indireta daquelas obras, para que possam ser efetuados 
os ajustes necessários para a sistematização de um controle sobre as terras do Acre. 

Todavia, no final deste século, algumas alternativas de reordenamento da ocupação das terras 
surtiram alguns efeitos satisfatórios, como foi o caso das Reservas Extrativistas (RESEXs) e dos Pro
jetos de Assentamentos Agroextrativistas (PAEs), que prevêem uma ocupação sistemática, por parte 
do trabalhador rural, de uma área em que possa desenvolver atividades produtivas, promovendo desta 
forma uma dinâmica de sustentabilidade12 da área habitada. 

Faz-se necessário refletir acerca do conceito de sustentabilidade e este deve ser encarado de 
forma política, cultural, social e econômica. No que concerne à sustentabilidade política, é preciso 
fazer com que a comunidade tenha participação efetiva nos projetos implantados pelo Governo, de 
modo que as propostas futuras sejam discutidas da forma mais democrática possível. Seguindo essa 
perspectiva democrática, encontramos a sustentabilidade cultural, segundo a qual é necessária a 
valorização da diversidade étnica e também dos valores e normas culturais locais da região acreana. 
Para isso, é preciso garantir os direitos dos grupos tradicionais que vivem no Estado, respeitando seus 
costumes e valorizando os seus recursos comunitários, que atendem à escala material e à espiritual. 
Ainda nesta ótica, a sustentabilidade social é de extrema importância, porque, diante do quadro de 
problemas enfrentados, não só pelo Acre, mas também por outros Estados do Brasil e que dizem 
respeito ao desemprego, violência, fome, educação e saúde, faz-se necessário tomar medidas urgentes 
nos programas de desenvolvimento implementados, garantindo cidadania àqueles que vivem no campo 
e na cidade. Finalmente, a sustentabilidade econômica completa esse quadro, posto que constitui um 
desafio garantir uma subsistência autônoma. Além disso, é conveniente que o valor das exportações 
não seja tão inferior ao das importações (ALVES, 2000:03). 

Por meio desses estudos de sustentabilidade, poderemos realmente respeitar as diferenças regionais 
dentro do próprio Estado, assim como os componentes que dele fazem parte, porque esta proposta é uma 
forma de vislumbrar um futuro promissor que deve ser pensado sempre com os olhos do presente. 

12 A idéia de desenvolvimento sustentável surgiu antes da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
que ficou conhecida como R io-92 e EC0-92. A preocupação com o Meio Ambiente começou no início da década de 70 e continuou com 
Fóruns de discussão sobre o tema que resultaram em trabalhos importantes. Um desses estudos resultou no relatório "Brundtland" de 1998. 
Neste relatório, é de e~>1Tema importância o desenvolvimento sustentável que, segundo MILIKAN, (2000) "v isa promover a hannonia entre 
os seres humanos e entre a humanidade e a nature2a". Continua, ainda, o autor: "No contexto especifico das crises do desenvolvimento e do 
meio ambiente surgidas nos anos 80, [crises] que as atuais instituições políticas e econômicas talve2 não consigam superar, a busca do 
desenvolvimento sustentável requer: 

• um sistema político que assegure a efetiva participação dos cidadãos no processo decisório; 
• um sistema econômico capaz de gerar excedentes e 'know-how' técnico em bases confiáveis e constantes; 
• um sistema social que possa resolver as tensões causadas por um desenvolvimento não equilibrado; 
• um sistema de produção que respeite a obrigação de preservar a base ecológica do desenvolvimento; 
• um sistema tecnológico que busque constantemente novas soluções; 
• um sistema internacional que estimule padrões sustentáveis do comércio e financiamento; 
• um sistema flexível e capaz de autocorrigir-se". (MILIKAN, 2000: I O ) 
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2 - ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO ESTADO DO ACRE 

2.1 - INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, procura-se determinar qual o processo que leva à atual configuração da situação 
das terras no Acre, com particular ênfase à evolução da estrutura fundiária. Apresenta-se, ainda, uma 
visão sucinta da atual divisão política regional do Estado, buscando viabilizar a compreensão das aná
lises regionalizadas que compõem o presente estudo. 

Vale ressaltar que a questão fundiária se insere num contexto de extrema complexidade. A pro
blemática que envolve distribuição das terras no Estado é resultado, não só de uma forma específica de 
ocupação econômica, via o extrativismo, mas também dos processos de organização político - adminis
trativa da região. 

A história da ocupação do Acre tem presente em todos os momentos o 
Estado intermediando, orientando e promovendo a viabilização dos in
teresses articulados à reprodução do capital (NASCIMENTO, 1985). 
Será o interesse do capital estrangeiro quem articulará as condições de 
emergência da economia da borracha no Brasil, através de financia
mento da migração por companhias de navegação em sua grande 
maioria de capitais estrangeiros e administ rada e incentivada pelos 
governos das províncias do Amazonas e Pará, a partir de empréstimos 
estrangeiros (CEDEPLAR, 1979:39). 

A migração de nordestinos, financiada pelo capital estrangeiro e viabilizada pelo governo nacio
nal, ocupa o espaço, adentrando as terras bolivianas. Nessa época, frente à inobservância do Estado 
boliviano, foram emitidos os primeiros títulos de propriedade sobre as terras. 

Apesar do controle econômico da região como um todo ser exercido pela província do Pará, a 
adminjstração política foi assumjda pela Província do Amazonas. A soberania amazonense durou até 
1898 e, quando a administração do que hoje é o Estado do Acre, voltou para os bolivianos, novos 
títulos foram emitidos. 

Anos depois, novas mudanças se processaram na região, como sali
enta SILVA (1982:31) 
Em janeiro de 1903, após o vitorioso movimento revolucionário que 
poria fim à soberania boliviana, Plácido de Castro cria o Estado Inde
pendente do Acre e novos títulos de propriedade foram emitidos. 

Em novembro do mesmo ano, através do Tratado de Petrópolis, ocorre a anexação definitiva do 
Acre ao território nacional. Até essa data, foram feitos três tipos de concessão de títulos e, conseqüen
temente, o território se encontrou sob jurisdição de três aparelhos político-jurídico-administrativos, 
quais sejam: o do Amazonas, o da Bolívia e o do Estado Independente do Acre. Na época, o Governo 
Federal se comprometeu em regularizar tal situação, o que, de fato , não ocorreu. 

Agrega-se a isso a peculiaridade da economia extrativista, em que o valor não está na terra, mas 
no domínio do número de seringueiras, dispersas na mata. Nesse contexto, a delimitação da área se 
dava pelo número de estradas de seringa, não havendo possivelmente nem interesse, nem condições de 
uma precisão das supostas propriedades. Dentro dessa situação, o domínio da área só tinha como limite 
seus antigos ocupantes, os índios, que foram facilmente expulsos ou mortos sob a lógica da incorpora
ção produtiva. 

A irregularidade das pretensas propriedades só emergiu quando o Governo Federal estimulou a 
reorganização do espaço econômico. Com o propósito de "modernização" e efetiva integração da 
Amazônia ao território nacional, o Governo Federal cria, então, mecanismos de atração de capitais do 
centro sul do país. Na nova situação, a terra assume efetivamente o caráter de mercadoria. O processo 
de reorientação da economia amazônica, particularmente acreana, contou, de um lado, com a retirada 
de apoio financeiro aos seringalistas, e, de outro, com incentivos fiscais, financiamentos e propaganda 
junto aos potenciais investidores. Com o extrativismo gumífero em crise no mercado, sem apoio creditício, 
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os seringalistas são induzidos a vender suas terras, que apresentam, nesse contexto, preços extrema
mente atrativos. O Acre foi incorporado marginalmente nesse processo, seu isolamento não o tornava 
particularmente atrativo aos investimentos. Assim, o que parece ter contado mais, foi a junção da crise 
dos seringais com a campanha do então Governador Dantas, buscando atrair investimentos externos, 
como forma de se incorporar à "modernização" amazônica. O esforço foi bem sucedido. Segundo 
estudo do CEDEPLAR (1979), entre 1972 e 1974, a valorização das terras não foi menor que 1000%, 
tendo sido maior nas áreas já servidas por rodovias, onde teria chegado a 2000%. 

Essa valorização das terras muda a lógica, até então dominante, e provoca uma corrida ao reco
nhecimento da titulação. Assim, segundo informações do TNCRA, em 1982, a área cadastrada 
correspondia a 101,2% da área do Estado. Essa distorção predominava nas áreas de mais fácil acesso 
e, portanto, com maior potencial de valorização. Dessa forma, enquanto no Alto Juruá (que era com
posto pelos municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima e Tarauacá) as terras cadastradas 
correspondiam a 68,9% da área total, no Alto Purus, elas correspondiam a 130,0%. Ganhavam desta
que os municípios de Sena Madureira, com uma área cadastrada correspondendo a 185,3% de sua área 
total, Brasiléia- 164,4%, Manoel Urbano- 123,0%, Rio Branco- 118,6% e Xapuri- 108,0% (Cadas
tro do INCRA, 1 999). 

Segundo SILVA (1982), em meados da década de 70, aproximadamente um terço do território 
acreano tinha sido transferido às mãos de pessoas ou grupos de fora do Estado. A lógica da "corrida às 
terras baratas" determina a forma de sua apropriação . Parte permanece totalmente improdutiva, como 
mera reserva de valor; parte é utilizada com a pecuária extensiva, pois o que determinou sua aquisição 
não foram principalmente os incentivos fiscais, que poderiam, em alguma medida, condicionar sua 
exploração, mas o seu preço, que viabilizava a aquisição de extensas áreas. 

Ocorre que os seringais desativados que se tornam alvo dessa procura, permaneciam ocupados 
pelos seringueiros, antigos empregados, que com o abandono da exploração econômica pelo seringa
lista, sobreviviam como produtores autônomos, do extrativismo, combinado por vezes com a agricul
tura de subsistência. 

A intermitência entre abandono e reativação do seringal ao longo da história, obedecendo às 
oscilações do mercado, tradicionalmente permitiu a permanência dos produtores, dado que o interesse 
maior não estava na terra. No novo contexto, a presença de ocupantes questiona diretamente a nova 
lógica de apropriação. Assim, o confronto entre seringueiros e "paulislas"1 é a marca mais destacada 
desse processo de reorganização do espaço econômico, como outrora foi o da economia extrativista: 
seringalistas - índios. 

Nestes conflitos, os novos investidores usam de toda a violência na 
expulsão de posseiros, sendo auxiliados muitas vezes pela polícia. Os 
posseiros têm suas casas queimadas, sofrem pressões e ameaças de 
toda ordem. Em 1974, um seringueiro mata, em legítima defesa, o 
preposto do comprador de terras por ele ocupadas. A gravidade dos 
conflitos torna-se pública. Os posseiros seguem resistindo de forma 
gradativamente mais organizada, o apoio da Comissão Pastoral da 
Terra (CPT) e CONTAG auxiliam nesse processo. ( ... ) 
Por outro lado, o incremento dos movimentos migratórios rural - urba
no, devido às crescentes expulsões passa a pressionar as áreas urba
nas, particularmente do município de Rio Branco. Esse fato, aliado ao 
crescimento dos conflitos na área rural, faz com que o Governo do 
Estado reveja a orientação politica anterior, de abertura e estímulo aos 
investimentos foràneos. Faz-se necessário um reacomodamento da 
situação. 
Em 1976, o governador Mesquita propõe ao INCRA quatro áreas de 
terra para desapropriação por interesse social. 
"O empenho do poder público acreano, após ano e meio de intensa 
movimentação, alcançou êxito, concretizado através de dois decretos 
da Presidência da República, os de n.0 79.049, de dezembro de 1976, 
por intermédio dos quais foram decretadas de interesse social, com 
fins de desapropriação, duas áreas de terras acreanas, uma de 292.000 

1 Paulistas - termo genericamente usado para os compradores de terra, que vinham majoritariamente do Sul e Sudeste do País. 
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ha, no município de Sena Madureira, e outra de 408.000 ha, em Rio 
Branco' (CEDEPLAR, 1979:27 4 ). 
Nessa área, foram posteriormente implantados os projetos de assenta
mento dirigido: Boa Esperança, em Sena Madureira, e Pedro Peixoto, 
em Rio Branco' (NASCIMENTO, 1985:55). 

A ação do Governador Geraldo Mesquita (1975/ 1979) ia de encontro à linha de ação do Gover
no Federal, que completava sua política de reorganização do espaço econômico da Amazônia, com o 
estímulo a transferência de pequenos produtores rurais, que deveriam aqui cumprir sua sina de abertura 
de fronteira agrícola e, sobrevivendo no limite, colocar-se como mão-de-obra habilitada e disponível 
para os empreendimentos empresariais no campo. É esse o sentido dos critérios que orientavam a 
concessão de terras nos projetos de assentamento, que exigiam experiência agrícola anterior e mão-de
obra fami liar suficiente. 

Ao mesmo tempo, os projetos de colonização na Amazônia funcionavam como uma válvula de 
escape para as tensões sociais do sul e sudeste do país, que com a entrada de capital no campo e com 
a construção de grandes hidroelétricas deslocava o pequeno produtor rural. 

Talvez este último fator tenha sido o responsável pela efetivação desses projetos, sem que hou
vesse a núnima infra-estrutura para sobrevivência e reprodução dos assentados. 

É importante considerar ainda que, os módulos desses projetos inviabilizavam a atividade 
extrativista como fonte de subsistência, não correspondendo, portanto, às reivindicações dos serin
gueiros. 

De fato, estes só tiveram sua perspectiva de diferente forma de apropriação do espaço reconhe
cida na década de 80. Através do aprofundamento de suas lutas, esses trabalhadores terminaram por 
obter apoio nacional e internacional dos movimentos que apontavam a necessidade da manutenção dos 
recursos naturais. Assim, na década de 80, são criados os projetos de assentamento e rese1vas extrativistas, 
que correspondem à lógica de exploração dos referidos produtores. 

Esse processo de enfrentamentos, pressões e contraposições de diferentes lógicas, estão na base 
da atual forma de apropriação e utilização da terra no Acre. Buscar apreender como ele se configura na 
estrutura fundiária e que perspectivas aponta, nessa área, é o objeto do presente estudo. 

2.2 - CONSIDERAÇÕES SOBRE A METODOLOGIA UTILIZADA 

Este trabalho foi elaborado com base nos dados disponibilizados pelo INCRA, FUNAI, IBAMA 
e em informações censitárias sobre número e área de estabelecimentos por condição do produtor. 

O Mapa da Situação Fundiária do Estado do Acre foi elaborado a partir da Base Cartográfica do 
Estado do Acre (ZEE/ AC), escala 1:250.000, com as divisões e sedes municipais, hidrografia e estra
das. F oram digitalizadas as Unidades de Conservação (dados fornecidos pelo IBAMA), as Terras Indí
genas (dados fornecidos pela FUNAI tendo como referência os dados fornecidos pelo INCRA); os 
projetos de assentamentos; as áreas discriminadas e as áreas arrecadadas (Figura 1). 
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Conforme se explícita no decorrer do trabalho, os dados cadastrais do INCRA não correspondem 
ao universo das propriedades rurais, dado que ainda persistem áreas onde a propriedade efetiva é 
questionável juridicamente, bem como áreas consideradas aptas à desapropriação e que por contestação 
dos proprietários, encontram-se sob júdice. Em relação aos dados do IBAMA e da FUN AI, vale destacar 
que alguns casos constituem-se em aproximações. 

A utilização dos dados sobre a condição do produtor, que se refere às unidades de produção e, não, 
propriedade, justifica-se, porque nos permite identificar áreas potenciais de conflito pela terra. Contudo, 
seu uso implica em um limite adicional, só se dispõe de informações até 1996, enquanto os dados sobre 
propriedade se referem a 1999. 

Dentro do propósito do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do Estado do Acre, como ins
trumento orientador das políticas públicas em busca de um desenvolvimento sustentável, entende-se que 
há necessidade de se fazer o estudo por regiões, uma vez que o processo de apropriação do solo não se dá 
de maneira uniforme no Estado. 

Considerando os limites apontados, espera-se poder contribuir com a discussão mais geral, mesmo 
porque a forma de apropriação da terra é um elemento fundamental tanto em termos econômicos, num 
Estado em que a base produtiva é essencialmente rural, quanto em termos sociais, visto que determina as 
possibilidades de inserção do trabalhador no processo produtivo. 

2.3 -SITUAÇÃO ATUAL DAS TERRAS DO AcRE 

Dadas as limitações apontadas anteriormente, não foi possível traçar um quadro preciso sobre a 
destinação das terras no Estado. Do total da área, dispõe-se de informações relativamente precisas sobre 
7.511.0 13 hectares, que correspondem a 49,04% do território estadual. Estas terras, como é possível 
verificar na Tabela 1, correspondem à parcela destinada ao Poder Público, o que permite uma melhor 
identificação. O restante, cerca de pouco mais de 50%, encontra-se, em sua maioria, em mãos de particu
lares, distribuídas em diferentes estratos de área. A Figura 1, Mapa da Situação Fundiária do Estado do 
Acre, expressa a distribuição destas áreas no território acreano. 

O Sistema Nacional de Cadastro Rural registrou, em 1999, 15.4 73 imóveis, numa área de 6. 099.102 
hectares (39,8% do território do Acre), subtraindo-se destes as áreas dos projetos de colonização e 
assentamento do INCRA, num total 1.572.53 1 hectares (10,3%), aproximadamente, pode-se supor que 
em torno de 4.526.571 hectares (29,5%) foram adquiridos diretamente por particulares. 

Para pequena parcela dessas terras, não se dispõe de informações que permitam precisar as formas 
de sua distribuição, elas devem estar distribuídas entre áreas urbanas, infra-estrutura viária, terras do 
Exército Brasileiro, da Aeronáutica e terras do Estado do Acre. 

Tabela I - Situação das Terras do Estado do Acre, 1999 

Denominaçao Quantidade Área (ha) % do Estado 

F'roJetos de As~aml;fllo e C:Oionlzat;ilo S3 1 J79 064 900 
1 ProjetO!! ~ As~aml;fllo A-groextra1wl~1a - PAC C6 19-3 447 1,27 
Re5iel\'as Bctra1tv1stas - RESE.X.S (UC e de Uso Dreio) 02 1 482 7§6 9,6ei 
Terras l ndlgenas 28 2 167146 14,2() 
f lores1Bs Naconal e EEtacliJal (LC'~ de Uso Oireto) 02 2l9 <104 1,56 
Unida~ (!e Corl!leNBç<!o{ UC's) de Uso I ndlre1o 02 92051:2 6,00 
Terras Pl.b1cas (ére-as anecadactas pato INCRA nao destinadas) 1128 664 737 
.Sub-Total 7.511.013 49 04 
h~ !JilsCtJmínll~S PêlO INCRA Várim> 3.98:) 430 2599 
keas SEm Estl..do de Dsaim1rs~o Várias 3.383 oea 22.00 
.Sub-Total 7.363.518 4808 
Total Gern'l t-4.874 .531 97.16 
Outras iheas ... ~nas m--tares. estaóuals ete Várt8S 447659 28-1!1 
Total d'o E$tMio do Acre 15.3t4.880 100.00 

- . . . . 
Orgamzaçao: IMAC/ZEE/Socro-econom•co, 1999. 

Fonte: tNCRA, FUNAI e tBAMA, 1999. 
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2.3.1- PROJETOS DE A ssENTAMENTO DE P EQUENOS A GRICULTORES NA Á REA Ru RAL 

Há registros históricos que testemunham as tentativas por parte de diferentes governos da cria
ção de pólos de produção de alimentos próximos à área urbana, notadamente, de Rio Branco. Contu
do, só se dispõe de informações a partir da década de 70. 

Em 1970, é criado o Projeto Integrado de Colonização (PIC), em Xapuri, com a finalidade de 
assentar população de baixa renda, especialmente agric·ultores sem terra. (§ 2° Art. 25 do Estatuto da 
Terra). Este projeto previa assentar mil famílias em uma área de 13.338 ha. O INCRA se retirou da 
área, emancipando o projeto, em 1974, com apenas onze famílias assentadas. 

No governo Mesquita ( 1975-1979), foram criados os Núcleos de Apoio Rural Integrado (NARI's), 
bem como o INCRA criou o primeiro e maior Projeto de Assentamento Dirigido (PAD), o Pedro 
Peixoto, com a sede em Senador Guiomard, próximo a Rio Branco. 

No governo Macedo (I 979 - 1984), a Companhia de Colonização do Acre (COLONACRE) 
criou o Projeto Redenção, nos moldes da colonização oficial do INCRA. 

Em 1982, foram criados quatro Projetos de Assentamento Rápido (PAR), denominados Antimary, 
Campinarana, Aleluia e Mário Lobão. O PAR previa a regularização e ocupação de áreas devolutas, 
arrecadadas na faixa de fronteira, onde através de um processo rápido, os beneficiários receberam uma 
Autorização de Ocupação (AO) e, após a demarcação dos lotes, o Título Definitivo Rural (TDR). 

Desse período até os dias atuais, inúmeros projetos foram criados, tendo sua concepção e forma 
alteradas. Esse processo deverá se constituir em objeto de estudo na segunda fase do ZEE/ AC, de 
forma tal que seja possível detectar com precisão os problemas apresentados nas diferentes experiênci
as, como um referencial para nortear ações futuras. 

A modalidade mais atual de colonização se constitui no PAA- Projeto de Assentamento de Agri
cultores. Esta modalidade de projeto, implantada a partir de 1987, traduz a linha de ação traçada pelo 
Plano Nacional de Reforma Agrária - PNRA, voltada para a co-gestão, em que as Instituições e os 
parceleiros estabelecem diretrizes e alternativas visando à adequação do uso da terra à sua função 
social e econômica. No Acre, foram implantados treze destes projetos: Figueira, Vista Alegre, São 
Pedro, Pavão, Carão, Petrolina, São João do Balanceio, Espinhara, Santo Antônio do Peixoto, Nazaré, 
Cumaru, Novo Destino e Benfica. 

Existem hoje, no Acre, cinqüenta e três projetos (Tabela 2 e Figura 2), entre projetos de coloni
zação, projetos de assentamento e projetos de assentamento de agricultores, correspondendo a uma 
área de 9% do total do Estado. O INCRA registra 16.202 famílias já assentadas nos diferentes projetos. 

Além dos projetos já citados, a Prefeitura de Rio Branco, em 1993, frente ao " inchamento" da 
área urbana, com a presença de inúmeros ex-seringueiros e ex-agricultores, que não encontravam 
inserção no mercado de trabalho, propôs a criação de Pólos Agroflorestais. O Pólo Agroflorestal é uma 
modalidade de assentamento alternativo, em áreas de transição entre o rural e o urbano, visando ao 
assentamento dessas famílias de origem rural. Segundo documentos que normatizam a criação e im
plantação dos referidos pólos, eles são criados em uma área já desmatada, constituindo-se em lotes de 
3 a 5 ha e devendo ser referenciados por estudos básicos de levantamento do meio fisico e da capacida
de de uso do solo, para não se correr o risco de assentar fanúlias em solos inóspitos à produção 
agroflorestal (FARIA, 1998:40-42). 

Entre 1994 e 1999, foram criados 6 (seis) Pólos Agro florestais numa área de 516 ha, com poten
cial para assentar 162 famílias. Está em processo de criação mais um pólo de 300 ha para assentar 50 
famílias. 

Entre os projetos do atual Governo do Estado, está a implantação de 12 Pólos Agroflorestais, 
com uma área de 3.250 ha, devendo atender 379 fanúlias, em diferentes municípios do Estado. 

As modalidades anteriores se constituem nas diferentes formas de intervenção governamental, no 
sentido de possibilitar o acesso à terra para as famílias de pequenos produtores rurais, voltados basica
mente à agricultura e pecuária. 

Em 1987, foi institucionalizada uma nova modalidade de projeto de assentamento: o PAE- Pro
jeto de Assentamento Extrativista, como resposta às demandas organizadas dos seringueiros, que, até 
então, não encontravam espaço para o reconhecimento de sua reprodução enquanto categoria especí
fica. 
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2.3.2 - P RoJETos DE A ssENTAMENTO A GROEXTRATIVISTAS - PAE 

Criado pela Portaria do INCRA n.0 627 de 30.07.1987, o PAE, originalmente chamado Projeto 
de Assentamento Extra ti vista, estrutura-se de forma tal que viabiliza a exploração dos recursos naturais 
pelos seringueiros, principais demandantes dessa forma peculiar de assentamento. 

Em 1996, através da Portaria n. 0 268 de 23.10.96, sua denominação se altera para Projeto de 
Assentamento Agroextrativista. Em Portaria imediatamente posterior, ele é conceituado como uma 
modalidade de assentamento destinada às populações tradicionais para a exploração de riquezas 
extrativas, por meio de atividades economicamente viáveis e ecologicamente sustentáveis. Suas áreas, 
de domínio público, devem ser administradas pelas populações assentadas, que recebem concessão de 
direito de uso. 

No Acre, foram implantados oito Projetos de Assentamento Agroextrativistas: Chico Mendes 
(Cachoeira), Limoeiro, Porto Dias, Porto Rico, Remanso, Riozinho, Santa Quitéria e Canary. Eles 
perfazem uma área total de 193.447 ha e têm capacidade de assentamento para 1.039 famílias. (Tabela 
2 e Figura 2). 

A concessão de uso é feita através de regime comuna!, seja através de associações, condomínio 
ou cooperativa, a critério da população beneficiada. 

Já cumpriram essa exigência de organização político-institucional os assentados dos Projetos 
Agroextrativistas Remanso, Santa Quitéria, Chico Mendes (Cachoeira), Porto Rico, Riozinho e Porto 
Dias, através da constituição de associações e da elaboração dos planos de utilização. Os processos 
para obtenção da concessão real de uso encontram-se tramitando em Brasília. 

Os Projetos de Assentamento Agroextrativistas Canary e São Pedro (Limoeiro) apresentam uma 
peculiaridade: parte de sua área pertence à Floresta Estadual do Antimari, razão pela qual são geridos 
em parceria com a FUNTAC. 

Há, no INCRA, o registro de demandas por novos projetos desse tipo, bem como a previsão de 
algumas áreas que deverão ter esse destino, conforme está explicitado no Volume III do ZEE/ AC, no 
capítulo referente aos Indicativos para Criação de Novos PAEs. 
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2 Emancipação: Fase constituída somente quando 2/3 da população tinha titulação. Atualmente, essa determinação foi alterada. 
Um projeto é considerado emancipado quando a infra-estrutura está determinada: estradas abertas, eletrificação e abastecimento. A 
titulação hoje não requer a emancipação. 
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2.3.3 - U NIDADES DE C oNSERVAÇÃO 

Existem hoje, no Acre, seis Unidades de Conservação (UCs), sendo quatro de Uso Direto: Re
serva Extrativista Chico Mendes (976.570 ha), Reserva Extrativista Alto Juruá (506.186 ha), Floresta 
Nacional do Macauã (173.236 ha) e Floresta Estadual do Antimari (66.168 ha); e duas de Uso lndireto: 
Parque Nacional da Serra do Divisor (843.012 ha) e Estação Ecológica do Rio Acre (77.500 ha). Elas 
totalizam 2.652.975 ha, o que corresponde a 17% do território do Estado. As UCs de uso indireto 
serão analisadas em outro capítulo deste trabalho. 

2.3.4- TERRAS INDÍGENAS 

O Acre conta hoje com 28 áreas de terras indígenas, reconhecidas pelo Governo Federal. Elas 
perfazem uma área total de 2.167.146 ha, representando 14,2% do total do Estado. A situação das 
populações indígenas e suas terras mereceram tratamento detalhado nos capítulos 5 do Volume li e 
capítulo 3 do Volume III. 

2.3.5- T ERRAS P úBLICAS AINDA NÃO DESTINADAS 

Entre as áreas arrecadadas pelo INCRA, 1.128.664 ha ainda não foram destinadas a qualquer 
tipo de uso, isso corresponde a 7% da superfície total do Estado. Na Figura 1 aparecem em cor rosa. 

2.3.6 -TERRAS D OM INICIAIS DO ESTADO DO A CRE 

A lei que regulamenta as faixas de fi·onteira estabelece que, num espaço de 150 km, as terras são 
de domínio da União. Num Estado como o Acre, que tem toda a sua extensão fazendo fronteira com o 
Peru e a Bolívia, isso deixa ao domínio do Estado um percentual mínimo do território. 

Dados da Superintendência do INCRA apontam que estão sob o domínio do Estado 25 imóveis, 
com uma área correspondente de 319.298,37 ha, ou seja, 2,1% da área total do Estado. Destes imó
veis, 4.086 são lotes titulados, correspondendo a 162.361,15 ha. Dessa forma, 46 .910,21 ha são áreas 
que se encontram em processo de regularização pelo INCRA. 

Segundo estudo do jurista CARBONE ( 1999), a Constituição de 1988 torna flexível essa faixa 
de fronteira, podendo ser comprimjda ou estendida de acordo com as contingências da política nacio
nal. Essa nova compreensão abre um espaço para que o Estado pleiteie junto ao Governo Federal uma 
limitação dessa área, incorporando ao donúnio estadual parte do que hoje está sob o domínio da União. 

2.3.7- ÁREAS SOB C ONTROLE DE PARTICULARES - DISCRIMINADAS E SEM ESTUDO DE DISCRIMINAÇÃO 

Do total de terras sob o donúnio de particulares, 3.980.430 ha (25,99%) são de áreas discrimina
das, ou seja, locais em que se realizou estudo para o reconhecimento da propriedade e distinção das 
terras públicas. Assim, 3. 3 83.088 ha (22, 09%) permanecem não discriminadas, sujeitas, portanto, à 
confirmação da propriedade efetiva. Na Figura 1, as áreas discriminadas pelo INCRA aparecem na cor 
amarela e as áreas sem estudo de discrimínação em azul pontilhado. 

Além da questionável propriedade das terras em pouco mais de 45% da área sob domínio de 
particulares, mostrando-se problemático particularmente nos espaços com elevada concentração 
fundiária, o uso dessas terras mostra a questão mais agravada. 

Segundo Cadastro do INCRA (1999), 375 grandes imóveis ocupam uma área de 4 .066.000 ha. 
Destes, o INCRA classifica 363 como improdutivos, perfazendo uma área de 3.944.000 ha, muito 
próximo à totalidade. 

É interessante ainda destacar que entre os grandes imóveis 86 possuem mais de 10.000 ha cada 
um, ocupando uma área de 3.490.841,4 ha, equivalente a 22,79% da superficie do Estado. 

Esse quadro aponta para a necessidade de se buscar junto ao INCRA um aceleramento do pro-
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cesso discriminatório, considerando ainda que nos casos em que os pretensos proprietários recorrem 
juridicamente do não reconhecimento dos títulos, esses processos mostram-se extremamente morosos, 
havendo casos de permanecerem pendentes há mais de dez anos, viabilizando, nesse intervalo, o des
frute da pretensa propriedade. 

Para tornar compreensível a análise da reestruturação fundiária do Estado, particularmente nos 
últimos trinta anos, e sua configuração atual, segundo as diferentes regiões, apresenta-se brevemente a 
atual divisão política regional de desenvolvimento. 

2.3.8 - DIVISÃO P o LiTICA DO E STADO E R EGIONAIS DE D ESENVOLVIMENTO 

A partir da rede hidrográfica, principalmente dos Rios Tarauacá, Envira, Purus, Caietê, Iaco, 
Acre e Juruá, o Governo do Estado, em 1999, organizou o Estado em cinco Regiões de Desenvolvi
mento: Regional do Baixo Acre, Alto Acre, Juruá, Purus e Tarauacá/Envira (Figura 3 e Tabela 3). A 
rede hidrográfica foi determinante em face à geografia dos rios que correm no sentido sudoeste-nor
deste, tornando extremamente dificil às comunicações entre os vales, acarretando diferenças ambientais, 
culturais e étnicas entre os mesmos. Assim, entendeu-se que era importante considerar essas diferenças 
no planejamento e execução da ação governamental. 

O mapa a seguir (Figura 3) e a Tabela 3 mostra essa divisão atual, explicitando os municípios que 
compõem as diferentes regionais, as áreas dos municípios e região, sua participação percentual no total 
do Estado. 
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Figura 3 - Mapa do Estado do Acre: Divisão Política e Regional (Fonte: ZEE/AC, 1999) 
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2.3.9 - LINHA CuN HA G oMES 

Linha geodésica3 , limite legal que separa os Estados do Acre, Amazonas e Rondônia denominada 
anteriormente de Beni-Javari, ou Javari-Beni, cuja origem data do Tratado de Petrópolis (1903). É uma 
grade geodésica que aparece nos mapas como uma reta extensa, que vai desde a cabeceira do Rio 
Javari, à confluência dos Rios Beni com o Mamoré. É o elemento comum que consta na legislação dos 
3 (três) Estados por onde passa, (por ser resultante da demarcação de nossa fronteira com a Bolívia), 
como sua linha divisória (CARBONE, 1999). 

Divisa Acre-Rondônia - As divisas entre os Estado do Acre e de Rondônia é definida pelo trecho 
da linha geodésica Beni-Javari, entre a interseção com o curso do Rio Abunã, limite internacional 
Brasil-Bolívia, e o cruzamento do divisor das sub-bacias dos Rios Ituxi e Abunã com a citada geodésica 
(CARBONE, 1999). 

3 Linha geodésica ou Geodésica. Linha de dislância mínima entre quaisquer pontos de quaisquer superficies malematicamente 
definidas. Uma geodésica é uma linha de curvatura dupla e , em geral , as duas linhas de secção normais são detem1inadas pelos dois 
pontos. Se os dois pontos terminais estão aproximadamente na mesma latitude, a geodésica pode cruzar uma das linhas de secção 
normais. Deve ser observado que, a não ser ao longo do equador e ao longo dos meridianos, a geodésica não é uma curva plana e não 
pode ser visada diretamente. Contudo, para triangulação convencional, os comprimentos e direções de linhas geodésicas diferem 
ponderavelmente das duas linhas de secção normais correspondentes (ffiGE, 1993). 
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Divisa Acre-Amazonas - A recuperação dos marcos internacionais, com a correspondente iden
tificação em fotografias aéreas e determinação de coordenadas no Sistema Geodésico Brasileiro, per
mitiu estabelecer o traçado da linha geodésica Beni-Javari, confirmando-se que as cidades de Cruzeiro 
do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e F eijó encontram-se ao norte de Geodésica, desta forma e na estrita 
interpretação dos diplomas legais, localizados em território amazonense. 

Diante deste fato, buscou-se junto aos representantes dos Estados do Amazonas e do Acre, a 
indicação de locais para a implantação de marcos, que fossem entendidos como possíveis materializações 
das divisas entre os Estados. Esses pontos foram objeto de observações que conduziram à determina
ção de suas coordenadas geodésicas, levando as denominações Cruzeiro do Sul (91. 004), Feijó (91.005), 
Sena Madureira (91.007), Caquetá (91.004) e BR-3 17 (9 1.006) (CARBONE, 1999). 

Redejiniçlio dos Limites e Abrangência dll Linha Cunha Gomes- Encontra-se em tramitação 
no Supremo Tribunal Federal, a incorporação de mais mil krn2 do Estado do Amazonas ao território do 
Acre (ver mapa fundiário , Figuras 1 e 3). 

O nome Cunhll Gomes e ll Localizaç{iO Geográfica - " .. . O Ministro Dionísio de Cerqueira, 
pressionado pelo julgamento público, rendeu-se aos o~jelivos do homem, a quem criticara a atitude. 
Expediu ordens ao 2. 0 comissário, Capitão-Tenente Cunha Gomes, para reve1; no terreno a intrincada 
demarcação. 

Um grande desapontamento resultaria da nova pesquisa. Cunha Gomes, em janeiro de 1898, 
enviou seu relatório ao Ministro do Exterior, dando conta da nova latitude das origens do Javari: 
JDJJ '48 "10, uma diferença apenas de 10° das observações do Barão de Tejé. A situação dos territó
rios da borracha pouco se modificaria com o leve recuo da linha para o sul. Ruíra, a esperança de o 
rio nascer pelo menos próximo ao paralelo 10°20 '. E Cunha Gomes reafirmava que o Jaquirana é, 
incontestavelmente, a continuação do .Javari ... " (TOCANTINS, 1979). 

2.4- TRANSFORMAÇõEs NA EsTRUTURA FuNDIÁRIA 

De acordo com os dados do INCRA, em 1966, o Acre mostrava-se corno o Estado com maior 
concentração de terras do Brasil. Enquanto a concentração média do Brasil, segundo o Coeficiente de 
Gini4

, foi de 0,844 de 1966 a 1984, a do Acre foi de 0,948, a maior do país. Em 1978, época da corrida 
pelas terras, seu índice de concentração chegou a 0,96 1, quase absoluta. 

Nenhuma outra unidade da Federação apresentou índices tão elevados. Em 1984, este passou a 
O, 9 19, um provável resultado dos processos de desapropriação e implantação de projetos de assenta
mento. 

Vamos destacar alguns pontos entre 1970 e 1999 para verificar como se reorganiza, nesse perío
do, a distribuição das terras. Os anos para os quais dispomos de informações são: 1972, 1978, 1992 e 
1999. 

Observando-se a distribuição do número dos imóveis e área ocupada por estrato de área, é pos
sível se aventar algumas hipóteses. 

Entre 1972 e 1992, cresce o número de imóveis e a área cadastrada, refletindo, provavelmente, a 
corrida ao reconhecimento oficial das propriedades como resposta à valorização da terra. 

Entre 1992 e 1996, há uma queda absoluta no número de imóveis e área ocupada, afetando todos 
os estratos. A falta de informações adicionais impede que se explique essa queda, talvez ela se deva ao 
processo de regularização fundiária De qualquer forma, é estranho que esteja presente em todos os 
extratos, inclusive nas pequenas propriedades. 

4 Coeficiente de Gini (ou Índice) - medida de concentmçi\o, mais f1·eqüentemente aplicada à r enda, à pl·opl·iedade 
fundhh·ia e à oligopolização da indústria. O Coeficiente de Gini é medido pela 1-elação ou pela fórmula geral: G= l -â(yi + yi -
1) (xi - xi -1),i =1. Sendo xi, a p01·centagem acumulada da população (pessoas que r ecebem renda, p1·opl'ietários de teiTa, 
indúsh ·ia etc.) até o estrato i; yi é a porcentagem acumulada da 1·enda, á1·ea, valo1· da produção etc. até o estmto i.; e n, o 
número de estratos de renda, á1·en, valo1· da produção etc. 

Os m l01·es do Coeficiente d e Gini v:uiam, portanto, enh·e 1 e O. Quanto mais p1·óximo de 1 (um) fo1· o Coeficiente, 
maior será a concentn1ção na distl"ibuição de qualquer variável, acontecendo o contrário, à medida que esse coeficiente se 
api'Oxima d e zero. 
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Entre 1996 e 1999, há novamente um crescimento no número e área dos imóveis. Embora esse 
crescimento se verifique em todos os estratos de área, nas propriedades que estão sendo chamadas aqui 
de "excepcionalmente grandes", com mais de 1 O. 000 ha, verifica-se a maior incorporação de área, de 
I.l46.920 ha. É igualmente nesse extrato que se dá o segundo maior crescimento no número de imó
veis, eles aumentam 72% entre 1996 e 1999. O maior aumento relativo no número de imóveis e incor
poração de área se dá nas propriedades até 50 ha. Mesmo assim, considerada a dimensão desses imó
veis, não se pode falar, com base nesse crescimento em uma democratização na distribuição das terras. 
O estrato que menos se expandiu no período foi o dos imóveis entre I 00 e 1000 ha, o que causa 
estranheza, uma vez que é nessa margem que está a maioria dos lotes dos projetos de assentamento, 
que se constituem no mecanismo fundamental de redistribuição do solo no Estado. 

Na tentativa de apreender melhor a lógica desse processo, vamos observar a distribuição fundiária 
por região, o que nos permite relacionar o comportamento da distribuição da terra a fatores que inter
ferem diretamente no processo, como existência ou não de infra-estrutura, ligação ao mercado consu
midor e forma de apropriação. 

2.4.1 · E sTRUTURA FuNDIÁRIA No s DIAS ATUAis: U MA ANÁLISE REGIONAL 

Os processos sinteticamente descritos na introdução deste capítulo a respeito da reorganização 
do espaço econômico impactaram particularmente as regiões do Baixo e Alto Acre. Tendo o município 
de Rio Branco como componente da regional do Baixo Acre, aí se concentrou a estrutura montada pelo 
governo no sentido de viabilizar a nova forma de ocupação. Ao mesmo tempo, essas duas regionais 
ligam-se ao centro e sul do país por rodovia asfaltada, o que por si só é um elemento valorizador de 
suas terras. Ainda que o asfaltamento da BR-364 tenha se dado em momento posterior ao ápice das 
compras de terra, essas regiões eram, sem dúvida alguma, as que, comparativamente ao restante do 
Estado, dispunham de uma infra-estrutura privilegiada. Por esse motivo, começamos a análise por 
essas duas regiões. 

2.4.1.1 - REGIONAL oo B AIXO AcRE 

Comparativamente ao restante do Estado, essa região apresenta uma estrutura fundiária relativa
mente democratizada, 92,6% dos imóveis têm até 100 ha, ocupando 28, 19% da área. Algumas situa
ções merecem ser destacadas: Rio Branco concentra 57,31% dos imóveis até 50 ha. Essa concentração 
de pequenos imóveis no município de Rio Branco deve ter sua explicação na demanda representada 
pela concentração urbana. De fato, foram inúmeras as tentativas registradas por diferentes governos no 
sentido de criar uma base de produção de alimentos para o núcleo urbano de Rio Branco. Esse fato, 
aliado à implantação de inúmeros projetos de colonização parece responder por uma distribuição me
nos perversa do solo, tanto nesse município, quanto na regional. Exemplos dessa maior democratiza
ção da terra são os municípios de Plácido de Castro e Senador Guiomard. No primeiro, 94, li% das 
propriedades têm até 100 ha e ocupam 50,86% do total da área cadastrada. No segundo, os imóveis até 
100 ha representam 94, 17% do total, com 58,36% da área. No outro extremo, nessa regional, estão os 
municípios de Acrelândia e Bujari. Em Acrelândia, um único imóvel ocupa 50,65% do total da área 
cadastrada. No Bujari, três imóveis ocupam 58,01% da área total. Segundo o cadastro do INCRA 
(I 999), o imóvel excepcionalmente grande de Acrelândia é considerado improdutivo (Tabelas 4 e 5). É 
interessante realçar que o município de Bujari detém o segundo maior rebanho bovino da regional, 
ficando atrás apenas de Rio Branco. 
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Tabela 4- Baixo Acre: Estmtura Fundiária- Estabelecimentos e Área das Propriedades, 1999 
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Organização: SEBRAE/AC, 2000. 
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Tabela 5 -Baixo Acre: Estrutura Fundiária -Participação Percentual, 1999 
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O processo de expansão das pequenas e médias propriedades na região é explicado pelo fato de 
ser nela que se concentra o maior número de projetos de assentamento do Estado. Contudo, nesse 
sentido, é importante notar que a presença desses projetos de assentamento não representam necessa
riamente, a médio e longo prazo, uma garantia da fixação do homem a terra. A título de exemplo, o 
Projeto de Assentamento Pedro Peixoto, o maior do Estado, tem uma capacidade para 4.225 famílias, 
constam nos registros 9.174 assentados e 4.225 famílias existentes. Isso aponta para uma acentuada 
rotatividade, que deve decorrer da falta de condições para a reprodução dessas famílias na área. Isto 
nos lembra que se a terra é condição indispensável para a democratização das condições de produção 
rural, ela não é condição suficiente. 

2.4.1.2 -REGIONAL oo ALTO AcRE 

Esta região não está entre as que apresentam os maiores índices de concentração do Estado. 
Contudo, quando se observa a situação por município, percebe-se que Assis Brasil apresenta uma alta 
concentração fundiária, bem como Xapuri. A concentração apresenta-se menor devido à influência de 
Brasiléia, que é o município com a segunda maior área cadastrada da região e com uma distribuição 
bem mais democrática da terra. Essa distribuição mais equilibrada deve-se à concentração de projetos 
de colonização neste município: dos sete existentes na região, nele localizam-se cinco (Tabelas 6 e 7). 
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Tabela 6- Alto Acre: Estrutura Fundiária- Estabelecimentos e Área das Propriedades, 1999 
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Tabela 7 - Alto Acre: Estmtura Fundiária - Participação Percentual, 1999 

/li. i! so llll OeS0,1a 
100 h• 

I "Ali ,,, 
MUNICIPIO 

!:.mil ltrea !:.mil i're~~ 

1\sllis Sl!!'l!l -tt- 1)7 3.39 35e9 5.01 

e""'"' 1&00. 3.50 7057 32.21 

Epr.;r.lal3ndlll 46&1 4 .G9 :m.or ~.9~ 

X~puri 362'2 1.48 3404 4 ,41 

Télt al :1S,6.t ~117 S7,61t 141,76 bgiii<> 

Fonte: Cadastro de Imóveis do INCRA, 1999. 

Organização: SEBRAE/AC, 2000. 

100,1. 5110,1 . 1.11110,1. 
511111 .. 1 ooot ... 5.0110 hla 

(%) _l"J 1% I 

Estab. ltrea Est• b. ..... eiJ !:.sQil l'n-~ 

11>.25 2ZT' o.e~ 0.93 2.58 ue 
~.59 lil.&1 0.23 1.01 0.117 11.56 

Ht,38 1172 1.02 1..&1 J ,OII Z!,l!a 

11!.,91 !$7 3,7! 6 11! ~.111 Zi',26 

t7,18 7,1t1 t ,DB ?~n 2,17 17,111) 

IIIC:JJ. Est .Ire a Esl ke;a 

a 405 3 74 000 15e 101 216 

35121'1 3 55 ?AS 1~1 21sm 

161.642 . . 9a 31 319 

16.3<12 5 97~92 ~23 211115111 

16-.S\8 u 221Ud& U38 581.!189 

5.11110,1. •111.011) 

•o.(I(IDh• ""' TOI.t 
1%1 _i"'l hll 

Es:m 1\rea E:stm ~li rio I 

0.6-1 &19 , .92 n.os 100 

0.~ 16~ 0.23 25.81 100 

2..04 !o-~ 11 ~ . 100 

, 11! 1&04 11! 44J,)J 100 

0,67 16,Jlli Q,.57 l8,41 100 

Uma peculiaridade desta regional é que as áreas de conservação ambiental ultrapassam a área 
cadastrada. A Reserva Extrativista Chico Mendes se constitui na concretização da luta dos seringueiros 
pelo reconhecimento de sua peculiaridade de apropriação produtiva dos recursos naturais. Nesse sen
tido, é igualmente um mecanismo de democratização das condições de produção rural, embora não se 
traduza em pequenas unidades territoriais. 

2.4.1.3 - REGIONAL DO JURUÁ 

A estrutura fundiária nesta região não se apresenta altamente concentrada, com exceção de Porto 
Walter, onde dois estabelecimentos concentram quase 64% da área cadastrada do município (Tabelas 8 
e 9). Tanto a distribuição mais equilibrada da área, quanto a concentração verificada em Porto Walter, 
talvez tenham como base de explicação o isolamento desta regional no Estado. O Juruá liga-se à capital 
do Estado quase que unicamente por via área, o que faz com que a articulação comercial se dê com o 
Estado do Amazonas, realizando-se o transporte das mercadorias em balsas. Este deve ter sido o 
motivo deste espaço do Estado não ter sofrido, com o mesmo impacto, a reorganização econômica que 
se processa a partir dos anos 70. Por outro lado, Porto Walter permanece praticamente isolado dos 
outros municípios da região durante boa parte do ano. O meio de acesso é fluvial e, quando há escassez 
de chuvas, o deslocamento não é possível. Assim, este município parece ter permanecido com a estru
tura dos antigos seringais. 
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Tabela 8- Juruá: Estrutura Fundiária- Estabelecimentos e Área das Propriedades, 1999 
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Fonte: Cadastro de Imóveis do INCRA, 1999. 

Organização: SEBRAE/AC, 2000. 
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Tabela 9 - Jumá: Estrutma Fundiária- Participação Percentual, 1999 
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Fonte: Cadastro de Imóveis do INCRA, 1999. 

Organização: SEBRAE/AC, 2000. 
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Ressalte-se ainda, nessa região, significativa presença de terras indígenas e áreas de conservação 
ambiental, como a Reserva Extrativista Alto Juruá e o Parque Nacional da Serra do Divisor. 

2.4.1.4 - R EGIONAL DO T ARAUACÃIE NVIRA 

Esta regional apresenta uma estrutura fundiária altamente concentrada, uma das maiores do Es
tado. O município de Feijó possui 54,4% dos estabelecimentos nos estratos de área até 50 ha, ocupan
do 0,66% da área. No outro extremo, estão 2,51% dos estabelecimentos, respondendo por 86,36% da 
área. O cadastro do INCRA ( 1999) registra três propriedades ocupando 83 7 .697, 4 ha, o que corresponde 
a 68,54% do total de área cadastrada. Nesse documento, consta que todos os imóveis acima de 1.000 
ha existentes no município são improdutivos. Em Tarauacá, 0,95% dos imóveis tem mais de 10.000 ha 
e ocupam 62,84% da área. Como em Feijó, todos constam no Cadastro de Imóveis do INCRA como 
improdutivos (Tabelas 1 O e 11 ). 

Esta regional possui algumas especificidades : mais do que no caso do Alto Juruá, ela demonstra 
que permaneceu praticamente à margem do processo de reorganização do espaço econômico do Esta
do. Nela, concentra-se a maior população indígena do Estado. Esta região vive num quase absoluto 
isolamento das outras regiões e traz a marca dos grandes seringais. 

Tabela 10 - Tarauacá/Envira: Estrutura Fundiária - Estabelecimentos e Área das Propriedades, I 999 
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Tabela 11 - Tarauacá/Envira: Estrutura Fundiária - Participação Percentual, 1999 
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Nesta regional, as pequenas e médias propriedades (até 1000 ha) representam 91,1% dos imóveis 
cadastrados, detendo apenas 16,87% da área. A grande propriedade, cujos imóveis representam apenas 
8,9% do total, são detentoras, entretanto, de 83, 13% da área cadastrada. Sena Madureira apresenta 
uma estrutura das mais concentradas, em que apenas 1 O% dos imóveis ocupam 94% da área. Consul
tando a relação de proprietários que possuem imóveis acima de 1.000 ha, observa-se que apenas 95 
proprietários são donos de 139 imóveis, detendo uma área de 1.674.803 ha, que corresponde a 6,62% 
da área do município. Segundo a classificação fundiária do INCRA, 80,6% desses imóveis são impro
dutivos. Num universo de 139 imóveis, 112 são improdutivos, isto é, não cumprem sua função social 
(Tabelas 12 e 13). 

Tabela 12 - Purus: Estrutura Fundiária - Estabelecimentos e Área das Propriedades, 1996 
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Tabela 13 - Purus: Estrutura Fundiária - Participação Percentual, 1996 
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No Purus, somente Sena Madureira desmatou 2,9% da região, um percentual maior do que o da 
regional do Juruá, que é de 2, 7%. Vale lembrar que é justamente Sena Madureira o único município da 
regional que se liga a Rio Branco por via asfaltada. Manoel Urbano vive parcialmente isolado, sendo 
que a estrada só dá trafegabilidade no período de estiagem das chuvas e Santa Rosa vive um isolamento 
total, só sendo possível o acesso por via fluvial ou aérea, sendo que não existe transporte regular. 
Deve-se ressaltar que Sena Madureira possui um rebanho bovino significativo. 

É importante destacar que esta regional concentra significativa parcela de áreas de conservação 
de uso direto: Floresta Nacional do Macauã, com 173.475 ha e Floresta Estadual do Antimari, com 
66. 168 ha, além da Estação Ecológica do Rio Acre, com 77.500 ha, um projeto de assentamento 
agroextrativista e significativa parcela das áreas indígenas. Esses espaços representam, de diferentes 
formas, áreas de contenção do processo de concentração fundiária, contudo ainda são restritos se 
comparados às áreas de particulares já cadastradas. 

Santa Rosa do Purus apresenta uma situação particular na região, já que não há registros de áreas 
cadastradas por particulares. Vale ressaltar que a maior parte da área do município é ocupada por terra 
indígena e áreas arrecadadas pela Unjão. 

A análise da condição do produtor nos proporciona um elemento adicional para a compreensão 
de como se configura a estrutura fundiária atual, bem como nos permite pensar algumas tendências, 
caso persistam as condições político-econômicas atuais. 

2.5 - C ONDIÇÃO DO PRODUTOR5 

A observação da condição do produtor no período 1980 - 1996 (Anexos 1, 2 e 3) nos proporci
ona uma visão interessante de como o processo de reestruturação do espaço econômico, no Estado do 
Acre, vem se realizando. 

Em 1980, as categorias de produtores que ganhavam destaque no Estado eram os ocupantes6 

que estavam à frente de 44,22% dos estabelecimentos, os proprietários7 com 29,09% dos estabeleci
mentos, concentrados particularmente no Alto Purus e os arrendatários8 responsáveis por 26,65% dos 
estabelecimentos, com concentração quase absoluta no Alto Juruá. 

Quando se observa a área média dos arrendatários no Alto Juruá de 270 ha, é possível supor que 
eles correspondiam a uma forma peculiar de organização da produção extrativista. 

Na regional do Alto Purus, a categoria com presença mais expressiva eram os ocupantes, respon
dendo por 60,44% dos estabelecimentos. O murucípio da região onde essa categoria tinha menor pre
sença era Rio Branco. Nesse município, eles representavam 37,68% dos responsáveis pela produção. 
Deve-se ter presente que nessa regional o sindicalismo rural mostrava-se bem mais forte e os conflitos 
pela terra vão eclodir com maior força. Rio Branco, provavelmente, em fi.mção de uma üúra-estrutura 
comparativamente privilegiada, já apresentava uma definição de propriedade mais acentuada que o 
restante da regional. 

Em 1985, a forma de organização da produção parece ter sofrido algumas mudanças profundas. 
No Alto Juruá, a categoria de arrendatários sofre uma queda acentuada, tanto em número de estabele
cimentos, quanto em área. Em contrapartida a categoria de ocupantes tem um acréscimo significativo: 
de 71,29% nos estabelecimentos sob sua responsabilidade, com uma incorporação de área de 209,3 1%. 
Os proprietários aumentam também sua participação à frente dos estabelecimentos e surgem, com 
alguma importância os parceiros9 , que praticamente inexistiam em 1980. Esse novo arranjo na organi
zação da produção, provavelmente corresponde a um declíruo maior do extrativismo, cujos preços não 
justificam o arrendamento das áreas. O simples abandono dos seringais estaria ensejando a expansão 
dos ocupantes, bem como sua articulação em moldes menos empresariais, a substituição, ainda que 

scondição do produtor: tem como referência os estabelecimentos, unidades de produção, que não coincidem necessariamente 
com as propriedades, dado que um imóvel pode ser fragmentado em inúmeros estabelecimentos, ou um estabelecimento ser cons tituído 
por um conjunto de imóveis. 

6 Ocupantes: detêm fi posse, mns níío fi pt-opricdfldc dfl tctTa, tnmbém con hecidos como posseit-os. 
7 Proprietários: detêm a pl'Opl"icdadc legal do estabelecimento. 
8 Arrendatários: alugam a tet·t·a, pagando em dinheit'O. 
9 Parceiros: alugam a terra, pagando em um percentual do produto, são também conhecidos como parceleiros. 
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diminuta, de arrendatários por parceiros. Ao que parece o isolamento desta regional e a falta de perspec
tiva de substituição do extrativismo por outra produção com chances de se realizar no mercado retarda
ram sua reação à queda do preço da borracha, que diferentemente do Alto Purus, só começa a se tomar 
patente em meados dos anos 80. Chama a atenção, na regional, o município de Feijó. Neste, embora os 
ocupantes tenham crescido bastante em número de estabelecimentos e área, o comportamento dos pro
prietários foi atípico, eles crescem em 148% quanto ao número de estabelecimentos, ampliando sua área 
em 1.244,83ha. Configura-se já a extrema concentração fundiária que é uma marca atual do município. O 
porquê desta especificidade permanece como uma interrogação, aguardando estudos mais detalhados. 

No Alto Purus, a categoria de proprietários experimenta um decréscimo tanto em número de esta
belecimentos, quanto em relação à área ocupada. Muito provavelmente, essa diminuição se deve aos 
processos de expropriação e criação de projetos de assentamento, que são implantados inicialmente nesta 
regional. Deve-se notar que houve uma diminuição na área total dos estabelecimentos, o que talvez possa 
ser explicado pelo processo de regularização da titulação, uma vez que é possível supor que a especulação 
imobiliária nessa regional fosse mais acentuada, considerado o diferencial da renda da terra. Os ocupantes 
têm um pequeno acréscimo no número de estabelecimentos, contudo diminuem a área ocupada, apontan
do para as restrições já patentes na região para sua expansão. 

Em 1996, a situação da nova estruturação produtiva do Estado parece estar já bem delineada. No 
que antes era o Vale do Purus, hoje compreendendo principalmente o Alto e Baixo Acre, os ocupantes 
deixaram de ser uma categoria significativa, seja por terem passado a condição de assentados em projetos 
do INCRA, de diferentes matizes, seja por terem sido "empurrados" para regiões menos valorizadas ou, 
até mesmo, para fora do país, no caso dos seringueiros que se transferiram para Bolívia. 

A categoria de arrendatário, que já foi expressiva, hoje praticamente inexiste. O extrativismo não se 
mostra uma atividade suficientemente rentável para contê-los e as novas formas de produção não são 
suficientemente capitalizadas para engendrar essa categoria com novas características. Contudo, para o 
objetivo deste estudo, o mais importante é observar os ocupantes e sua localização. Eles hoje estão 
presentes fundamentalmente no Juruá, Tarauacá/Envira e Vale do Purus, ainda mais, os espaços mais 
isolados dessas regionais são os locais em que se verifica sua maior concentração. Os municípios que mais 
detêm ocupantes são: Feijó, Sena Madureira, Marechal Thaumaturgo e Rodrigues Alves; todos apresen
tando uma alta concentração fundiária. Isso chama a atenção para o fato de esses espaços serem potenci
ais focos de tensão. 

2.6 - CoNSIDERAÇõEs FINAIS 

O que as informações anteriores apontam é que a nova organização da estrutura produtiva do 
setor primário colocado em pauta, não foi na verdade um processo de concentração fundiária. Este já 
existia corno característica básica da produção extrativista. O que ela traz à tona é a questão da terra, 
tornando-se, no novo contexto, a terra como um ponto de contradição fundamental para os trabalhado
res. De fato, sua renda não se coloca para a produção extrativista, ali o que conta é a disponibilidade de 
recursos naturais e mão-de-obra. Nos momentos de contração do mercado, era mais racional para o 
seringalista deixar os trabalhadores entregues à própria sorte, uma vez que a situação de isolamento os 
tornava cativos do intermediário ou marreteiro, permanecendo como mão-de-obra disponível, quando 
a elevação dos preços da borracha tomava atrativa a reativação do seringal. No novo contexto, a terra 
é reserva de valor, assim, entre os ocupantes e proprietários interrnedia-se urna contradição de lógicas 
entre terra para trabalho e terra para extração de renda. Contudo, essa lógica parece marcar com maior 
ou menor intensidade as diferentes regiões do Estado. Onde a terra encontra-se já valorizada, ela não é 
disponível. Nos locais onde a perspectiva de valorização é ainda remota, aparentemente permanece a 
estrutura dos antigos seringais desativados, configurando imensas propriedades improdutivas, corno 
um espaço para a fixação dos produtores sem terra. Contudo, na medida em que as condições de infra
estrutura elevem o valor da renda da propriedade, a perspectiva é a formação de novas frentes de 
tensão e conflitos. 

Um outro elemento que se toma relativamente firmado das análises anteriores é o papel que os proje
tos de assentamento tem tido como mecanismo democratizador da terra. Porém, é importante retomar 
algumas colocações feitas no decorrer do trabalho, em relação à perspectiva de reprodução desta categoria de 
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produtores. Os dados apontam uma fragilidade nesses núcleos, o que decorre, em alguns casos, da 
absoluta falta de infra-estrutura e apoio à produção. Caso não sejam tomadas medidas de apoio efetivo 
em relação a esses produtores, a tendência é que eles se constituam em uma frente de abertura de uma 
nova fronteira agrícola, para serem em seguida deslocados dando espaço à grande propriedade empre
sariaL Nesse contexto, cabe-lhes todo o ônus de terem dilapidado boa parte dos recursos naturais, se 
mostrarem como unidades produtivas de baixa produtividade e afastados, naturalmente, como decor
rência de sua incapacidade. De fato, como procurou se mostrar sua presença no Estado responde a uma 
lógica da qual eles não são os articuladores, mas são os agentes e dentro dela lhes coube o papel de 
reorganizar, ao menos parcialmente, o espaço econômico, imprimindo-lhe uma nova orientação e re
produzindo no Acre, embora com condições adversas, sua prática agrícola, como era esperado. 

A década de 90 foi marcada pela incorporação da questão ecológica como um elemento norteador 
da exploração dos recursos naturais. Incorporação esta que teve na luta dos produtores extrativistas 
sua motivação maior. Dentro de uma lógica de preservação, estão também os avanços no reconheci
mento e demarcação das Terras Indígenas, que há séculos resistem, buscando a garantia de sua preser
vação enquanto etnias e culturas distintas. Essas novas ações delineiam uma ocupação diferenciada do 
espaço, que não pode ser pensada em termos de concentração ou não da terra, dado que deslocam a 
questão da mesma como mercadoria. Contudo, representam um avanço tanto em termos de respeito às 
condições de vida, quanto de respeito à diferenciação e a direitos históricos. Representam, ainda, uma 
potencial barreira à concentração fundiária, justamente na medida em que reafirmam a impossibilidade 
da terra ser tratada como mera mercadoria. 

Essas são algumas considerações preliminares que procuram mostrar que de fato o que é novo no 
Estado não é a concentração fundiária, ao contrário, esta se mostra amenizada, mas é a questão do 
acesso à terra e condições de produção, que agora ganha dimensões importantes como condição indis
pensável à reprodução do homem da área rural. 

Em termos das possibilidades de redirecionamento dessa questão, é preciso que se considere 
ainda o potencial de ação do Governo do Estado. 

As leis que regulamentam as faixas de fronteira, como terras de domínio da União, numa dimen
são de 150 km, num Estado como o Acre, que tem toda a sua extensão fazendo fronteira com a Bolívia 
e o Peru, faz com que não haja margem de manobra para a ação do governo estadual no âmbito de 
reordenamento do uso do solo. Segundo estudo do jurista CARBONE (1999), a Constituição Federal 
de 1988 torna flexível essa faixa de fronteira, podendo ser comprimida ou estendida de acordo com as 
contingências da política nacional. Essa nova compreensão abre um espaço para que o Estado pleitei 
junto ao Governo Federal uma limitação dessa área, incorporando ao patrimônio estadual parte do que 
está hoje sob o domínio da União. 

Vale lembrar que quanto mais próximo da população está o poder que pode reorientar o uso do 
solo, maior o potencial de participação. Nessa questão que tem se mostrado o móvel das principais 
mobilizações dentro do Estado, o equacionamento interno se coloca como uma necessidade. 

Finalmente, deve-se salientar que este trabalho, com uma restrita disponibilidade de dados e 
dentro de um tempo muito limitado, não tem a pretensão de se constituir mais do que um indicativo 
para estudos posteriores, entre eles podemos citar: 

• análise da legislação sobre as terras e seu impacto no caso do Acre; 

• avaliação dos projetos de colonização nas diferentes regiões, buscando precisar, se já é 
possível detectar um processo de reconcentração fundiária e seus condicionantes; 

• avaliação das áreas de preservação ambiental, particularmente as de uso direto, avaliando 
as perspectivas de reprodução do extrativismo, bem como, buscando precisar sua impor
tância como mecanismo de democratização dos recursos naturais, incluindo a terra sob 
nova perspectiva; 

• estudo mais detalhado das regiões que apresentam uma grande concentração fundiária, 
concomitante à presença de ocupantes, procurando compreender os fatores determinantes 
de tal situação e as perspectivas; 
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• avaliar os processos discriminatórios ainda pendentes e agilização dos procedimentos le
gais e administrativos. 

Só de posse de tais estudos seria possível delinear com maior precisão linhas de ação que tenham no 
seu centro um inequívoco compromisso com a reprodução autônoma dos pequenos produtores rurais 

2. 7 - RECOMENDAÇÕES 

Recomenda-se como ações prioritárias para uma Política Fundiária no Estado do Acre, os se
guintes pontos: 

a) realização de um levantamento aprofundado sobre a situação fundiária do Acre; 
b) definição, com ampla participação da sociedade civil, de um novo modelo de reforma agrá

ria para o Estado, adaptado à diversidade sociocultural, econômica e ambiental do Acre; 
c) resolução de pendências de regularização fundiária em Terras Indígenas, Projetos de As

sentamentos e Unidades de Conservação; 
d) realização de um mutirão jurídico e mobilização social voltados ao reconhecimento de 

direitos de usucapião em áreas ocupadas por posseiros; 
e) estudos para redefinição das faixas de fronteira de domínio da União. 
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Anexo I - Condição do Produtor - segundo microrregiões e municípios, 1980 
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Anexo 2 - Condição do Produtor - segundo microrregiões e municípios, 1985 
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Anexo 3 - Condição do produtor - segundo micmrregiões e municípios, 1996 
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---------------------------Demografia 

3 - DEMOGRAFIA DO ACRE 

3.1 -INTRODUÇÃO 

O escopo deste capítulo foi definido como sendo a dinâmica populacional do Estado em suas dimen
sões mais relevantes para o ZEE, as quais dizem respeito, principalmente, ao crescimento e à distribuição 
espacial da população. Isto significa colocar ênfase na análise das migrações e da mobilidade populacional. 
A fecundidade e a mortalidade, que são os outros elementos da dinâmica demográfica, são consideradas na 
medida em que exercem influência sobre o crescimento e a distribuição espacial da população por meio do 
crescimento vegetativo, ou seja, a diferença entre nascimentos e óbitos. 

As causas e conseqüências das mudanças na dinâmica demográfica acreana recebem atenção parcial 
no presente relatório, uma vez que será objeto de um estudo posterior mais aprofundado. Nesta fase do 
ZEE, foram levantadas algumas questões sobre causas e conseqüências, no sentido de identificar os aspectos 
mais importantes para detalhamento na próxima fase. 

Ao longo de sua história, que difere da de outras regiões brasileiras, ocorreram mudanças significati
vas na dinâmica demográfica do Acre. Para contextualizar essas mudanças, a história do Acre foi dividida em 
dois períodos: 1870-1970 e 1970-2000: 

a) 1870-1970. O capítulo começa com uma retrospectiva histórica do período, que incluí a expan
são e a retração do ciclo da borracha e um segundo surto menor dessa mesma atividade nos 
anos quarenta. Chama-se a atenção para as particularidades demográficas do Acre, tais como: 
dizimação da população indígena, forte imigração masculina com destino rural na época áurea 
da borracha e durante a Segunda Guerra Mundial, imigração, isolamento e equilíbrio crescente 
da composição por sexo e idade. 

b) 1970-2000. Esse período, caracteriza-se pelo êxodo rural, urbanização concentrada, sobretudo 
na capital, assentamentos agrícolas e imigração de colonos de outros Estados. A mortalidade e 
a fecundidade entraram em declínio. Para fins de comparação ao longo das três décadas, as 
tendências de crescimento são analisadas segundo cinco regionais. Finalmente, aprofunda-se a 
análise da situação atual por meio da utilização dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) de 1991 e 1996 e das projeções para 2000, com a maior desagregação 
espacial possível, para poder relacionar melhor a população e o meio ambiente. Especificamen
te, busca-se avaliar a dinâmica e as principais características da população, bem como a evolu
ção de diversas categorias populacionais rurais. 

O capítulo termina com a apresentação dos principais resultados deste estudo, de questões identificadas 
para estudos posteriores e, por fim, de recomendações para a próxima etapa do ZEE no Acre. 

3.2- FoNTES E MÉTODos 

As principais fontes de dados brutos para este capítulo são: os Censos Demográficos decenais 
desde 1920 (exceto 1930, quando não houve censo no Brasil); a Contagem Populacional, de 1996; e as 
projeções populacionais para 2000. Foram também aproveitados os dados sobre população rural con
forme tipo de assentamento, que foram coletados pela Fundação Nacional de Saúde (FNS), em 1989 e 
1999. 

Foram feitos cálculos de diversas taxas e percentuais, a partir dos dados brutos. As estimativas de 
taxas de fecundidade, esperança de vida e saldos migratórios, que exigem cálculos demográficos mais 
sofisticados, são provenientes da bibliografia especializada. 

Os principais dados, taxas e estimativas para os municípios, depois de 1980, foram mapeados em 
cartogramas, utilizando-se o aplicativo SAMBA-CABRAL Foram utilizadas cores para taxas ou índi
ces e símbolos proporcionais para valores absolutos. As malhas municipais são da época de cada levan
tamento. 
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A bibliografia listada no final do capítulo foi utilizada para a obtenção de dados e estimativas e 
para a interpretação dos resultados. Além da bibliografia específica sobre o Acre, deve ser consultada 
também a bibliografia sobre a demografia da Região Norte e do Brasil (por exemplo: GRAHAM & 
HOLANDA FILHO, 1971; CARVALHO & MOREIRA, 1974; ARAGON & MOUGEOT, 1986; 
SAWYER, 1989; MOREIRA & MOURA, 1997). 

3.3 · RETROSPECTIVA HISTÓRICA 1870-1970 

A presente retrospectiva histórica refere-se aos primeiros I 00 anos de ocupação do Acre por 
brasileiros não-indígenas, de 1870 a 1970. Inicialmente, descrevem-se os processos históricos. Em 
seguida, são apresentados e interpretados os principais dados demográficos disponíveis. 

3.3.1 · PROCESSOS HISTÓRICOS 1870-1970 

Os movimentos migratórios no Estado do Acre foram influenciados por ciclos econômicos e, 
cada vez mais, por políticas públicas nacionais, regionais e locais. Estes processos complexos devem 
ser entendidos no contexto histórico, que, no caso do Acre, remontam a meados do século passado. 

Inicialmente, as populações indígenas, que faziam parte de dezenas de grupos distintos, foram 
dizimadas pela violência, pelos deslocamentos forçados e pelas doenças introduzidas pelos brancos que 
foram buscar o látex da Hevea brasiliensis para o crescente mercado mundial de pneumáticos. O 
processo de dizimação foi semelhante, em muitos aspectos, ao resto do Brasil, mas distingue-se por 
não incluir as missões ou a escravidão indígena, como ocorreu no período colonial em outras regiões. 
Também distingue-se pela ocorrência das chamadas "correrias", expedições de perseguição e matança 
dos nativos, até meados deste século, e do trabalho como seringueiros. Maiores detalhes sobre as 
populações indígenas podem ser encontrados em AQUINO (1978), IBGE/IPEA (1990b: 50-58), 
IGLESIAS & AQUINO (1996) e no capítulo específico deste relatório. 

A migração de nordestinos para os seringais acreanos, iniciada em 1877, intensificou-se nas 
últimas décadas do século XIX e resultou na anexação do Acre ao Brasil, em 1903. Os seringueiros, 
embora formalmente livres, ficavam subordinados aos seringalistas pelo sistema de aviamento, voltado 
exclusivamente à produção de látex, sem produção agrícola local. As ligações econômicas mais fortes 
davam-se com Manaus pelos rios, que, correndo paralelos, permitiam pouca comunicação interna entre 
os municípios acreanos. O Território Federal também manteve relações administrativas com a então 
capital federal , Rio de Janeiro (OLIVEIRA, 1985). 

Depois do colapso da borracha, seguiu-se a saída de seringalistas e um período de involução 
econômica. Alguns seringais sobreviveram por meio da exploração da madeira, da pecuária e do co
mércio de peles, assim como a agricultura incipiente nas primeiras colônias agrícolas (BAKX, 1986). 

Na década de quarenta, o Decreto Lei n° 5.813, de 14/09/45, que deu a opção de trabalho na 
extração de borracha na Região Amazônica em vez do serviço militar na Segunda Guerra Mundial, 
proporcionou a vinda de uma grande leva de homens nordestinos para o Acre, os chamados "Soldados 
da Borracha" (MARTINELLO, 1985). No entanto, o novo ciclo da borracha teve vida curta. 

Nos anos cinqüenta e sessenta, o Acre continuou relativamente isolado, embora tenha sido alcança
do pela rodovia Brasília-Acre, de forma precária, na época da construção da nova capital federal. Em 
1962, o Território Federal foi transformado em Estado. A queda do preço da borracha no mercado inter
nacional e as refonnas econômicas em curso no país após 1964 provocaram a venda de seringais para 
fazendeiros sulistas. O sistema de intermediação pelo aviamento foi desmantelado e os seringueiros "au
tônomos" ficaram à sua própria sorte. Muitos dos "paulistas", como eram chamados genericamente os 
não acreanos, aproveitaram créditos e incentivos do Governo Federal Começou um ciclo de implantação 
da agropecuária no Acre, sem preocupação ambiental. No mesmo período, começaram a surgir alguns 
assentamentos agrícolas e acelerou-se o crescimento da capital do Estado -Rio Branco, sustentado pelos 
gastos do setor público, por meio de transferências federais (CEDEPLAR, 1979). 
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3.3.2 - DADOS DEMOGRÁFICOS 1920-1970 

Uma vez que o Acre foi incorporado ao Brasil, em 1903, o primeiro censo foi o de 1920, quase 
meio século depois da primeira migração. Como se pode ver na Tabela 1, a população acreana diminuiu 
de 92.370, em 1920, para 79.768, em 1940. Levando em conta o crescimento vegetativo, verifica-se 
forte saldo migratório negativo no período, de 18.941 pessoas (Tabela 2). Os municípios que mais 
perderam população foram: Sena Madureira, o município mais populoso em 1920, e Rio Branco. 
Contudo, o esvaziamento não foi total - grande parcela da população permaneceu no Território e 
reproduziu-se a taxas crescentes. 

Tabela l -População total, por município, Acre - 1920-1970 

Munklplo 1920(a) 1940 (a) 

&asrléia 
15397 

6723 
Xapuri 8593 
Rio Branoo 19930 ~6.008 

sena Mad..lrell ra 21 141 12 :;;Q1 
I F"el]o ~921 8 149 
Tarauaca - 9 .984 
Cruzeiro do Su 15400 17.780 
Total 92.a70 79.T63 

Fonte: Censos Demográricos, citados em CEDEPLAR, 1979:12. 
Notas: (a) População presente; 

(b) População residente. 

1960 (ai 1950 ja) 1970 fb, 

7 864 1 O.ll23 12.311 
10 057 13.258 13.327 
28.246 47.437 83.977 
1õ 06:i 22.48J 22.470 
14 D72 13 9!1[] 15; 58 
14 670 :20.074 23.862 
21 781 31 .189 43.584 

11114.755 158.652 215.299 

A composição por sexo e idade da população acreana, em meados do século XX, caracterizava
se por elevada razão de sexos (homens por mulheres), especialmente nas faixas etárias superiores. A 
razão de sexos evoluiu de 1.710 em 1920 para I. 203, em 1950 e 1.088 em 1970. As proporções de 
pessoas de 0-14 anos aumentaram de 35,7% em 1920, para 49,7% em 1970, enquanto as proporções 
de idosos (de 65 anos e mais) aumentaram de 0,9% para 2,0% nos mesmos anos (CEDEPLAR, 1979). 
Assim, a pirâmide etária ficou simétrica com base larga, característica de países em desenvolvimento, 
com elevada fecundidade. 

Devido à fecundidade elevada e mortalidade média, a população cresceu a taxas elevadas depois 
de 1940. As taxas médias foram de 3,7%, 3,3% e 3,1% ao ano nas décadas de quarenta, cinqüenta e 
sessenta, respectivamente. Como se vê na Tabela 2, o saldo migratório foi positivo apenas na década de 
quarenta, quando da chegada dos " Soldados da Borracha", tornando-se negativo novamente nas déca
das de cinqüenta e sessenta. Os principais fluxos da população podem ser visualizados no cartograma 
do Atlas Geográfico Ambiental do Acre (IMAC, 1991:3 O). 

Tabela 2 - Saldo migratório, por período intercensitário, Acre - 1920-1970 

Perlodo Soill4o migr...tOflo 
1920-1940 <~J -18.941 
1940-19:;0 al + 6632 
1850-181!10 a) !] 213 
1~1970 b) -5.946 
Total -23.528 

Fonte: (a) Graham c Holanda Filho (I 971: I 07}, citado em CEDEPLAR, 1979: 
(b) Carvalho e Moreira (1976:Tab. 10.3), citado em CEDEPLAR, 1979. 
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Durante o período em questão, o grau de urbanização era muito reduzido, porém crescente, pro
gredindo de 17,7%, em 1940, a 18,5%, em 1950, e27,5%, em 1970. Conforme relatório do CEDEPLAR 
(1979: 13-4), as características mais marcantes da distribuição populacional deste período podem ser 
resumidas como: 

a) A importância crescente de Rio Branco em termos de pólo de atração populacional e o esva
ziamento de outros municípios, especialmente na década de sessenta, quando a taxa de cres
cimento anual de Rio Branco foi de 5, 7%, enquanto que dos demais municípios, com exceção 
de Cruzeiro do Sul, foi menos de 2,0%. Em 1970, Rio Branco concentrava 39% da popula
ção total do Estado; 

b) Embora o Acre continuasse sendo um Estado predominantemente rural, com 72,5% da po
pulação residindo na zona rural, em 1970, o grau de urbanização aumentava em todos os 
municípios, exceto no caso de Xapuri; 

c) A urbanização crescente no Acre deveu-se quase exclusivamente ao crescimento urbano de 
Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A capital representava 60,0% da população urbana do Estado, 
em 1970. 

A taxa de fecundidade total (TFT) no Acre na década de sessenta era de 9,5 filhos por mulher, a 
maior taxa de todos os Estados brasileiros. A TFT urbana era de 7,3 e a rural era de 1 0,5, que também era 
recorde brasileiro (CEDEPLAR, 1979). A esperança de vida na mesma década foi estimada em 51,1 anos 
para homens e 55,4 para mulheres, portanto um valor muito próximo à média do Brasil, que era de 51,6 
anos para homens e 55,9 para mulheres (CEDEPLAR, 1979). A fecundidade elevada, combinada com a 
mortalidade média, implicava taxas de crescimento vegetativo superiores a 3,0% ao ano. 

3.4 · PERIODO 1970-2000 

3.4.1 · PROCESSOS HISTÓRICOS 1970-2000 

A década de setenta foi marcada sobretudo pela entrada da frente especulativa pecuarista, que 
contribuiu para conflitos fundiários e para a expulsão de populações extrativistas do meio rural, especial
mente nos vales dos Rios Acre e Purus. Na primeira parte da década, havia coincidência entre as políticas 
federais e as do governo estadual a favor do desenvolvimento pela via da agropecuária capitalizada com 
apoio do setor público (CEDEPLAR, 1979; SILVA, 1982). 

Na mesma década de setenta, em vista da expulsão de seringueiros e das demandas de migrantes de 
outros Estados que estavam chegando na Amazônia, começaram os projetos de colonização do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), embora com intensidade menor que no vizinho 
Estado de Rondônia (CEDEPLAR, 1979: 268-83). Também começaram a demarcação de Terras Indíge
nas (IBGEIIPEA, l990b: 50-8; IGLESIAS & AQUINO, I 996) e a criação de diversas Unidades de 
Conservação (MMA, 1998: 66-77), processos que acabaram protegendo, respectivamente, 13,9% e 15,6% 
do território acreano, especialmente nos altos rios. 

Na década de oitenta, foi asfaltada a BR-364, primeiro de Cuiabá a Porto Velho, com apoio do Banco 
Mundial e, em seguida, de Porto Velho a Rio Branco, com financiamento do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Montou-se um programa de mitigação dos impactos ambientais e sociais chamado 
Projeto de Proteção do Meio Ambiente e das Comunidades Indígenas ou PMACI (IBGEIIPEA, l990a, 
1990b). A década de noventa viu melhorias e o asfaltamento de partes das rodovias entre Rio Branco e 
Xapuri (BR-3 17), bem como entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul (BR-364), perto da divisa do Estado do 
Amazonas. 

Na década de noventa, a atividade madeireira tomou-se economicamente importante no Estado, espe
cialmente para a exploração das espécies de maior valor comercial, tais como o mogno, que começaram a se 
tomar escassas em outras regiões da Amazônia (SAWYER, 2000). 

Os pequenos produtores desassistidos passaram a seguir a trajetória de construção da BR-364 e BR-
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317, juntamente com a frente especulativa pecuarista. Pela falta de crédito agrícola, muitos deles pro
cederam a venda de seus lotes agrícolas localizados em áreas de melhor infra-estrutura, para nova 
ocupação em áreas onde as estradas estavam sendo construídas. Segundo o IBGE/IPEA (1990b: 85), 
enquanto, em outras regiões de fronteira, o pequeno produtor precedeu a grande empresa, na área do 
PMACI, aconteceu exatamente o contrário, sendo por ela precedido, apesar da presença de terras 
devolutas e de inumeráveis seringais abandonados. 

Na busca dos benefícios dos serviços públicos e da, na maioria das vezes, ilusória melhoria de 
vida pela colocação no mercado de trabalho urbano, os extrativistas e agricultores passaram a contri
buir para o crescimento desordenado das periferias das cidades, suscitando grandes problemas ambientais 
e sociais, conforme descrito em SILVA (1981) e no capítulo deste relatório sobre a questão urbana. A 
situação não é muito diferente de outras cidades da região amazônica (BROWDER & GODFREY, 
1997; SMERALDI, 1998: 47-52). 

Já em meados da década de setenta, o governo estadual e os movimentos sociais começaram a 
reagir à onda agropecuária especulativa de origem externa ao Estado. No final da década de oitenta, 
foram criadas as Reservas Extrativistas Chico Mendes e Alto Juruá. Despertou-se interesse no uso 
sustentável dos recursos florestais (ANTUNES, 1998). A longa transição, marcada por avanços e 
recuos, culminou com a posse, em 1999, do "Governo da Floresta", que adotou de vez uma perspec
tiva de desenvolvimento sustentável, buscando o manejo sustentável dos recursos naturais e a eqüi
dade social (ACRE, 1999). 

3.4.2 • D ADOS DEMOGRÁFICOS 1970-2000 

Para o período, foram analisados os dados dos censos de 1970, 1980 e 1991, bem como da 
contagem de 1996 e da projeção para 2000. Para séries históricas, foram considerados três intervalos, 
aproximadamente decenais, de I O, ll e 9 anos: 1970-1980, 1980- 1991 e 1991-2000. Foram utilizados 
os dados agregados das populações totais, urbana e rural para o Estado e as cinco regionais de desen
volvimento a partir dos censos do IBGE e dos anuários estatísticos da Secretaria de Planejamento e 
Coordenação (SEPLAN). Para estimar a população em 2000, no final da terceira década do período, a 
SEPLAN fez projeções com base nas taxas geométricas de crescimento do período de 1991 a 1996, 
supondo continuidade das tendências. 

A agregação em nível de regionais deve-se ao fato de que entre os anos de 1991 e 1996 foram 
criados municípios em todas as regionais, a partir de desmembramentos daqueles preexistentes, o que 
tornou impossível a análise da evolução por município ao longo do período. No entanto, não houve 
desmembramentos ou criações que envolvessem municípios de diferentes regionais, o que permitiu o 
uso das regionais para as avaliações comparativas. 

Observando-se a Tabela 3, pode-se verificar um crescimento acelerado da população total do 
Estado durante todo o período sob análise, saltando de 215 mil habitantes, em 1970, para 54 7 mil, em 
2000. 

Tabela 3 - População total, por regional, Acre- 1970-2000 

R-alonal 1870 

Bãi"xo Acre B3?iff 
i---

Alto NJre 25.6-38 
Jurua 43.584 
Purus 22.470 
Tarauacá/ErMra 39.630 

Total .215.299 

Fonte: Censos Demográticos, SEPLA.'\;/ACRE, 199111996. 
Nota: (a) Projeção. 

1880 

136.051 

29 951 

57.853 
29.4!1l9 
47.929 

301.3G3 

1991 1M& 2000fal 

230 400 276 876 3201'rm 

35 !546 38844 41 77'2 
76820 87 556 98.161 
29524 304B3 31.688 
45428 49 834 54.402 

417.718 483..593 5.46.732 
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As taxas de crescimento por município entre 1980 e 1991 , período em que não houve 
desmembramentos, estão representadas na Figura l . Observa-se crescimento elevado no vale do Acre, 
exceto Xapuri, que se destaca dos vizinhos por forte crescimento negativo. O caso de Xapuri chama a 
atenção para a grande heterogeneidade que pode existir dentro de uma regional. Tarauacá, Feijó e 
Manoel Urbano também tiveram crescimento negativo em termos absolutos, o que significa que a 
migração líquida superou o crescimento vegetativo. 

llludc .-....:..,.....,...-""...,. llla).llliJ I 

. ,~OI. 'h' I 

U IH3. , '"l 
IO.l.UI 

l..J 10.v1 

Figura J - Taxa de crescimento populacional, Acre. 1980-1991 

A regional Baixo Acre, por outro lado, destaca-se por ter evoluído de 84 mil para 321 mil habi
tantes nas três décadas, um crescimento absoluto de 237 mil e relativo de quase 400%, enquanto a 
regional Purus apresentou um acréscimo populacional de menos de I O mil, inferior ao crescimento 
vegetativo. 

Apesar do elevado crescimento da população total, observa-se na Tabela 4 que a população rural 
do Estado apresentou uma pequena elevação, saindo de 156 mil para 177 mil, no período considerado 
de 30 anos. Isso representa um crescimento absoluto de 21 mil no meio rural, quando a população total 
cresceu em 332 mil, ou seja, o crescimento rural representa um pouco mais de 6% do total. As varia
ções positivas no meio rural das regionais Baixo Acre e Juruá, apesar de pouco intensas, foram sufici
entes para compensar os valores decrescentes das demais regionais, resultando em valores fracamente 
positivos para a população rural do Estado. 

Tabela 4 -População rural, por regional, Acre - 1970-2000. 

Regional 1110 

ããlxo Acre 41!399 
Alto Acre ~1 088 

Juruâ 34.009 

Purus 18.879 
T ar au a cáiE I1VIr.1 33.617 

Total 155.99.2 

Fonte: Censos Demográficos, SEPLA', 199111996. 
Nota: (a) Projeção. 

1880 

43 . ~7 

21 Él53 

4<1.791 
22.004 
36.829 

t 69.t 34 

1ft1 18118 2000 {~1 

"!11JM 6õ~.t17 6ã.9B'G 
1 '7 301 1? 934 1a t~Sà 

45391 .46686 .47. 71111 
16 709 15 199 1.4.0BB 
28 711 2S 156 27.719 

159.198 168.322 176.;960 

A Tabela 5 mostra que a forte expansão da população urbana fo i responsável pelos resultados 
apresentados para a população total do Acre. Em 1970, o meio urbano comportava 59 mil habitantes. 
Em 2000, essa população passou para 370 mil habitantes, o que representou um acréscimo de 311 mil. 
Novamente, pode-se destacar a evolução dos números referentes à regional Baixo Acre, que apresenta 
252 mil habitantes no meio urbano, em 2000. 

A distribuição da população urbana por município em 1980, 1991 e 1996 pode ser visualizada 
nas Figuras 2, 3 e 4. Os graus de urbanização por município podem ser visualizados nas Figuras 5, 6 e 
7. Observa-se o surgimento de novos núcleos urbanos entre 1991 e 1996. A malha mais fina revela 
heterogeneidade considerável dentro dos grandes municípios. 
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Figura 2 - População urbana, Acre, 19go 

lfoK.6~ 

133:!!1 

U l 6 

Figura J - População urbana, Acre, 1991 

~111 100 

Figura 4 - População urbana, Acre, J 996 

Pelas Tabelas 4 e 5, verifica-se que, em 1970, a população rural era predominante no Estado, 
representando 72,5% da população total, enquanto que a população urbana correspondia a apenas 
27 ,5%. Em 1980, a proporção da população rural reduziu-se para 56, l% do total e a urbana subiu para 
43 ,9%. Entre 1980 e 1990, ocorreu a inversão de predominância, com a população rural sendo supera
da pela urbana. Em 1991, o segmento urbano se sobressai com 61,9% do total e o segmento rural se 
reduz a 38,1%. A projeção para o ano 2000 indica que 67,6% e 32,4% são as proporções das popula
ções urbana e rural, respectivamente. Esses dados mostram que, além do crescimento vegetativo, a 
população dos centros urbanos do Estado está sendo acrescida dos contingentes humanos que estão se 
deslocando das áreas rurais (Tabela 6; Figuras 5, 6 e 7). 
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Tabela 5- População urbana, por regional, Acre- 1970-2000 

~egiOO~I 1910 

&lxo AJ:.re 3s~7ã 
Alto t<ae .Q~ 

Juruà 9.575 
Purus 3.591 

TarauacáiErMra 6.013 

T·oml 5!1.307 

Fonte: Censos Demográficos. SEPLAN. 1991/1996. 
:\ota: (a) Projeção. 

1980 1111 
- §f.~ 179!14 

t-

8293 18 :24!:. 
13.<b"2 31 429 

7 . ./UJ 12 915 
11.100 16 717[ 

112.169 258.520 

Tabela 6 - Grau de urbanização, por regional, Acre - 1970-2000 

Region~l 1970 

[E9aJxo AJ:.re 1:12,4 

Alto me 11,7 
Jurutl 22,0 
Pl.Jrug 16,0 
TarauacáiErMra 15,2 

T·oml 27,5 

Fonte: Censos Demográficos, SEPLAN, 1991/1996. 
Nota: (a) Projeção. 

Figura 5 - Grau de urbanização, Acre, 1980 

Figura 6- Grau de urbanização. Acre, 1991 

1880 1111 

6r,ã 718 
27,7 51 3 

22,6 40 9 
25,1 43 lÍ 

23,2 36 8 

43,9 i1 ,9 
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0r81dfU ..... I'1~"'•' IKl . .......... , 
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~11' .... •1 
D1t.•~ 1 

1111 2000{a• 

Z16]29 g1.15~ 
20 910 23316 

40 870 50.420 

15 284 17600 
2-1 1378 2J3..683 

315"2711 369.772 

1111 2000{a• 

78 :.:! 78,tl 
53 B !35,8 
467 51 ,4 
50 1 55,5 
43,5 49,0 

65.2 67,6 
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Figura 7 - Grau de urbanização, Acre, 1996 
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Uma análise mais detalhada das regionais do Estado mostra que o quadro populacional projetado para 
o ano 2000, tendo como referência o ano de 1970, apresenta grandes variações na proporção da população 
urbana em relação à total, em todas as regionais, com destaque para a do Baixo Acre, que apresentava uma 
proporção de 42,4%, em 1970, e evoluiu para 78,5%, na projeção de 2000. Essa projeção mostra, ainda, que 
o grau de urbanização da regional Baixo Acre apresenta uma taxa muito elevada em relação à média do 
Estado. Isso é explicado pela grande concentração urbana que vem ocorrendo na sua capital, Rio Branco, 
que abriga mais de 63% de toda a população urbana do Acre, no ano 2000. As demais regionais saltaram de 
níveis que variam de 15% a 22%, em 1970, para níveis entre 49% e 56%, em 2000. 

A Tabela 7 mostra as taxas médias anuais de crescimento da população total, urbana e rural para o 
Estado do Acre e suas regionais. Destaca-se a estabilidade da população total da regional Purus, no 
período 1980-1991, e a taxa negativa de Tarauacá/Envira, para o mesmo período. 

Verifica-se, em todas as regionais e em todos os períodos, crescimento positivo da população urba
na, com redução nas taxas de crescimento na década de noventa (Tabela 8). Em geral, verifica-se maior 
intensidade de urbanização nos anos setenta e oitenta e com o mesmo sentido, mas em menor proporção, 
na década de noventa. Há que se lembrar, no entanto, que os percentuais menores referem-se a bases 
maiores em termos absolutos. 

Tabela 7- Taxa média anual de crescimento da população total, por regional, Acre- 1970-1980, 1980-1991 e 1991-2000 

Regional 1970.1880 1 !180-1 S!t1 1!!t'l·2000 
B<:si:w kre 4 9 49 37 
.AJ1o Acre 1 6 1 .5 1 6 
Jurua 29 26 28 
Purus 2,8 00 0,8 
T araucu::áJErMra 19 -0 5 2..0 
Total 34 3 0 3..0 

Fonte: Dados bmtos dos Censos Demográficos e SEPLAN/ACRE. 

Tabela 8- Taxa média anual de crescilmento da população urbana, por regional, Acre - 1970-1980, 1980-1990 e 1991-
2000 

Regional 1970.1980 1980-19!U 19&1-2000 
B<:sro:o kre 10,0 6,2 3,8 
Mo ~re 62 7 4 26 
Juru~ 32 83 S 4 
Purus 7,5 5 1 3,6 
T mauacáJErMra 63 38 53 
To.ta l 8..3 Gl 41 

Fonte: Dados brutos dos Censos Demográficos c SEPLAN/ACRE. 
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Tabela 9- Taxa média anual de crescimento da população rural, por regional, Acre- 1970-1980, 1980-1991 e 1991-2000 

Regional 1970-1990 1,..1991 1991-2000 
Baixo Acre -1 o 111 341 
Alio Acre 03 -2 o 07 
Juruá ~.3 0 1 06 
Pwus 1 6 -2,5 -1 9 
Taliluacá!EJWira 09 -2 2 -04 
Tot al 01 

.. 8 -0 5 1,2 

Fonte: Dados brutos dos Censos Demográficos e SEPLAN/ ACRE. 

A Tabela 9 mostra que o Baixo Acre apresentava taxa negativa de 1,0% ao ano para a população 
rural, na década de setenta. As regionais Alto Acre, Purus e Tarauacá/Envira apresentaram fortes taxas 
negativas na década de oitenta, que tornaram negativa a taxa estadual. Nos anos noventa, as regionais 
Purus e Tarauacá/Envira ainda apresentavam taxas negativas de crescimento da população rural, mas 
de menor magnitude, e a média do Estado tornou-se positiva. 

A migração interestadual não pesou muito nas taxas de crescimento. O número de imigrantes 
interestaduais aumentou de 16.03 1, entre 1970 e 1980, para 29.846, entre 1980 e 1991 , enquanto o 
número de migrantes também aumentou de 17.081 , no primeiro período, e 30.549, no segundo. Assim, 
os saldos migratórios, segundo contagem direta nos censos, continuaram levemente negativos, sendo 
1.050 em 1970-1980 e 703 em 1980-1991 (ABEP, s.d.a). 

A proporção de migrantes por município em 1980 e 1991 está representada nas Figuras 8 e 9, que 
mostram valores maiores no Leste do Estado que no Oeste e um pouco menores em 1991 que em 1980. 
A diminuição deve-se, provavelmente, ao crescimento vegetativo elevado com uma base crescente, 
sem grandes aumentos nos volumes absolutos de migrantes. 

Figura R -Proporção de migrantes, Acre, 19RO 

Figura 9- Proporção de migrantes, Acre, 1991 
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A razão de sexos, representada para 1980 e 1991 nas Figuras 1 O e 11, mostra valores mais 
elevados para os pequenos municípios: Senador Guiomard, Plácido de Castro e Assis Brasil, nos dois 
anos. Na Amazônia, é comum encontrarem-se mais homens do que mulheres nas áreas rurais. As razões 
de sexos menores são encontradas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, onde as cidades abrigam propor
ção maior de mulheres. 

Figura I O - Razão de sexos, Acre, 1980 

Figura 11 - Razão de sexos, Acre, 199 L 
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A taxa de fecundidade total foi de 6,9 filhos por mulher, segundo estimativas feitas a partir do 
Censo Demográfico de 1980 (ABEP, s.d.a). Isto compara-se com 9,5, segundo o Censo Demográfico 
de 1970 (CEDEPLAR, 1979), ou seja, houve queda de 27,4% em uma década, uma redução extrema
mente acelerada em uma taxa elevada. 

A esperança de vida aumentou de 53,8 anos, segundo o Censo Demográfico de 1970 (CEDEPLAR, 
1979), para 67,0 anos, segundo o Censo Demográfico de 1991 (ABEP, s.d.a), o que significa um 
aumento de 13,2 anos em duas décadas. Assim, a expectativa de vida acreana superou a média brasilei
ra, de 66,3 anos. 

Neste item, aprofunda-se a análise da distribuição e das características da população acreana na 
década de 90. Os dados disponíveis para este período são: 1) do Censo Demográfico de 1991 e da 
Contagem Populacional de 1996, do IBGE; 2) das projeções da SEPLAN para 2000; 3) da Fundação 
Nacional de Saúde (FNS) sobre a população rural em 1989 e 1999; e 4) sobre características da popu
lação a partir do Censo Demográfico de 1991. 

3.4.3 - EvoLuçÃo DA PoPULAÇÃO 1991-2000 

São apresentados nas Tabelas 10, 11 e 12 dados sobre as populações rurais e urbanas das regio
nais e dos municípios acreanos nos anos 1991 e 1996 e projeções para 2000, respectivamente. Confor
me dito anteriormente, os dados por município não são comparáveis entre 1991 e 1996 por causa da 
criação de novos municípios. Em vez de reagregar dados, aproveita-se neste item a maior desagrega
ção espacial possível. 
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Tabela 1 O - População total, rural e urbana, por regional e município, Acre - 1991 

RegionaU Urbana % Estõlldo Rural '1. % 
Munlclplo Estado Total Estado 

Ba•xo Acr-u 179 3t .!1 69.!1 51 oae J2' 230 400 55 2 
Aere1ana1a - -- ·-·- - ·-- ·-·· 
Bu,Jau - -- ---- --- --- -----
Car:;4xaba - - ---- -- --- ----
Plãicido de Cawo 4.332 1,7 11 203 7,0 15 535 37 
PortoAae - - ---- --- --·- ----
Rio Branco 168.67g 65,2 28697 180 197 376 .47 3 
Sen Goomard S.J03 2,4 11 1M 1,0 1 7 489 42 

A '.lo Acre 15 245 7 1 17 301 109 J.5 546 65 
ASSIS BraSil 1 616 06 1 301 à8 :2 911 01 
BI'Miléill 11.557 45 8 706 5õ 20263 4 9 
E crMIQIOI8F(II8 -- -- --- -·-- ---- .......... 
~~~ 5072 20 7294 -46 12366 30 

Juruá 31.429 12,2 45391 28,5 76820 18 4 
Cn.l!ZErro do Sul 27 .85~ 10,8 38 7.119 24,3 66603 15 9 
Mênc10 l.Jma 3 .575 1,4 6642 4,2 10 217 2 4 
M. T ha 1.111atu-go - - ---- -- --·- ----
Porto Walter -~ ~ 

... _ ... _ ·-· ...... 
Roér1Ques .Alves --- -- ·--- --- ---- .......... 

PlHU$ 12 815 50 11) 70S 10;. ~524 7, 
Manuel Urb:lro 2 .446 09 2881 1 8 5327 1 3 
S R~ d:l Purus - - --- - --- ·-·-
Sena Madurara 10.369 40 13.828 87 24.197 58 

TarauacàJErwrra 16.717 65 28 711 18,0 45il28 10 9 
Feiló 7151 28 10 618 67 17769 43 
Jord.lo - - ---- - -- ---·-
Tarauac.a 9.566 3,7 18003 11 ,4 27659 66 

TO.ti!!l 2S8.'!i:2El 100.0 1169.188 100.0 417.718 100 () 

Fonte: Censo Demográfico, 1991. 
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Tabela 11 -População total, rural e urbana, por regional e município, Acre- 1996 

Regional/ Urbanõll % Estado Rural % Total % 
MIJNC::If!IO Estado Estado 

Bv xoAtw 216.65"2 687 60347 359 277 OC9 57 3 
A<:rel&neta H.S5 06 4 41 J 26 6306 , J 
Btt:IUI 1 111 0,4 2990 1,8 ~ 101 08 
Capixaba 989 0,3 1 91d 1'\ 2.90l 06 
Plckido t1e Cawo 3.007 1,2 8234 4,9 12101 25 
Pato Acre 868 0,3 7 458 4,4 8326 1 7 
Rio Branco 201 .4W 63,9 27 510 16,3 228 990 <'17 3 
Sen ~LLOmarcl 6 . ..:62 :.Hl 7 8:28 47 14:280 30 

A"o A<:re 2Q 91(1 66 17 !.JJ4 10 7 38844 60 
ASSIS Bra<JH H67 0,6 1 i'lô1 0 ,6 2!l18 05 
Brasiléi!:! 7.290 23 6665 40 13955 29 
Ep. taQIOI&rtale 5003 1 8 36~2 22 9250 , 9 

kwn 6.100 20 6656 39 12 716 26 

Juruà 40.870 13,0 46686 27,7 87556 18 1 
Cruze1ro do Sul 32.65:9 10,4 240d6 14,3 56. 7CJ6 11 7 
Mànc10 LJma 4.708 1,5 3991 2,4 8699 1 8 
M. Thaumattrgo 400 0,2 7882 ~.7 8 381 1 7 
Porto Welter 1 15() 0,4 4120 2,4 ~270 1 1 
Roórlnues Alves 1654 06 6647 39 6501 1 6 

PI,Jfi.J!) 15264 4-6 1~ 199 90 JQ 4a:J. 6J 
Manuel Urbar'(J 2647 08 2673 , 7 5520 1 1 
S R~ dJ Puruí> ':$2.7 o 1 1.306 08 ]633 0.3 
Sena Madunna 12.~10 39 11 020 65 23330 48 

TarnuacáJErw1ra 21.678 6,9 28156 16,7 49834 10 3 
FeiJô 9744 31 12398 74 22142 45 
Jordao 548 0,2 3429 2,0 3.977 08 
Tarnuacá 11.386 3,6 12329 7,3 ~715 49 

Total 316.404 100 10 168.322: 100.0 483.728 100,0 

Fonte: Contagem da População, 1996. 
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Tabela 12 - População projetada, total, rural e urbana, por regional e município, Acre - 2000 

Regionalf Rural % Estado Urbana %Estado Total % Estado Munlelplo 
68•110 Acre 68956 39 o 251 7'53 681 320 709 587 
kreltlrúv 5.043 28 2.:203 o 7 307 1 3 
3UJ._illri 3.417 19 1.292 o 4 750 09 
Capixaba 2.187 1,2 1.15:> O, 3.363 0,6 
Plácido de Castro 9.409 5,3 4.495 1,'J 14 017 2,6 
PonoAa-e 8.522 4,8 1.009 o.~ 9 644 1,8 
~io Branro 31 .434 17,.8 234.101 63,3 265 094 48,5 
Senad:>r Gwomard B.Q45 51 7.002 2,C 16 541 30 
o.no .o.::re 18 456 10 4 2J316 6,:;] 41 772 76 
ASS..S Br2'9J I 1 092 o,~ 2071 o,e 3 133 0 ,15 

araslléla 6659 3'9 6 1'GI 2 14 961 27 
ED~taCí01fl001!} 3.758 2 1 6.246 1 9 936 18 
~pu ri 6.747 36 6.869 1 13 651 25 
Juf1..1iá 47.741 270 50.420 13,E 96 161 180 
Crurero do Stl 24.589 13 9 40.200 10_Jl G2 959 115 
Mi\'Jncio Umill 4.081 2,'3 5.808 t,f:j 9 658 1,8 
M. ThaumatLJQD 8.050 4,6 616 o: 9 305 1,7 
Oorto Walter 4 213 2,4 1 419 O,d s 651 1,1 
~odngtEEo Alves 6.797 3,8 2.287 0,€ 9 439 1,7 
:::~~urus 14 0BB 8,0 11tiOJ ~.a l 1 õ8B !l,8 
Manuel Urnaro 2663 1'5 3045 o.e 5 697 10 
S Rosa cfo Purus 1 211 07 377 01 1 685 03 
St'OO MadurêHa 10.21 4 58 14.175 3,S 24 076 4~ 

T ar <1 uac:áiErN ira 27.719 15 7 26.683 7 54 402 100 
=eüó 12.206 69 11 .993 ~ 23.845 44 
Jarda o 337~ 19 675 ~ 4 283 08 
Tarauacá 12.138 69 14.015 3,S 25.539 47 
Total 116.960 IDO 369,.772 10Cl 546.732 100 

Fonte: Dados brutos da SEPLAl'! (1996). 
Nota: Algumas somas não coincidem com o valor total devido a arredondamentos. 

As principais observações para o período 1991-1996 são: 

• no periodo de cinco anos, a população total cresceu a uma taxa média de 3,0% ao ano, sendo 
4, 1% para a população urbana e 1,1% para a rural; 

• o número de municípios cresceu de 12 para 22, ocorrendo a criação de novos municípios em 
todas as regionais, principalmente nos altos rios, o que facilita uma visualização melhor da 
distribuição espacial em 1996 do que em 1991 ; 

• fora do vale do Rio Acre, a população urbana concentra-se ao longo da divisa do Estado do 
Amazonas; 

• houve maior concentração demográfica no Baixo Acre, que passou de 55,2% a 57,3% do 
Estado, sendo que Rio Branco manteve sua participação em 47,3%; 

• as outras regionais cresceram em termos absolutos, mas perderam em termos relativos. 

As tendências do período 1991-1996 foram projetadas pela SEPLAN para o ano 2000. Até que se 
tenha dados do Censo Demográfico deste ano, as projeções oferecem uma visão aproximada da situação 
atual. A Tabela 12 mostra que a população total do Estado deve estar próxima dos 550 mil habitantes no ano 
2000, com a regional do Baixo Acre comportando cerca de 59% desse total e, na outra extremidade do 
Estado, a regional do Juruá, com quase 18% do total. Por outro lado, a regional do Purus deve comportar 
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menos de 6% da população. Os municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, os dois maiores do 
Estado, são os responsáveis pela alta concentração populacional nas suas respectivas regionais. Rio 
Branco, capital do Acre, está, também com base nas projeções, com quase 83% da população do Baixo 
Acre e mais de 48% do total estadual Enquanto isso, 60% dos municípios têm menos de 1 O mil 
habitantes, 77% menos de 20 mil e 91% menos de 30 mil habitantes. Verifica-se que, dentro das regio
nais, a população se concentra em um ou dois municípios. 

Pode-se observar, ainda na Tabela 12, que a população urbana deve ser de 3 70 mil habitantes, ou 
seja, cerca de 68% da população total. As concentrações populacionais urbanas em Rio Branco e 
Cruzeiro do Sul são mais acentuadas do que na população total, o que provavelmente se explica pela 
forte atração exercida por suas sedes municipais. Rio Branco deve ter mais de 63% de toda a popula
ção urbana do Acre. 

A população rural do Estado encontra-se menos concentrada do que a urbana. Para o ano 2000, 
estimam-se 177 mil habitantes no meio rural. Espera-se que Rio Branco apresente 18% desse total e 
Cruzeiro do Sul, 14%, o que indica a concentração da população rural nas proximidades dos maiores 
centros urbanos. 

3.4.4 - EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RURAL POR CATEGORIA 1989-1999 

A evolução das categorias populacionais presentes no meio rural do Estado foi analisada com 
base nos dados dos levantamentos feitos pela FN S em 1989 e 1999, que apresentam um nível de 
detalhamento por tipo de assentamento que o IBGE não capta. A população rural foi classificada pela 
FNS, segundo as seguintes categorias: seringais, colônias, assentamentos agrícolas dirigidos, fazendas 
e vilas/di stritos. 

Analisando-se os valores para o Estado, todos eles constantes nas Tabelas 13 e 14, verifica-se 
que apenas a população dos projetos de assentamento apresentou crescimento positivo no período. As 
demais apresentaram-se decrescentes, com destaque para as populações de vilas e distritos, com redu
ção de quase 40%. O que pode ter concorrido para uma queda tão acelerada é o fato de alguns desses 
aglomerados populacionais terem se transformado em sedes de municípios durante o período, passan
do à condição de urbanos. Mesmo assim, os dados sugerem a saída da população das áreas de seringais, 
colônias e fazendas e, possivelmente, também de vilas e distritos. 

Tabela 13 - População mral, segundo categorias, Acre - 1989 

Regioniill Seringais Col6nias Anenta- F iiZ4!fldas 
Vílas 04.1 Total 

mento5 Distritos 
Barxo k re 16.351 14.98'9 25.649 :5.550 6288 68.827 
/IJtoAerê 12.123 6.792 4.630 1.943 1 685 27.173 
Jurw 29664 17 003 3 03"2 22e-6 2 1J6 S4 911 
f;\rug 6.289 :2.671 4.375 2.449 o 15784 
T~;~rauaca-1 e~•lra ::30 '979 J a7!i (l 1 77Q 151 J6 731 
Totâl 95..4:2& 46...130 37.§9 13.9M 10.:2.60 203.42fl 

Fonte: F lS, 1989. 1999. 
Nota: Não est<io incluídos os dados populacionais indígenas. 

Tabela 14 - População rural, segundo categorias, Acre - 1999 

Reglonill Seringili~ CoiOnla& At.Mn .. FiiiD'ndas Vilas ou Total 
mentos Distritos 

Ba1>M> Mre 9 905 19.518 25.789 6331 5 674 66.2'17 
fl;J1o Acre 10 765 6.0:56 4.507 1 991 35 23.354 
Jur~ 24 849 11.008 5.926 569 5'13 4 2.915 
Pvus 10 47'7 2.513 4.1~ 1595 o 18.735 
Tarauacal Erolr~;~ 28 042 4 1590 o 1 759 o ~4 491 
Tota1 84.0\38 42-845 40.37.2 12.235 6.222 '185-.71 2 

Fonte: FNS, 19!!9, 1999. 
Nota: Não estão incluídos os dados populacionais indígenas. 
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Regionõll Seringais Col6nias Au •nt.- Fu.ndas ViJa ou Total mentos Distritos 
Bar)(a Acre -6 446 3529 140 7B1 -614 -2.610 

AJto />.era -1 .358 -736 -123 48 -1 650 -3.819 

Juruá -41.835 -6.735 2894 -'1 .697 -1 623 -11 .900 
Purus 4.188 -158 -225 -854 o 2 .951 
Tarauacá/ Envirn -Hl37 815 o 33 -151 -2.240 
Tota.1 -11 .388 -3.285 2 .&a6 -1.689 -4.038 -17.714 

Fonte: FNS, 1989, 1999. 
:-Jota: Não estão incluídos os dados populacionais indígenas. 

Vale notar que os dados da FNS, que demonstram decréscimo de 1,8% negativos ao ano da popu
lação rural no período de 1989 a 1999, não concordam com os dados do IBGE para o período 1991-
1996, os quais mostram crescimento positivo de I, 1% ao ano. Uma possibilidade de explicação para este 
fato seria a existência de uma reversão, de fato, da tendência positiva no período 1996-1999. Por outro 
lado, a FNS pode ter dado menor cobertura em 1999, quando praticamente deixou de borrifar casas com 
inseticida. Além disso, os dados da FNS não abrangem a população indígena de 1999. A possibilidade da 
FNS ter captado parte dessa população como seringueiros, em 1989, deixando de contá-la em 1999, pode 
ter contribuído para o aparente decréscimo populacional rural. 

Com estas ressalvas, as principais observações a respeito dos dados da FNS por categoria são: 

a) Seringais. Entre as populações extrativistas, observa-se redução nas regionais Baixo Acre, 
Juruá, Alto Acre e Tarauacá/Envira. Na regional Purus, ao contrário, verifica-se um elevado 
crescimento; 

b) Colônias. Nas áreas de colônias do Juruá, ocorreu forte decréscimo populacional. No Alto 
Acre e no Purus, observam-se decréscimos menores. Houve crescimento nas populações das 
colônias do Baixo Acre e de Tarauacá!Envira; 

c) Assentamentos dirigidos. Na regional Juruá, a população residente em projetos de assenta
mento praticamente duplicou no período. No Baixo Acre e no Alto Acre, manteve-se estável 
e, no Purus, apresenta pequeno decréscimo. Na regional Tarauacá!Envira, não houve registro 
dessa categoria populacional. Nota-se que a situação do Juruá foi detemúnante para a média 
do Estado apresentar-se como positiva, no período; 

d) Fazendas. As populações de fazendas apresentam fortes reduções nas regionais Juruá e Purus, 
crescimento no Baixo Acre e relativa estabilidade no Alto Acre e em Tarauacá!Envira; 

e) Vilas! distritos. As populações das vilas e distritos tiveram altas taxas de redução no Alto Acre 
e no Juruá. Em Tarauacá!Envira, houve registro em 1989, mas não houve em 1999. Verifica
se redução no Baixo Acre. Na regional Purus, não houve registro de vilas ou distritos, em 
ambos os anos. 

Convém lembrar que se detectou forte tendência de transferência da população rural para os 
setores urbanos em todo o Estado e, ainda, que existem as influências de núgrações externas e de 
migrações entre regionais, que só podem ser isoladas por meio de estudos específicos. No entanto, os 
dados sugerem que houve deslocamento de populações das regiões de seringais e vilas/distritos para as 
áreas de colônias e de fàzendas, na regional do Baixo Acre. No Alto Acre, a emigração de populações 
rurais deve ter ocorrido no sentido da área urbana ou para outras regiões, possivelmente na Bolívia. No 
Juruá, novos projetos de assentamento atraíram habitantes de todas as outras categorias. De forma 
diferente, no Purus, as áreas de extrativismo receberam pessoas de outras áreas. Na regional Tarauacá/ 
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Envira, a migração não muito intensa deve ter ocorrido das áreas extrativas para as colônias e para 
áreas urbanas. Ainda nessa regional, a redução na população de vilas e distritos ocorreu por causa da 
transformação da vila em sede do município de Jordão. 

3.4.5 - D ETALHAMENTO DOS DADOS DE 1991 E 1996 

O Censo Demográfico de 1991 e a Contagem Populacional de 1996 permitiram, pela primeira 
vez no Brasil, a quantificação da migração acumulada nos cinco anos anteriores ao levantamento. O 
total de imigrantes interestaduais nos últimos 5 anos, registrados em 1991, foi de 12.981 , número que 
diminuiu para 10.367, em 1996. Esses números de imigrantes foram superados pelo número de emi
grantes nos mesmos períodos, que foram de 14.344 no primeiro qüinqüênio, e de 12.478, no segundo. 
Assim, os saldos migratórios, segundo a contagem direta, foram negativos, sendo 1. 3 63, em 1986-
1991, e 2. 111, em 1991-1996. Houve migração de retorno de 77 1 pessoas entre 1986 e 1991 (ABEP, 
s.d.b ). Os números censitários não confirmam a imagem de um Estado que está recebendo contingentes 
migratórios significativos saídos de Rondônia ou outras regiões. As poucas entradas são mais do que 
compensadas pelas saídas. 

Os dados do IBGE de 1991 e 1996 permitiriam análises da origem e do destino dos imigrantes e 
emigrantes, inclusive por Estado, município e área urbana ou rural, trabalho, no entanto, que extrapola 
as possibilidades do presente relatório. 

A população por idade e sexo evoluiu no sentido de um equilíbrio maior entre os sexos, com 
razão de 1,067, em 1980, e 1,026, em 1991. Como resultado das reduções na fecundidade e mortalida
de, a proporção de pessoas de O a 14 anos de idade diminuiu de 47,5%, em 1980, para 44, 1%, em 1991 , 
enquanto a proporção de idosos, com 65 anos ou mais, aumentou de 2,5% a 3,2% (ABEP, s.d.a). 

Como se pode ver nas Figuras 12 e 13, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), em 1980 e 
1991 , estava situado em níveis baixos, em termos brasileiros e internacionais, estando melhor nos 
municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Parece haver algum problema específico com o índice de 
Assis Brasil, que subiu muito de um censo para outro. O quadro geral é de forte exclusão social. 
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Figura 12 - Ínctice de Desenvolvimento Humano, Acre, 1981 
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Figura 13 - Índice de Desenvolvimento Humano, Acre, 1991 
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O Índice de Pressão Antrópica (IPA) está representado na Figura 14. O IPA combina dados sobre 
estoques e fluxos de população urbana, população rural, grãos e bovinos (SAWYER, 1997). O índice 
atinge o valor mais elevado em Senador Guiomard, município pequeno que abriga parte do projeto de 
colonização Pedro Peixoto. Os outros municípios mais pressionados eram Rio Branco, Plácido de Castro, 
Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. Esta distribuição corresponde aproximadamente ao mapa do desmatamento 
no Acre, sem captar, no entanto, o desmatamento existente no Alto Acre e diluindo, em área maior, os 
impactos antrópicos concentrados perto de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó. 

Figura 14 - Índice de Pressão Antrópica, Acre 
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No caso do Acre, há que se considerar que índices de pressão antrópica muito reduzidos, resultan
tes de êxodo de populações extrativistas que viviam em harmonia com a natureza, podem sinalizar riscos 
de introdução de atividades predatórias agropecuárias ou madeireiras (ISPN, 1999; SAWYER, 2000). 

3.5- PRINCIPAIS RESULTADOS 

Resumem-se, a seguir, as principais características da dinâmica populacional do Estado do Acre 
relevantes para o ZEE, conforme as análises realizadas neste capítulo: 

a) elevado crescimento vegetativo, com saldos migratórios reduzidos ou negativos para o Esta
do; 

b) forte crescimento da população urbana e redução no ritmo de crescimento da população 
rural, a partir da década de setenta; 

c) o processo de urbanização fo i verificado em todas as regionais do Estado, mas pode-se de
tectar maior intensidade migratória no sentido da regional Baixo Acre, especialmente para 
Rio Branco, e do Juruá, em especial, para Cruzeiro do Sul; 

d) para os anos noventa, os dados do IDGE mostram uma leve retomada no crescimento da 
população rural do Estado, após duas décadas de estagnação; 

e) segundo dados da FNS, as populações rurais nas categorias de seringais, colônias, fazendas e 
vilas/distritos mostram-se decrescentes no conjunto do Estado, enquanto a população rural 
em projetos de assentamento cresceu fortemente, em especial, na regional Juruá; 

f) houve redução populacional nas áreas de extrativismo em todo o Estado, exceto na regional 
Purus, onde houve elevado crescimento nos seringais; 

g) nas áreas de colônias, ocorreu um considerável crescimento populacional nas regionais Baixo 
Acre e Tarauacá/Envira, mas um alto índice de redução no Juruá; 
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h) a regional Juruá apresentou um elevado crescimento da população nos projetos de assenta
mento, enquanto que, nas demais regionais, as variações populacionais de assentados fo
ram pequenas; 

i) as populações de fazendas cresceram medianamente no Baixo Acre, mas tiveram um eleva
do decréscimo no Purus e Juruá; 

j) as vilas e os distritos apresentaram alto índice de redução populacional no Estado; 

k) os indicadores sociais são reduzidos, menos nos municípios com as maiores populações 
urbanas; 

I) as pressões antrópicas são maiores nas áreas polarizadas por Rio Branco e Cruzeiro do Sul, 
mas o esvaziamento das áreas extrativistas também apresenta riscos de maior impacto 
ambiental. 

3. 6 - QuESTÕES 

As análises realizadas neste relatório permitem identificar resultados gerais, mas também levan
tam as seguintes questões específicas para aprofundamento na próxima fase do ZEE no Acre : 

a) Quais as características da população, nos diversos espaços do Acre, em termos socio
econômicos, conforme captado no Censo Demográfico de 1991 , e na Contagem Populacional 
de 1996? 

b) Quais as perspectivas de manutenção ou retomada do crescimento da população rural? 

c) Quais as perspectivas de desconcentração urbana e crescimento urbano nos municípios do 
interior? 

d) Quais as perspectivas de migração de retorno das cidades para as áreas rurais? 

e) Quais os fatores de fixação e expulsão da população rural e urbana, tanto econômicos 
(emprego e renda), quanto sociais (educação e saúde)? 

f) Quais os custos públicos (federais, estaduais e municipais) e privados associados às diver
sas formas de assentamento urbano e rural e como podem ser divididos? 

g) Qual a importância da infra-estrutura, dos serviços e dos mercados urbanos para a vida 
rural sustentável? 

h) Quais os recursos naturais que podem oferecer alternativas de meios de vida sustentáveis 
para a população rural excluída? 

i) O êxodo rural aumenta a vulnerabilidade ao uso insustentável dos recursos naturais por 
parte de pecuaristas e madeireiras? 

j) Qual a interação entre os movimentos populacionais e a estrutura fundiária? 

k) Quais as diferenças entre as gerações jovens e maduras com relação à migração, mobilida
de, famíl ia e fecundidade? 
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l) Quais os saldos migratórios (diferença entre os componentes de crescimento vegetativo e 
migratório) nas três décadas passadas para o Estado e áreas menores? 

m) Quais as origens, por Estado e área urbana ou mral, dos migrantes interestaduais com diver
sos destinos no Acre? 

n) Quais as interações com Estados vizinhos (Amazonas e Rondônia) e Países vizinhos (Bolívia 
e Peru)? 

o) Qual a relação entre a mobilidade temporária ou sazonal e a migração permanente? 

p) Qual a importância dos laços familiares, do parentesco e da identidade cultural na migração e 
na mobilidade populacional? 

q) A abertura de uma estrada transitável ligando os vales acreanos gerará fluxos ou refluxos de 
atividades econômicas e população? 

r) Qual o papel da criação de novos municípios sobre as populações urbanas e rurais no interi
or? 

s) Quais as combinações possíveis entre extrativismo, agricultura, silvicultura, criação de ani
mais e atividades não-primárias? 

t) Quais as possibilidades de presença humana em Unidades de Conservação e em outras áreas 
protegidas? 

3.7 ·RECOMENDAÇÕES 

Além das questões acima relacionadas, formularam-se as seguintes recomendações para a análise 
demográfica a ser realizada na próxima fase do ZEE do Acre: 

a) integrar a análise demográfica às outras análises realizadas no ZEE, sobrepondo camadas de 
dados populacionais a camadas de variáveis ambientais, econômicas e sociais; 

b) aproveitar, se possível, os dados preliminares do Censo Demográfico de 2000, para verificar 
a adequação das projeções populacionais para o ano 2000, feitas sob a pressuposição de que 
as taxas de crescimento vigentes em 199l/1996 permaneceriam as mesmas em 1996/2000; 

c) incorporar a análise da população indígena na análise da dinâmica populacional; 

d) aprofundar a análise dos componentes vegetativo e migratório do crescimento populacional; 

e) analisar as origens e os destinos de imigrantes e emigrantes registrados pelo IBGE em 1991 
e em 1996; 

t) analisar os dados municipais dos componentes do IDH Municipal referentes à renda, educa
ção e saúde; 

g) realizar análise por setor censitário do Censo Demográfico de 1991 e/ou da Contagem 
Populacional de 1996, se for possível obter os dados; e 

h) utilizar fontes bibliográficas e entrevistas para analisar as causas e conseqüências dos diferen
tes padrões de crescimento e distribuição populacional. 
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4- POPULAÇÕES RURAIS E TENDÊNCIAS DE Uso DOS RECURSOS NATURAIS

COLONOS, EXTRATIVISTAS, RIBEIRINHOS E PECUARISTAS 

4.1 - INTRODUÇÃO 

Em consonância com os objetivos gerais do programa de Zoneamento Ecológico-Econômico do 
Estado do Acre, este capítulo apresenta um diagnóstico do setor primário do Acre, possuindo por fio 
condutor as transformações estruturais e a diversificação econômica por que passou o meio rural acreano, 
mormente nos últimos 40 anos, a partir da desestruturação da economia da borracha nos anos 60. 

A partir da análise dos dados de grandes agregados do setor primário estadual, constatou-se a 
existência de quatro grandes estruturas produtivas, sendo três de caráter familiar e uma empresarial. As 
estruturas familiares são: a pequena produção familiar dos colonos de assentamentos agrícolas, os serin
gueiros e os ribeirinhos. A quarta estrutura é constituída pelos grandes empreendimentos pecuaristas. 

Em seguida, faz-se uma análise detalhada de cada uma dessas estruturas produtivas. Estas foram 
caracterizadas não apenas pela exploração de um dado produto, mas, sim, por um conjunto de relações 
sociais, econômicas e ecológicas que lhes são inerentes. Dessa forma, cada estrutura é apresentada a 
partir da dinâmica de seus agentes específicos- os produtores rurais. 

Atenção especial foi dada também as ações já em curso no Estado do Acre, oficiais ou não, que 
visam uma melhora nas condições de vida dos produtores e de seus processos produtivos, principalmente 
através da introdução de inovações técnicas mais adequadas ao meio ambiente local Agregam-se, ainda, 
algumas sugestões, levantadas a partir da elaboração deste diagnóstico. 

Por fim, é tratada a questão das variações regionais e das tendências gerais de evolução do setor 
primário no Acre como um todo, com ênfase em suas prováveis conseqüências econômicas e ecológicas, 
objetivando colaborar na busca de prioridades de atuação ordenadora quanto às estruturas produtivas. 

4.2 - MuDANÇAS EsTRUTURAIS NO SETOR PRIMARIO DO E sTADO DO AcRE 

A história do Acre se confunde com a própria história do extrativismo da borracha na Amazônia 
Ocidental Ao contrário de outras regiões, o Acre só foi colonizado a partir da expansão do extrativismo 
da borracha para as regiões mais distantes de Belém e Manaus, que centralizavam a base do comércio do 
produto. As outras regiões da Amazônia já haviam vivenciado formas distintas de ocupação, como, por 
exemplo, a coleta de "drogas do sertão", a partir das missões jesuíticas e diversas experiências agrícolas 
próximas às cidades mais importantes. 

Houve, nessas regiões, a formação de núcleos camponeses, habitados por uma população cabocla 
(mestiça de indígenas e colonos), vivendo sobretudo em áreas ribeirinhas, que, antes da metade do século 
XIX, já haviam configurado uma atividade produtiva, cujas bases principais se assentavam numa agricul
tura de subsistência, na caça e na pesca e num extrativismo extremamente diversificado para subsistência 
e comercialização. Os principais produtos extrativistas comercializados, por volta de 1850, eram: o pirarucu, 
a saJsa-parrilha, o óleo de copaíba e a castanha. Essas unidades produtivas foram denominadas por OLI
VEIRA FILHO (1979), de "Seringal Caboclo" . 

Com a super valorização da borracha nos mercados internacionais e a formação e expansão da 
empresa seringalista, o modelo de seringal caboclo, diversificado e baseado na mão-de-obra familiar foi 
substituído por um modelo de seringal mono-extrativo, baseado em mão-de-obra isolada das estruturas 
familiares. Tal modelo de colonização foi adotado no atual Estado do Acre. Sendo que a produção 
extrativista diversificada com base em mão-de-obra familiar só veio a ser usada após a crise da borracha 
e a desestruturação da empresa seringalista nos anos sessenta. 

Na década de 70 e início dos 80, o setor primário (agropecuária e extrativismo) apresentou uma 
queda drástica na sua participação relativa na composição do PIB do Acre, passando de 40,8% para 
16,7%, segundo dados de anuários estatísticos do IBGE organizados por CAMPOS (1993). Essa 
inversão reflete um intenso processo de transformação que se deu na produção rural e nas dinâmicas 
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sociais, econômicas e políticas do Estado como um todo. 
Essa transformação estrutural do Acre, a partir da década de 70, não se caracterizou por um 

processo tranqüilo. Longe disso, ela só foi possível em função de ações voltadas ao desmonte da 
estrutura anterior, gerando vários conflitos sociais e levando a conseqüências ecológicas desastrosas. 
Foi com a reação dos seringueiros, lutando contra a expansão dos grandes empreendimentos pecuaristas, 
a partir da década de 80, que o antigo modelo de "Seringal Caboclo" tornou-se uma referência de 
desenvolvimento sustentável na Amazônia. 
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Figura l - Mudanças relativas na composição do valor bmto da produção agropecuária e extrativa 
dos estabelecimentos mrais no Estado do Acre ( Fonte: IBGE- Censos Agropecuários 1975, 1995-
96) 

As mudanças na estrutura produtiva do meio rural acreano podem ser melhor visualizadas na 
Figura 1. Na composição do valor bruto da produção agropecuária e extrativista, chama a atenção a 
redução da participação relativa do extrativismo, caindo de 31% para 6% do valor total entre 1975 e 
1996. Esses dados refletem a desestruturação que sofreu o setor extrativista, principalmente da borra
cha e castanha, apesar dos dados sobre extrativismo incluírem outros produtos, inclusive madeireiros. 

Inversamente, percebe-se um significativo aumento percentual do valor relativo da produção 
agropecuária, consolidando a predominância geral da agricultura temporária na composição do valor 
bruto. Essa produção agrícola de cultivos temporários passou de 40% para 47% do valor bruto total, 
assumindo o posto de atividade com maior valor relativo. Vale observar que nem toda essa produção é 
necessariamente convertida em mercadoria, sendo uma parte não comercializada e consumida nos 
próprios estabelecimentos. 

Um destaque no crescimento da importância relativa da agricultura entre 1975 e 1995-96 refere
se ao aumento dos cultivos permanentes, passando de apenas 2% para 9% do valor bruto total. Apesar 
de ainda pouco significativo no total, esses cultivos já ultrapassaram o valor do extrativismo e podem 
refletir um caminho importante no sentido de se implantar uma agricultura de maior valor agregado e 
menor impacto ambiental. Isso, considerando-se que o seu aumento na composição do valor se deu a 
partir de um aumento relativamente pequeno de área de cultivo, passando de uma porcentagem quase 
insignificante para apenas 2% da área antrópica total (Figura 2). 

A pecuária, principalmente a bovina, também teve um aumento na sua participação na composi
ção do valor bruto total, passando de 20% para 3 1% (Figura 1 ). No entanto, esse aumento foi 
desproporcionalmente inferior ao significativo aumento das áreas de pastagens, que aumentaram de 
124 mil hectares para 614 mil hectares. Com isso, as pastagens não apenas consolidaram-se como as 
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maiores áreas antrópicas nos estabelecimentos rurais, com 77% da área antrópica total em 1996, como 
também foram o principal fator de aumento da área antrópica total, que passou de 219 mil hectares para 
802 mil hectares (Figura 2) . 

A criação de pequenos animais manteve-se estável, indicando poucas mudanças significativas no 
sistema de produção do setor e predominando a atividade de subsistência e comercialização para abas
tecimento de mercados locais. 

900 

800 

700 
11) 600 Q) ... 

500 B 
(.) 400 Q) 
.c 300 -
E 200 

100 

o 
área antrópica 

total 
pastagens agriculura 

tenlJorâria 
agricultura 

perene 
outras 

[] 1975 

. 1996 

Figura 2 - Mudanças relativas na área de ação antrópica decorrentes da produção agropecuária nos estabelecimentos 
mrais no Estado do Acre (Fonte: IBGE - Censos Agropecuários 1975, 1995-96) 

Os dados referentes ao Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS do Acre 
(SEFAZ, 2000) - mostram que a arrecadação do setor primário decresceu 51,4% entre 1995 e 1998, 
apresentando uma recuperação significativa em 1999, representando 86% daquela obtida em 1995. A 
participação das atividades extrativas vem caindo desde 1995, mesmo quando se inclui a arrecadação 
de impostos da madeira, proveniente, em grande parte da extração seletiva das espécies mais nobres, 
em áreas de conversão de florestas para atividades agropecuárias. Em 1995, a arrecadação do setor 
extrativista contribuiu com 38,7% e 69,7% do total, respectivamente, com e sem a inclusão da madeira. 
Neste ano, a pecuária e a agricultura participaram com 24,0% e 6,3%, respectivamente (Figura 3). 

Em 1997, 1998 e 1999, a pecuária já contribuiu com 51, 4%, 37,7% e 51 ,4% do total da arreca
dação de ICMS do setor primário. Nesses três anos, o extrativismo participou com 39,9%, 49,9% e 
26,6% da arrecadação total de ICMS. Somado, o ICMS das atividades agropecuárias já vem represen
tando mais de 50% do ICMS do Setor Primário desde 1997 (Figura 3) . 
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Figura 3 - Comportamento da arrecadação do ICMS dos produtos extrativistas florestais, agrícolas e pecuários do Acre, 
no período de 1995 a 1999 (Fonte: SEFAZ/AC, 2000) 
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4.3 ·CARACTERIZAÇÃO DAS DIFERENTES ESTRUTURAS DE PRODUÇÃO NO SETOR PRIMÁRIO 

DO EsTADO DO AcRE 

Uma primeira observação que chama a atenção no meio rural acreano, seguindo uma tendência 
geral do Brasil, é a alta concentração das terras e a profunda desigualdade entre os estabelecimentos de 
maior e menor tamanho. Coexistem, no Acre estabelecimentos extremamente pequenos, com menos de 
I O hectares e estabelecimentos enormes com mais de I 0.000 hectares. Uma discussão com mais deta
lhes sobre a questão fundiária pode ser vista no item 2.2 deste documento. 

A presença e o significado dos grandes estabelecimentos agropecuários no Acre devem ser enten
didos a partir de um processo de desenvolvimento colocado em prática a partir das décadas de 60 e 70 
o qual se pautava numa visão antagônica às possibilidades de desenvolvimento com base na produção 
familiar, sobretudo na sua fração extrativista. 

Essa aposta na grande empresa agropecuária como agente do desenvolvimento capitalista na 
Amazônia, segundo COSTA ( 1998), tem como base uma crença generalizada das sociedades capitalis
tas de que o capital privado pode criar todas as soluções técnicas necessárias ao seu pleno desenvolvi
mento e que quanto maiores as parcelas de capital, maiores as possibilidades de sucesso a partir de 
inovações tecnológicas. 

Nesse projeto, caberia apenas à grande empresa capitalista a possibilidade de domínio sobre a 
natureza inóspita da Amazônia e, ao Estado, o papel de estimulá-la e criar-lhe as condições necessárias. 
Condições estas que passam não apenas pelos incentivos financeiros e fiscais, mas também pela 
desestruturação das unidades familiares extrativas ou agrícolas a fim de liberar terra e também mão-de
obra para a constituição de um mercado de trabalho assalariado. 

Nesse sentido, pode-se constatar a existência de dois projetos antagônicos: um, de desenvolvi
mento da agricultura e do extrativismo fàmiliar, que pressupõe a existência de acesso aos meios de 
produção por parte dos produtores fami liares; e outro, pautado na grande empresa agropecuária capi
talista, que demanda, entre outras coisas, a existência de um mercado de trabalho. 

Os problemas ecológicos e as dificuldades técnicas vividas pelo projeto de desenvolvimento 
pautado na grande empresa agropecuária na Amazônia são suficientemente conhecidos para demons
trar seu fracasso. ABRAMOVAY (1998) ressalta que o problema do modelo da agricultura assalariada 
brasileira, mesmo nas suas experiências bem sucedidas com a formação de complexos agroindustriais e 
alta produtividade em função da larga utilização de insumos e máquinas industriais, está na sua carac
terística concentradora de renda e na sua incapacidade redistributiva. 

Esse autor, estudando a agricultura em países capitalistas desenvolvidos da União Européia e nos 
EUA, sugere que a agricultura nesses países é predominantemente fàmiliar, articulada em torno de 
programas estatais específicos. Esse modelo de agricultura, contrário à predominância da grande em
presa agropecuária, conseguiu aliar um alto padrão de eficiência produtiva com o rebaixamento durá
vel dos preços dos alimentos, favorecendo inclusive os consumidores urbanos. Essa situação permitiu 
a formação de um mercado de consumo de massa não apenas no campo, mas também junto aos traba
lhadores urbanos, com papel crucial no desenvolvimento desses países. 

No caso específico do Acre, com base na discussão anterior, a análise de alguns dados sobre a 
produção agropecuária e extrativista permite a identificação de diferentes categorias de estabelecimen
tos rurais, com algumas diferenças empíricas bastante significativas. A análise da Tabela 1 permitiu a 
identificação de 3 diferentes grupos de estabelecimentos rurais, tomando por base as áreas totais desses 
estabelecimentos1 • 

1 A metodologia utili zada para a qualificação dos dados do Censo Agropecuário que orientou a construção da tabela 1 e da 
discussfio seguinte foi utilizada por COSTA (1997) para a Região Norte como um todo. 
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Tabela 1 - Caracterização geral dos estabelecimentos rurais no Estado do Acre - 1995/96 
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Fonte: IBGE- Censo Agropecuário, 1995 -1996. 

O primeiro grupo, constituído pelos estabelecimentos menores de 100 hectares, poderia ser clas
sificado como produção familiar agrícola, com grande parte do grupo formada por colonos. Nesse 
grupo, os estabelecimentos têm uma área média de 3 8,25 ha, variando de maiores de 1 ha até menores 
de 100 ha. A predominância da mão-de-obra é familiar, com média de 94% da mão-de-obra total 
utilizada. Considerando-se os valores brutos da produção, esse grupo apresentou, em 1996, como 
principal fonte de valor a agricultura, com média de 71% do valor total. Na média, esse grupo 
complementa o valor da sua produção com a pecuária de grande e médio porte ( 17% ), pequenos 
animais (8%) e extrativismo (4%). Importante notar que dentro do grupo, a pecuária como fonte de 
valor bruto aparece com maior peso nos estabelecimentos de maior tamanho, enquanto que, nos de 
menor tamanho, esta atividade perde em importância para a criação de pequenos animais. Ressaltamos 
que o extrativismo contribuiu pouco com a formação do valor bruto total desse grupo, tendo um papel 
um pouco mais significativo nos estabelecimentos maiores. 

O segundo grupo é constituído pelos estabelecimento de 100 ha até 1. 000 ha, com área média de 
212,95 ha. Nesse grupo, parecem estar presentes dois tipos diferentes de categorias, o que pode difi
cultar um pouco a sua análise. Infelizmente, a limitação dos dados censitários não permite aprofundar 
essas diferenças de maneira mais satisfatória. 

Como média, esse grupo apresenta um valor bruto total composto de 42% de produtos da pecu
ária, 42% de produtos agrícolas, 10% de produtos extrativistas (que incluem os produtos madeireiros 
e não-madeireiros) e 6% de pequenos animais. A mão-de-obra familiar ainda é predominante, com 88% 
da mão-de-obra total. Uma porcentagem de 42% dos estabelecimentos desse grupo praticaram o 
extrativismo da borracha no periodo levantado e 16% praticaram o extrativismo da castanha. 

Nesse segundo grupo, portanto, observa-se a presença da produção familiar extrativista, como 
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seringueiros e castanheiros, com suas atividades agrícolas e pecuárias, porém com um peso relativa
mente maior das frações de valor oriundas de atividades extrativistas (mais de 1 O%) do que nos outros 
grupos, melhor descritos no item 4.4.2 sobre os "seringueiros". 

A título de exemplo, a Tabela 2 mostra alguns dados da Reserva Extrativista Chico Mendes 
(RESEX), na mesoregião do Vale do Acre, que apesar de não poder representar todo o extrativismo no 
Estado, estabelece um referencial para comparação. A área total desta RESEX é de 976.570 ha. Os 
dados sobre a quantidade de unidades familiares são controversos, porém o último cadastro de mora
dores realizado pelas associações da RESEX registrou 1.097 famílias. O ISPN que realizou um estudo 
sócio-econômico na área em 1996, estima a existência de cerca de 1. 400 famíl ias. Com essa estimativa, 
a área média por unidade familiar seria de 697,55 ha, o que a colocaria dentro do grupo de estabeleci
mentos entre 100 e menores que 1.000 ha. 

A mão-de-obra é basicamente familiar, apesar de não terem sido encontrados dados quantificados 
a esse respeito. A participação dos diferentes produtos da agropecuária e do extrativismo na composi
ção do valor bruto da produção difere da média do grupo de estabelecimentos entre I 00 e menores que 
1. 000 ha do censo agropecuário, com peso relativo mais reduzido da pecuária e maior importância do 
extrativismo, da criação de pequenos animais e da agricultura. A porcentagem de estabelecimentos que 
se dedicaram ao extrativismo da borracha e da castanha também são bem superiores. 

Essa comparação permite supor que, no geral, a produção familiar extrativista tem característi
cas mais semelhantes à produção familiar agrícola, porém com áreas médias maiores e tendendo a uma 
maior diversificação de atividades de extrativismo, de agricultura e de criação. 

Tabela 2 - Caracterização geral dos estabelecimemos rurais na Reserva Extrativista Chico Mendes 
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Fontes: (1) IBGE- Censo Agropecuário, 1995-96 (2) ISPN- Levantamento Sócio-econômico da RESEX Chico Mendes -1998. 

(3) CASTELO, 1999. 
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Ao mesmo tempo, pode-se supor que está incluído nesse grupo de estabelecimentos uma catego
ria de médios fazendeiros, que já apresentam uma importância mais significativa da pecuária do que da 
agricultura e do extrativismo na composição do valor bruto total e com a presença mais forte de mão
de-obra não-familiar. Esse grupo apresenta uma tendência a pecuarização e assemelha-se em muitos 
aspectos ao grupo dos grandes empreendimentos pecuários (maiores de 1.000 ha), elevando a média da 
pecuária no grupo. Dados do relatório de pesquisa sobre os " Impactos Ambientais de Sistemas de 
Produção Agropecuários e Madeireiros no Vale do Acre" (RÊGO, 1998), indicam que 4 7 % da pecu
ária patronal na mesoregião do Vale do Acre é realizada em estabelecimentos menores que 1.000 ha, 
portanto, boa parte deles também se enquadram nos grupos de estabelecimentos do Censo Agropecuário 
entre 100 e menores que 1. 000 ha. 

Portanto, nas discussões deste trabalho a respeito do grupo intermediário, de estabelecimentos 
entre I 00 e menores que 1.000 ha, a co-presença e as divergências entre a produção familiar extrativista 
e a produção dos médios fazendeiros devem ser levadas em consideração, percebendo-se que a média 
do grupo deve representar dados absolutos em extremos bastante distantes e opostos. 

O terceiro grupo é constituído pelos estabelecimento maiores de 1.000 ha, com área média de 
3.954,90 ha que podem ser classificados como grandes empreendimentos agropecuários. Na média 
do grupo, a pecuária contribui com a maior parte (79%) do valor bruto total, seguido pela agricultura 
(15%) e pelo extrativismo (5%). A mão-de-obra é predominantemente não-familiar com 65% do total, 
apesar de algumas variações dentro do grupo. 
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4.4 - As EsTRUTURAS PRODUTIVAS F AMILIARES 

Além do tamanho da área, existem outras diferenças quanto ao tipo e forma de produção e as 
relações sociais, inclusive as de trabalho no interior de cada um desses estabelecimentos. Portanto, a 
realização de um diagnóstico e a análise de tendências da agropecuária e do extrativismo no Estado não 
podem deixar de considerar essa diversidade de unidades produtivas e atores sociais envolvidos, sob pena 
de criar uma falsa homogeneidade no setor rural que não existe na realidade. 

Um elemento que contribui com essa análise refere-se à caracterização das chamadas unidades 
camponesas. SHANIN (1980) vê uma série de especificidades dos camponeses, no que se refere à natu
reza e à dinânúca do estabelecimento fanúliar, enquanto unidade básica de produção e meio de vida social, 
que permitem estabelecer algumas generalizações para ajudar a entender melhor suas características. 

Com isso, esse autor não renega a importância de também considerar as relações externas à unidade 
produtiva camponesa. Relações estas que não podem ser colocadas num contexto de mera passividade, 
mas precisam considerar que a história camponesa é influenciada e também influencia as sociedades das 
quais faz parte estabelecendo, desta forma um processo dialético. O exemplo dos seringueiros do Acre e 
suas lutas contra certas políticas desenvolvimentistas da década de 70 e o estabelecimento de políticas 
públicas alternativas são um bom exemplo dessa interação camponesa não passiva. 

Uma das características importantes da produção camponesa refere-se à sua economia, que é marcada 
pelo trabalho familiar e pela prioridade na reprodução da família. A análise de estabelecimentos campone
ses, a partir de uma mesma lógica de análise de uma empresa capitalista, pode levar a conclusões equivo
cadas, apontando prejuízos e até mesmo uma inviabilidade econômica da produção camponesa, mesmo 
quando essa persiste em continuar existindo e se renovando. 

Nessa mesma linha, TEPICHT (1973) considera inadequado fazer uma comparação entre rendi
mentos camponeses e rendimentos capitalistas, que pressupõem trabalho assalariado, em função da forma 
própria de organização do trabalho fami liar. Acrescenta, ainda, que a especificidade dos camponeses não 
pode levar a uma idéia de que necessariamente a produção camponesa assenta-se sobre técnicas rudimen
tares e atrasadas, sendo incompatível com qualquer avanço tecnológico. 

SHANIN ( 1980) observa ainda que a existência de elementos de generalidade dos camponeses não 
deve, no entanto, esconder sua imensa heterogeneidade, mesmo quando observados num contexto deter
núnado. A própria produção camponesa não deve ser vista como exclusivamente agrícola, mas como um 
equilíbrio entre atividades agrícolas, extrativas e artesanais. 

Nesse sentido, no contexto acreano atual, é válido ressaltar a possibilidade de utilização de elemen
tos dessa discussão para compreender melhor certas especificidades da produção familiar no Estado. A 
identificação de vários elementos típicos da produção camponesa em categorias de produtores familiares, 
como os seringueiros, ribeirinhos e colonos, permite ressaltar as suas semelhanças para que melhor se 
percebam certas tendências comuns, tanto nos cenários atuais, como nos cenários futuros. Com essa 
análise, no entanto, não se pretende eliminar certas identidades específicas e características próprias de 
cada um desses grupos. 

O fato de se ressaltar as semelhanças entre os diversos tipos de produção familiar permite também 
demarcar melhor as diferenças desse grupo em relação aos grandes estabelecimentos agropecuários, seja 
no que tange às suas racionalidades econômicas diversas, seja em função das diferentes relações sociais 
estabelecidas por cada grupo, como também pelas formas próprias de relação com a natureza que cada 
um apresenta. 

4.4.1 - Os CoLoNos 

Os chamados "colonos" - agricultores familiares localizados em projetos de assentamento do INCRA 
-ocupam atualmente mais de 1,4 milhão de hectares no Estado do Acre. A análise destes se baseia em seis 
estudos de caso empreendidos por diversos autores em diferentes áreas do sudeste acreano. 

Os estudos de caso analisados neste capítulo foram os seguintes: 
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• As·tudo de caso P-Este trabalho foi conduzido no Projeto de Colonização Humaitá, cria
do no ano de 1981, situado no município de Porto Acre, com capacidade para 951 famílias 
(sendo que, até 1998, já haviam sido assentadas 2.082 famílias), com uma área média do 
lote de 67 ha e área total de 63.861 ha, sendo o estudo conduzido no ano 1996 em uma área 
de 2.100 ha, contemplando um grupo de parceleiros da Linha S. O objetivo era avaliar a 
capacidade de uso das terras das propriedades e comparar com o uso atual, de forma a 
avaliar a dinàmíca de uso quanto à sustentabilidade das explorações. 

• Estudo de caso 23 - Este trabalho foi conduzido no Projeto de Assentamento Dirigido 
(PAD) Pedro Peixoto, criado no ano de 1977, situado nos municípios de Senador Guiomard, 
Plácido de Castro e Acrelàndia, com capacidade para 4.225 famílias (sendo que, até 1998, 
já haviam sido assentadas 9. 13 3 famílias), com uma área média do lote de 7 5 ha e área total 
de 317.588 ha, sendo o estudo conduzido no ano 1996 em uma área de 2.100 ha, contem
plando um grupo de parceleiros da Linha 5. O estudo conduzido no ano 1996, em uma área 
de 2.100 ha, contemplou um grupo da associação de produtores composta de 20 famílias, 
denominado Grupo Novo Ideal da linha 16 do Ramal Granada. O objetivo era avaliar a 
capacidade de uso da terra para permitir um planejamento eficaz da exploração das propri
edades. 

• Estudo de caso 3~. Classificação das terras no sistema de capacidade de uso em pequenas 
propriedades rurais: O caso do PED Senador Guiomard 
O trabalho foi conduzido em 1998, no município de Senador Guiomard que está localizado 
no Vale do Acre, Possui uma área de 216.100 ha e faz fronteira com o Estado do Amazonas 
e os municípios de Acrelândia, Plácido de Castro, Capixaba, Rio Branco e Porto Acre. A 
área de estudo compreende uma faixa do Ramal Nova União, englobando outros ramais, 
com um total de 43 propriedades, que participam do Projeto de Execução Descentralizada 
(PED), e possuem uma média de 43 ha/propriedade. Esta é uma área ainda não legalizada 
pelo INCRA. O objetivo era avaliar a capacidade de uso da terra para permitir o planeja
mento para implantação de sistemas agroflorestais. 

• Estudo de Caso 45
- Este trabalho foi conduzido no ano de 1996, utilizando toda a extensão 

do Projeto de Colonização Pedro Peixoto, objetivando avaliar o desmatamento total no 
assentamento. 

• Estudo de Caso 56
- Este trabalho foi conduzido no PAD Pedro Peixoto, no ano de 1998, 

com famílias da Associação Progresso, localizada no município de Plácido de Castro, 
objetivando avaliar a sustentabilidade econômica da exploração das pequenas proprieda
des que fazem parte desta associação, em função do uso atual. 

• Estudo de Caso 67
- Este estudo também foi conduzido no ano de 1998 em uma faixa do 

Ramal Nova União, englobando outros ramais; o objetivo era realizar a caracterização 
sócio econômica dos agricultores que faziam parte do PED. 

Os três primeiros estudos apresentam uma visão da dinâmica do uso da terra em pequenas proprieda
des rurais, uma vez que se utilizaram de técnicas de sensoriamente remoto. O quarto estudo avalia as 
tendências de desmatamento em um projeto de assentamento como um todo. O quinto e o sexto inserem a 
discussão da sustentabilidade da pequena agricultura em termos de distribuição da renda. Os seis estudos 

2 FREITAS, 1998. 
1 ROCHA, K daS et ai. , 1996 
4 AMARAL, E . .F. do et a/. , 1998. 
l ~ERNON & BÉGUÉ, 1998. 
6 SA &ANDRADE, 1999. 
7 FRANKE et a/. , 1998. 
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de caso, quando integrados, permitem ter uma visão da variabilidade de uso dentro da pequena propri
edade e entre diferentes contextos no que se refere à infra-estrutura, acesso, localização, assistência 
técnica, além de possibilitar a análise das tendências de uso. 

Tendências de Uso de Recursos Naturais entre os Colonos 

As experiências com o modelo tradicional de assentamentos rurais no Acre têm ocasionado pro
blemas para milhares de pequenos produtores rurais, mormente no que se refere à divisão dos lotes. 
Esta é feita em retângulos padronizados, sem levar em conta a aptidão agrícola dos solos, a distribuição 
das classes de relevo, a distribuição e qualidade da rede hidrográfica e potencial de uso da vegetação. 
Soma-se a isto, os custos elevados de implantação e manutenção da rede viária, que é planejada nos 
escritórios em linhas retas, não observando as questões de relevo e hidrografia, ocasionando um au
mento do número de pontes, do volume de corte e aterros e da manutenção das estradas, o que condiciona 
as famílias ao completo isolamento no período chuvoso. 

Na Figura 4, observa-se claramente a forma de ocupação dos lotes, no sentido ramal-floresta, 
contribuindo para o processo de fragmentação, tendo sempre como origem da área desmatada os 
ramais de acesso. 

Figura 4 - Visão geral do Projeto de Assentamento Humaitá, no município de Porto 
Acre, onde se observa o processo de fragmentação no sentido ramal-floresta. 
Imagem LANDSAT 5 Bandas 3,4,5 (Ago/98). A cor rosa indica área 
desmatada e a cor verde, área de floresta. Existe um núcleo urbano no 
cenlro da imagem no ponlo de convergência dos ramais 
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Por vezes, há um completo desrespeito às áreas de uso das populações tradicionais, onde as 
colocações dos seringueiros que possuíam em média 300 hectares, foram reduzidas a um terço, 
inviabilizando a atividade extrativa. Além disso, os desmatamentos em áreas de abundância de espécies 
com potencial extrativista, como seringueiras, castanheiras e outras espécies, impede o manejo de uso 
múltiplo da floresta, também prejudicado pela falta de assistência técnica e de alternativas de produção. 

Como conseqüência, os colonos tendem a praticar a agricultura itinerante (Figura 5), em que, 
após a derrubada e queima a floresta primária, efetua-se o plantio de culturas anuais, como feijão, 
milho, arroz e mandioca. A produção destina-se prioritariamente para o consumo próprio e o excedente 
destinado à comercialização. Após 2 ou 4 anos de cultivo, os agricultores geralmente abandonam a área 
inicial, devido a fatores como o empobrecimento químico do solo, aumento da resistência do solo 
(compactação), surgimento de plantas invasoras, ocorrência de pragas e doenças etc. Esta área é deixa
da em pousio8 (capoeira) para depois, em ciclos que variam de 5 a 1 O anos, serem novamente derruba
das e queimadas, para implantação de culturas anuais, pastagens ou culturas perenes. Com o tempo, as 
áreas de pastagens evoluem novamente para florestas secundárias, retornando ao ciclo de derrubada e 
queimada. 

Figura 5 - Dinâmica de uso da terra adotada pelos colonos no Estado do Acre 

l Interrupção do cultivo da terra por um ou mais anos. 
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As áreas de capoeira necessitam de 5 a I O anos para recuperar a fertilidade natural do solo. 
Durante este período e na ausência de outras áreas para plantio, os colonos são forçados a incorporar 
novas áreas de floresta primária ao seu sistema de cultivo extensivo. O esgotamento dos solos igual
mente contribui para aumentar a área desmatada. 

Tendências Observadas nos Estudos de Caso 

No P AO Pedro Peixoto, os dados (Figura 6) indicam um aumento na taxa anual de desmatamento 
e, conseqüentemente, na área total desmatada, que projeta um aumento crescente e linear para os 
próximos 10 anos, se os cenários de uso futuro permanecerem os mesmos. 

A BR-364 funcionou como o vetor principal da ação antrópica no PAD Pedro Peixoto; a partir da 
abertura dos ramais do projeto de assentamento, estes se tornam vetores secundários, tendo a mesma 
tendência de desmatamento do eixo da frente do lote para a floresta . Em 1992-1996, pode-se observar 
o avanço da área desmatada (áreas em vermelho) de forma generalizada sobre a floresta, através de 
ramais de penetração e em colocações de seringueiros vizinhas ao assentamento, indicando um aumen
to da taxa anual de desmatamento neste período, que atingiu cerca de 2,6% ao ano. 
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Figura 6 - Desmatamento no PAD Pedro Peixoto, Acre, Brasi l ( Fonte: EMBRAPA, 1999) 
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Figura 7 - Uso da terra na área de estudo (1996), loeali:z.ada na linha 5 do Projeto 
de Assentamento Dirigido Humaitá ( Fonte: EMBRAPA, 1999) 

No estudo de caso 1 (Figura 7), realizado em uma das linhas mais promissoras e próximas do 
PAD Humaitá, a fmticultura - principalmente, laranja, tangerina, maracujá e mamão- era praticada em 
média em 2, I ha o que corresponde a 3,0% da área total das propriedades. A agricultura anual ocupa 
apenas 2% das propriedades, já tendo representado 11 % em anos anteriores. As pastagens ocupam 
46% da área total. Destas, mais da metade está localizada em relevo de ondulado a forte ondulado, 
constituindo-se no principal fator de risco de erosão do solo. A floresta primária representa 38% da 
área total da pequena propriedade. Por estarem mais próximas do centro consumidor, representado 
pela cidade de Rio Branco, estes colonos se dedicam mais ao cultivo de culturas perenes. 

No Estudo de caso 2 ( Figura 8), em um ramal de difícil acesso, porém com assistência técnica 
mais constante, as culturas anuais ocupam 2,4% da área total das propriedades, destacando-se o culti
vo de arroz, milho, feijão e mandioca. As culturas perenes ocupam 1,3% da área total, sendo 0,6% 
correspondente a cultivos com sistemas agroflorestais e O, 7% a culturas solteiras, distribuídas pelo 
lote, sendo mais comuns a banana e o café. Cabe salientar que a maioria das áreas com agricultura anual 
estão nas classes de relevo plano (88,9% da área com culturas anuais). Os 11,1% restantes estão em 
área de relevo suave ondulado, indicando uma seleçã.o prévia da área a ser cultivada e um planejamento 
da exploração dos lotes. Nestas propriedades, a floresta primária ocupa 80% da área total do imóvel. 
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Figura 8 - Uso da terra na área de estudo ( 1995) - PAD Pedro Peixoto (Fonte: 
EMBRAPA,l999) 

No estudo de caso 3 (Figura 9), o tamanho médio da propriedade rural é de 43 hectares. Destes, 
cerca de 16% constituem pastagem e 12 % estão sob a forma de capoeira. A área agrícola se resume a 
12% da área total, cultivados com culturas anuais e 1% com culturas permanentes. A floresta primária 
ocupa 57% da área total da pequena propriedade rural. 
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Figura 9- Uso da terra (em hectares) padrão por propriedade no Ramal Nova União- 1997 (Fonte: EMBRAPA, 1999) 
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As atividades Produtivas Desenvolvidas pelos Colonos 

Entre as culturas anuais, destacam-se o milho, o arroz e o feijão, como base da alimentação da 
população rural e urbana, sendo que o milho constitui, em todas as propriedades rurais, ainda, a prin
cipal fonte de alimentação para a criação de animais. A Figura 10 mostra a evolução da produção total 
de cada um desses produtos entre os anos de 197 5 e 1996, a partir da análise diferenciada de cada um 
dos segmentos da produção rural. 
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Figura lO - Evolução da Produção de Culturas Temporárias no Estado do Acre (Fonte: IBGE - Censos Agropecuários 1975 I 
1985 I 1995-96) 
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Um primeiro aspecto que chama a atenção nesse quadro é a predominância por todo o período 
analisado do segmento da produção familiar agrícola e, em segundo lugar, do grupo intermediário 
como principais responsáveis pelo volume total de arroz, feijão, milho e mandioca produzido no Esta
do. A produção agrícola das grandes empresas agropecuárias, nas quatro culturas principais, é pouco 
expressiva. 

No geral, no segmento da produção familiar agrícola houve um forte crescimento das culturas 
temporárias no período entre 1975 e 1985 (Figura 1 0), com exceção da mandioca. No período entre 
1985 e 1996, ao contrário, a tendência agrícola predominante foi de estagnação, mais uma vez com 
exceção da mandioca. 
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Figura 11 - Á.rea Plantada com culturas perenes em hectare - L996 (Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, I 995-96) 

Apesar de que em regiões específicas, fatores como preço dos produtos, condições de escoamen
to e armazenamento têm influência na definição das áreas plantadas, parece que, no geral, a dinâmica 
da produção agrícola familiar tem uma forte ligação com as estratégias de reprodução da famí lia e não 
pode ser vista apenas como reflexo das condições de mercado desses produtos. 

A produtividade do milho gira em torno de 1. 700 kglha. O arroz é cultivado sob o regime de 
sequeiro, com uma produtividade em torno de 1.500 kg/ha. A produção do Estado do Acre é insufici
ente para o consumo local, o que leva à importação de arroz. 

O cultivo de feijão entre os colonos rende em média 550 kglha. Esta é a cultura de maior expres
são econômica, por proporcionar maior renda líquida, apesar dos problemas titossanitários aos quais a 
cultura está exposta e da ausência no mercado local de sementes cultivares adaptadas e recomendadas 
para a região. Estes dois fatores contribuem de forma marcante para a baixa produtividade da cultura 
no Estado. 

A cultura da mandioca, com produtividade média de 1.800 kg/ha (Estudo de Caso 6), 
assume grande importância econômica para o Estado do Acre. Sua receita é superior a soma das 
receitas produzidas pelas culturas de arroz, milho e feijão . É a cultura mais difundida entre os produto
res e constitui-se num dos produtos básicos da dieta da população, além de ser utilizada no arraçoamento 
animal. Apesar de muito cultivada, os produtores dispensam pouca atenção a esta cultura. Os tratos 
culturais se limitam a execução de uma ou duas capinas, sem espaçamentos definidos e preocupação 
com a qualidade das manivas. 

De acordo com o Estudo de Caso 6, as principais práticas culturais desenvolvidas nos cultivos de 
arroz, milho e mandioca são: preparo da área, no período de junho a setembro; plantio, nos meses de 
setembro e novembro; tratos culturais, de outubro a janeiro; e colheita, realizada entre os meses de 
janeiro a fevereiro, para o arroz; de janeiro a maio, para o milho; e concentrando-se entre os meses de 
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maio a novembro, para a mandioca, quando da fabricação da farinha. No cultivo do feijão, o 
preparo da área é realizado em março/abril; o plantio, em abril e alguns no começo de maio; os tratos 
culturais de abril a junho; e a colheita em junho/julho (ver detalhes na Tabela 3). 

Tabela 3 - Calendário agrícola das culturas brancas- 1997 

Produto.'Atividacht 
Mfs 

1 2 3 4 6 8 7 8 9 10 11 12 

ARROZ 
1 Preparo era ~rea XX XX XX XX 
2. Plantio XX XX 
3 Tf<I!Los culttxais ::<X XX XX 
-t Colheita XX XX XX 
ó COO'Ierc iali~ XX XX XX ::<X XX 

f\ILHO 
1 Preparo Cfa érel;l xx XX XX XX 
2 Plur>tio XX XX 
3 Tratoo cultUfaf~ XX XX XX 
4 Colheita XX XX XX XX 
5 Coo1erc1a11~ XX XX XX XX XX 

FSJÃO 
1 Preparo da .área XX XX 
2. Plantio XX 
3 Tratc:6 culturais XX XX XX 
~ Cdheíta XX XX 
5 Q:merclellza çâo XX XX XX XX 

MANDIOCA 
1 Preparo da <irea XX )(.'( XX XX 
'i Plsntto XX XX 
3 TratoG culturais XX XX XX XX 
~ Colheita XX XX xx XX XX XX XX XX 
5 Comercializ:aç.ao XX XX XX XX XX XX XX XX 

Fonte: SEPRO, 1999. 

O cultivo de culturas perenes permite a diminuição da rotatividade das áreas cultivadas e a esta
bilização da área desmatada, além de potencializar o retorno econômico ao produtor rural. Dentre as 
culturas perenes presentes nas pequenas propriedades rurais, destaca-se o café. Esta cultura se reveste 
de particular importância por sua potencialidade na geração e melhoria de renda para os pequenos 
produtores e na redução das importações do produto de outros Estados. Dentre os principais proble
mas enfrentados pela cultura, destaca-se a ausência de cultivares produtivas adaptadas às condições 
edafoclimáticas locais. Este problema vem sendo contornado pelo emprego de novas variedades já 
lançadas no Acre pela Embrapa/Acre. Outras culturas, como: mamão, maracujá, banana e abacaxi são 
cultivadas pelos colonos em pequenas áreas em suas propriedades. Sendo estas culturas, uma forma de 
diminuir o desmatamento anual e diversificar a renda na pequena propriedade. 

Os dados das unidades familiares do Estudo de Caso 5 revelam claramente um processo de 
pecuarização, com nítida tendência a se estabelecer a pecuária leiteira e de corte. Além de fonte de 
renda segura e contínua, a criação de gado auxilia na obtenção de crédito junto ao Banco da Amazônia 
e ao Banco do Brasil, servindo como garantia aos empréstimos. O gado funciona ainda como uma 
"poupança" e pode ser transportado para o abate mesmo na época chuvosa, quando os ramais estão 
intrafegáveis. 

Nas área dos projetos de colonização, grande parte da área desmatada é destinada ao cultivo de 
pastagem para uso na pecuária leiteira e/ou de corte. Em algumas áreas, do Estudo de Caso 1, as áreas 
de pastagens já representam 60% da área desmatada. 

As pastagens são predominantemente constituídas de Braquiarão (Brachiaria brizanta), sem 
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divisão em piquetes. Dessa forma, o excesso de pastejo provoca a degradação progressiva das pasta
gens, reduzindo a sua capacidade de suporte e produtividade. Com isso, é constante a necessidade de 
desmatamento de novas áreas para a fo rmação de pastagens (EMBRAPA, 1999a). 

Em média, obtém-se apenas 3L/dia/vaca, os índices de natalidade não ultrapassam os 50% anu
ais. O custo de produção atual é de R$ O, 18/L de leite. Dessa forma, uma propriedade com 80 ha de 
área total, sendo 20 ha de pastagens e um rebanho com 41 animais, sendo 19 vacas, com os índices 
zootécnicos mencionados, teria renda líquida anual negativa, segundo a Embrapa. Esta situação pode 
ser constatada pela inadimplência de milhares de pequenos produtores que obtiveram financiamento 
para a pecuária de leite através do Fundo Constitucional do Norte- FNO, junto ao Banco da Amazônia 
- BASA(EMBRAPA, 1999a). 

Em certas propriedades do Estudo de Caso 1, a floresta primária ocupa apenas 38% área total, 
abaixo dos 50% exigidos por lei (Lei n. o 477 1/65 -Código Florestal Brasileiro) para propriedades que 
possuem até 100 ha. As áreas de floresta normalmente são consideradas sem importância econômica -
um obstáculo ao desenvolvimento das atividades produtivas, na visão dos pequenos produtores. Estas 
áreas geralmente sofrem um processo de "garimpo" das espécies madeireiras mais valiosas, sem um 
manejo adequado deixando uma floresta empobrecida e com a sua função ambiental comprometida. As 
árvores são vendidas a preços irrisórios aos madeireiros ou são trocadas por melhorias em ramais, 
realizadas por tratores de particulares. Vale ressaltar que a atividade de manejo floresta l deve ser reali
zada de fo rma sustentável, através de tecnologias já adaptadas para a região e para os projetos de 
assentamento. 

Em muitos casos, os pequenos agricultores, coagidos pela necessidade, simplesmente avançam 
sobre os 50% da área de reserva florestal legal, na busca de aumentar a área destinada às pastagens. A 
ausência de um conjunto de políticas públicas, voltadas para a valorização das florestas entre os propri
etários, em termos de seus produtos madeireiros/nã.o-madeireiros e serviços ambientais, propicia o 
desmatamento além do permitido pela legislação. As áreas de preservação permanente, como nascen
tes, margens de rios, igarapés e áreas de relevo forte ondulado, também não são poupadas no processo 
de exploração da pequena propriedade rural. 

Segundo os dados do Estudo de Caso 6, realizado no ramal Nova União, a atividade extrativista 
se concentra na exploração de quatro produtos: madeira, castanha-do-brasil (castanha), açaí e caça. A 
madeira é explorada em 48% das propriedades e é responsável por 70% da atividade extrativa. 50% 
dos produtores que exercem atividade extrativa destinam a madeira para o consumo dentro da propri
edade, sendo a mesma utilizada principalmente para a construção de casas, currais, paióis e cercas. 
20% da atividade dos produtores envolvidos com extrativismo destinam a madeira para a venda. Por
tanto, TI ,4% dos produtores que exploram madeira têm como principal finalidade o consumo, e 28,6% 
dos produtores destinam a madeira para o comércio. O volume de madeira explorada nos últimos 2 
anos no ramal foi de 408m3 de toras, dos quais 252 m3 (62%) destinado ao consumo, e 156m3 (38%) 
destinado à venda ou troca no comércio local. As espécies mais exploradas foram itaúba, cerejeira, 
cedro, mogno, samaúma, cumaru-ferro, jatobá, dentre outras. 

A castanha é explorada em 17% das propriedades, sendo responsável por 20% da atividade 
extrativa. A castanha extraída é utilizada para o consumo da família (50%) e destinada à venda (50%). 
A produção de castanha na safra de 1997 foi em média de 61 latas, sendo 41 latas ( 67%) destinadas ao 
consumo da família e 20 latas (33%) destinadas à venda no mercado local. 

O açaí é explorado em 5,7% das propriedades, sendo responsável por 7% da atividade extrativa 
entre os produtores que a exploram. A produção é totalmente destinada ao consumo, sendo em média 
de 7 latas de açaí. 

As dificuldade enfrentadas pelos colonos se refletem rapidamente entre os assentamentos de 
modelo tradicional. Os estudos de MEIRELES ( 1998) sobre a reconcentração de terras e rotatividade 
no PAD Humaitá, revelam que, passados 16 anos de sua criação, não se atingiu plenamente os objetivos 
propostos, uma vez que houve uma rotatividade de 2.052 proprietários nas 946 parcelas do projeto. 
Somente 20% dos lotes do PAD Humaitá continuam ocupados pelas mesmas famílias assentadas desde 
a implantação do projeto. Este processo de rotatividade é observado também nos outros assentamen
tos do Estado do Acre, principalmente, pela ausência de um conhecimento e planejamento prévio de 
ocupação das terras e implementação de uma política agrícola voltada para as necessidades econô-



Zoneamento Ecológico-Econômico--------------------

micas e sociais do parceleiro. 
Sobre a Reconcentração de Terras, MEIRELES (1998) cita que, em 1997, no PAD Humaitá, do 

total das 946 parcelas distribuídas no período de 1981 a 1996 entre sem terras, constatou-se que 696 
lotes estão distribuídos proporcionalmente: um lote por parceleiro; os demais estão reconcentrados. 
Estando, portanto, 249 parcelas nas mãos de 89 ocupantes, em uma área de 16.478,5 ha do projeto, ou 
seja, 26% da mesma. 

Tendências de Evolução Entre os Colonos 

Os dados sobre o uso do solo nos Estudos de Caso revelam uma retração na área de capoeira e 
conseqüentemente nas áreas de cultivo anual, restringindo a produção comercial. Destaca-se um incre
mento nas áreas destinadas a culturas perenes, mormente nos ramais mais próximos ao centros consu
midores. Observa-se com muito mais ênfase a conversão de áreas com florestas primárias e secundárias 
em pastagens, o que aponta para um forte processo de pecuarização da pequena produção e abandono 
da agricultura itinerante, resultando em maior desmatamento da cobertura florestaL A pecuária repre
senta aqui uma melhor alternativa de obter rendimentos monetários e de reserva de valor em relação 
aos resultados obtidos com culturas anuais em áreas de capoeira. 

Tanto o cultivo de culturas perenes, quanto a maior pecuarização da produção dos colonos 
apontam para uma busca de alternativas econômicas perante a crise da agricultura itinerante. Crise esta 
que encontra suas raízes não numa maior pressão demográfica que, devido a maior procura por terras, 
levaria ao uso mais intensivo do solo. Trata-se aqui, antes, da impossibilidade desse sistema prover os 
pequenos produtores das condições para a sua reprodução econômica face às condições ecológicas e 
econômicas subjacentes. 

Algumas ações junto às populações rurais, tanto do setor público, quanto da sociedade civil, 
vêm sendo apontadas como potenciais redutoras das taxas de conversão de áreas florestais para áreas 
antrópicas, incrementando ao mesmo tempo o nível de renda das unidades familiares Essas ações se 
pautam basicamente pelo aumento da produtividade e o prolongamento do tempo de uso das pastagens 
e das áreas agrícolas no sistema itinerante, pela implantação de cultivos agrícolas perenes em áreas 
agrícolas abandonadas e pela valorização da produção extrativista. 

A agricultura itinerante praticada pela produção familiar (agrícola e extrativista) tem uma impor
tância significativa para a subsistência das famílias produtoras, além da importância monetária da fra
ção desta produção que é comercializada. Nesse sentido, a compreensão dessa atividade não deve 
pautar-se apenas pela dinâmica dos preços dos produtos, mas também por outros fatores relacionados 
à dinâmica do estabelecimento familiar como um todo. 

Algumas análises mais tecnicistas propõem a substituição da agricultura itinerante por uma agri
cultura intensiva, sem pousio. O nível de tecnificação associado às propostas de agricultura intensiva, 
principalmente em função dos tipos de solo e regimes de chuva, poderia trazer sérios problemas de 
degradação dos solos. Além disso, na dinâmica do estabelecimento familiar, as áreas de capoeira têm 
algumas funções especificas e importantes, como atrativo de certos tipos de caça, presença de espécies 
vegetais específicas, incluindo muitas medicinais, caracterizando-se como nichos ecológicos diferenci
ados. 

Perspectivas mais realistas vêm trabalhando não no sentido da substituição do pousio agrícola, 
mas buscando ampliar o tempo de uso de uma mesma área e o aumento da sua produtividade. 

Devido ao baixo grau de utilização de insumos, de acesso às tecnologias específicas e à assistên
cia técnica (Figura 12), pode-se supor que um aumento desses quesitos tenderiam a promover um 
aumento da produtividade e longevidade das áreas agrícolas temporárias. 
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Figura 12-Porcentagem de estabelecimentos que utilizam os serviços e insumos discriminados (Fonte: IBGE -Censos Agropecuários 

1975/85/96) 

Uma primeira observação que se pode fazer dos dados da Figura 12 refere-se à ausência da 
chamada agricultura moderna junto a esses segmentos analisados. Chama-se de agricultura moderna, 
aquela que se utiliza de um pacote de técnicas e de insumos de origem industrial, como: tratores, 
fertilizantes e venenos, com o objetivo de ampliar a produtividade agropecuária. 

EHLERS ( 1999) ressalta a importância desse padrão tecnológico da agricultura moderna no que 
se refere aos aumentos da produção e da produtividade. No entanto, o autor analisa que as conseqüên
cias sociais decorrentes da desestruturação dos antigos sistemas de produção e as conseqüências nega
tivas para o ambiente e para a saúde humana levaram a uma situação de crise da agricultura moderna. 
Essa crise vem reforçando uma tendência de busca de um novo modelo agropecuário, voltado para 
uma agricultura sustentável. 

Em razão da própria crise por que passa a agricultura moderna, não se deve imaginar que a 
agropecuária e o extrativismo no Acre tenham que buscar essa incorporação tardia como caminho para 
o seu desenvolvimento. Afinal, qualquer tentativa de desenvolvimento da agropecuária hoje deve pau
tar-se por um padrão de agricultura mais sustentável, embora ainda não se tenha, nesse sent ido, um 
padrão acabado e definitivo. 

EHLERS (1999) ressalta que a chamada agricultura sustentável já apresenta uma base consensual, 
pautada na compreensão de que cada ecossistema possui características específicas e, portanto, não se 
pode pensar em "pacotes tecnológicos" fechados e globais. Assim, a agricultura sustentável deve priorizar 
a conservação dos recursos naturais, a diversificação e rotação de culturas, a valorização de processos 
biológicos e cuidados com a saúde dos consumidores e dos produtores e a qualidade dos alimentos 
produzidos. 

Uma série de experiências pioneiras no próprio Estado do Acre, resgatando práticas tradicionais 
e trazendo inovações voltadas a aumentar a interação da produção agropecuária e extrativa com a 
biodiversidade da floresta, através de sistemas agroflorestais em geral, ilhas de alta produtividade, 
adubação orgânica através do uso de leguminosas, máquinas e implementas de baixo impacto e manejo 
integrado de pragas e doenças, parece indicar caminhos potenciais para esse salto de qualidade técnica 
necessária. 

Em consonância com essa orientação, parece fundamental que seja estruturada uma política de 
Ciência e Tecnologia que atenda as demandas específicas da produção familiar do Estado. 

Os cultivos perenes, por sua vez, são mais intensivos em mão-de-obra e representam uma 
possibilidade de se obter um maior valor por unidade de área (Figura 13). Se essas culturas de maior 
valor bruto conseguirem se transformar efetivamente em maiores rendimentos líquidos por unidade de 
área e de trabalho, tem-se um efeito positivo no aumento da renda da unidade fami liar. Portanto, 
políticas nesse sentido não podem negligenciar questões relativas ao potencial mercadológico dos pro
dutos. 
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Figura 13 - Valor bmto obtido em cada atividade por múdade de 

área em diferentes segmentos de estabelecimentos 
rurais, ano agrícola 1995-1996 (Fonte: IBGE. Censo 
Agropecuário, 1995-96) 

Nesse cenário de aumento dos rendimentos líquidos, é de se esperar que a agricultura perene 
assuma um peso maior dentro da distribuição do trabalho familiar, tendendo a competir com atividades 
como o extrativismo puro, a pecuária e a agricultura temporária, reduzindo a necessidade de conversão 
de florestas em áreas antrópicas. Recentemente, vem se difundindo novos cultivos perenes como a 
pimenta longa (Piper hispidinervu.m ), cujo beneficiamento e comercialização poderão trazer beneficios 
econômicos, sociais e ambientais. 
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Figura 14 - Área plantada com culturas perenes em hectare - 1996 ( Fonte: IBGE • Censo 

Agropecuário. 1995-96) 

Atualmente, a tendência mais significativa ainda é a transformação das áreas agrícolas abandonadas 
em pastagens. No entanto, já se nota um aumento da presença de cultivos permanentes, principalmente no 
que se refere à sua participação no valor bruto da produção. 

A iniciativa de várias organizações de produtores familiares agrícolas e extrativistas levaram ao 
surgimento de um sistema alternativo de extensão e apoio aos sistemas agroflorestais e a fruticultura 
perene, organizado pelas próprias entidades representativas da produção familiar, por ONGs e alguns 
órgãos públicos. As conquistas nesse campo também incluem créditos específicos, agroindústrias coope
rativas e a abertura de mercados que vêm contribuindo para a estruturação desse tipo de agricultura. 

Quanto ao extrativismo, a coleta de produtos florestais não-madeireiros apresenta uma baixa taxa 
de conversão de florestas em áreas antrópicas, pois não resulta em desmatamentos. A sua pratica estabe
lece um conjunto de relações sociais com a natureza que age no sentido da preservação do ambiente 
diversificado da floresta, ou seja, no sentido contrário à lógica industrialista de homogeneização e trans
formação radical do ambiente natural. 

A valorização dos produtos extrativistas tende a reforçar essa atividade em relação às outras 
atividades desenvolvidas na produção agropecuária, reduzindo o impacto ambiental dos estabeleci
mentos como um todo. Normalmente, a valorização dos produtos extrativistas, principalmente aqueles 
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destinados prioritariamente à comercialização, como: borracha, castanha-do-brasil, óleo de copaíba e 
açaí, se pauta pela melhoria dos preços pagos ao produtor através de políticas específicas. 

Um outro ponto de vista preconiza melhorias no processo como um todo e não apenas em 
incentivos via preços. RÊGO (1998) salienta que o extrativismo não deve ser confundido como uma 
mera atividade de coleta em si. Pelo contrário, constitui um sistema integrado de intervenções humanas 
baseadas na racionalidade da produção familiar, no seu universo cultural específico e em diversas for
mas de manejo dos recursos naturais, associados à introdução e exploração de plantas e animais em 
níveis pouco intensos. 

Valendo-se dessa visã.o mais ampla do extrativismo, o autor apresenta o conceito de neo
extrativismo como forma de diversificação e incorporação de progresso técnico ao extrativismo tradi
cional. O neo-extrativismo baseia-se numa combinação da extração de produtos da floresta com siste
mas de cultivo de espécies nativas que imitem a estrutura da floresta, criação de animais, inclusive 
silvestres e agroindústria, pautado em inovações tecnológicas adequadas e em consonância com as 
características culturais das popu lações extrativistas. 

No Estado do Acre, vários grupos organizados da produção familiar vêm trabalhando a partir 
dessa lógica neo-extrativista, buscando estruturar inovações no seu sistema de produção que o valori
zem. A Tabela 4 mostra as operações financiadas pelo PRODEX, um programa de crédito específico 
para o extrativismo e vinculado ao Fundo Constitucional do Norte - FNO, criado em 1996, refletindo 
alguns dos vários projetos que vêm sendo trilhados para a valorização da produçã.o extrativista no 
Estado. 

O número ainda pequeno de operações contempladas pelo programa em relação ao total da 
produção familiar extrativista no Estado não deixa de ter um significado importante por apontar um 
caminho aberto para a consolidação do neo-extrativismo, apesar das dificuldades iniciais de adaptação 
do sistema bancário de financiamentos e do sistema de assistência técnica à realidade extrativista. 

Segundo comunicação pessoal da gerência estadual do PRODEX no Acre, os valores financiados 
para custeio são destinados principalmente à produção de borracha e castanha, enquanto que os valo
res destinados a investimentos variam entre implantação de culturas perenes e sistemas agroflorestais, 
unjdades de produção de couro vegetal e casas de farinha. No que se refere às culturas perenes, os 
financiamentos têm sido prioritariamente para essências florestais, café, pupunha, guaraná e cupuaçu. 

Tabela 4 - Quadro de Operações do PRODEX - Acre 

Ano 
Munldplos Assodaç6es Oper.tçó.s de Custtio Op.rillwn de lnv.stimento I 
AIPndídos AIPndídas QU~I'ltidade Villlor Quiintidade Valor 

1997 2 3 71 1 ~.200,00 86 363.026 71 
19$1;; ., 9 11$7 67 ::.64,!.'10 1~13 $'2 4rô7 1$ 
1993 10 7,3 1078 625.919,44 11A1 1.939.068,92 

Total 14 11) 11411 1 .318 707.1883,!!14 1,386 2.334.682,71J 

Fonte: Gerência Estadual do PRODEX -Acre. 
(1) Esses valores não incluem os municípios e associações que foram financiados em mais de um ano. 

A partir dos anos 90, vem se disseminando entre os pequenos produtores o emprego de Sistemas 
Agroflorestais (SAFs). Até o momento, a experiência pioneira e mais bem sucedida vem sendo desen
volvida nas Vilas Extrema e Califórnia. Trata-se do Projeto RECA (Reflorestamento Consorciado e 
Adensado), que consiste no consórcio de culturas perenes nativas (autóctones), tais como: cupuaçu, 
castanha-do-brasil e pu punha, com culturas anuais nas entrelinhas. 

Os SAFs têm sido difundidos na região, principalmente por Organizações Não-Governamentais 
que atuam na região, tais como: PESACRE - Grupo de Pesquisa e Extensão em Sistemas Agro florestais; 
CTA - Centro dos Trabalhadores da Amazôrua; CPT - Comissão Pastoral da Terra (órgão ligado à 
Igreja Católica); e CPI - Comissão Pró-Índio. Dentre os órgãos governamentais, destacam-se a Uru
versidade Federal do Acre, através do Parque Zoobotânico, e a EMBRAPA-Acre que ultimamente tem 
voltado suas linhas de pesquisa para esta área. 

Recentemente, o Governo Federal lançou o PED - Projetos de Execução Descentralizada, cuja 
diretriz básica consiste na implantação de SAFs em áreas abandonadas de roçado e capoeira, de modo 
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a reincorporá-las ao processo produtivo. 
É grande o potencial dos SAFs para incrementar a renda dos pequenos produtores rurais. Estudos 

realizados com agricultores do Projeto RECA, situado na região de fronteira do Acre com Rondônia e 
com condições edafoclimáticas semelhantes ao sudeste acreano, com famílias que possuem, em média, 
2,5 hectares de área cultivada com SAFs, demonstram que a receita bruta familiar anual desses agriculto
res é em média R$ 6.500,00, dos quais 74% provem de produtos oriundos dos SAFs. 

Os SAFs podem ser uma alternativa de uso da terra mais sustentável que o sistema tradicional de 
agricultura praticado na região. Devido à maior diversidade de espécies no sistema, há uma melhor utili
zação dos recursos disponíveis (nutrientes, água e luz), além disso o componente arbóreo, geralmente, 
contribui para melhoria do solo e manutenção do processo de ciclagem direta de nutrientes entre a vege
tação e o solo. Os sistemas agroflorestais, se bem planejados, podem aumentar a eficiência de uso e a 
produtividade das áreas desmatadas, e consequentemente elevar a renda e melhorar a qualidade de vida 
dos pequenos produtores, permitindo dessa forma a fixação do homem no meio rural, o que irá contribuir 
para o desenvolvimento econômico regional e garantir a conservação e preservação do meio ambiente. 
Experiências com sistemas agroflorestais vêm sendo realizadas no Estado em Projetos de Assentamento, 
Terras Indígenas, Reservar Extrativistas e Projetos de Assentamento Extrativistas, por Organizações Não
Governamentais e Instituições Governamentais. 

A implantação de modelos de uso racional dos recursos florestais constitui nova alternativa. As 
áreas de Reserva Legal, como as áreas sob manejo florestal, deixariam de ser improdutivas e se transfor
mariam numa fonte alternativa de renda aos pequenos proprietários rurais, com a participação direta do 
pequeno produtor rural na execução do manejo florestal, que passariam a ser "produtores florestais" 
capacitados para executar e responder às questões relacionadas aos mais variados aspectos que compõem 
o manejo da floresta. Este modelo de exploração já está sendo executado por um grupo de produtores no 
PAD Pedro Peixoto. 

4.4.2 - Os SERINGUEIROS 

Aspectos Históricos 

Depois do índio, o migrante nordestino foi a mão-de-obra mais apropriada para o trabalho nos 
seringais nativos da região Amazônica. Com as grandes secas que atingiram duramente o nordeste desde 
1877, em menos de 30 anos a região recebeu um contingente de aproximadamente 300 mil pessoas entre 
fazendeiros, trabalhadores rurais e comerciantes que migraram para a região em busca da alternativa mais 
promissora da época: a exploração da borracha. 

O seringueiro tornou-se então um trabalhador escravizado ao patrão pelo sistema de aviamento8 , 

um profundo conhecedor da floresta e seu defensor, pois dela obtinha todo o recurso para sua sobrevivên
cia (caça, pesca, frutos, remédios e a seringa). 

Em 1876, a Inglaterra, utilizando sementes da Amazônia, iniciou plantios de seringueira na Ásia e, 
em 1913, passa a superar a produção brasileira. A queda resultante nos preços da borracha no mercado 
internacional levou os seringais, em meio a uma crise crônica, a substituir produtos de subsistência antes 
importados pelos produtos locais. O seringueiro, que já obtinha da floresta a caça, a pesca e frutos, além 
da seringa, converteu-se também em agricultor e criador de pequenos animais, com base no trabalho 
familiar. Dessa forma, o seringueiro sobreviveu à crise, desenvolvendo uma economia familiar baseada em 
múltiplos usos dos recursos da floresta da qual se tornou um profundo conhecedor. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, o controle dos seringais asiáticos pelos japoneses privou as 
forças aliadas de uma matéria-prima essencial para o esforço da guerra. Em conseqüência, os governos 
brasileiro e norte-americano iniciaram as políticas de estímulo à produção de borracha que ficaram 
conhecidas como a "Batalha da Borracha". Houve, então, um novo fluxo de migrantes nordestinos 
para a Amazônia, atraídos pelo governo, para formar o "Exército da Borracha", com a promessa de 
largos beneficios. Acabada a guerra, foram esquecidos na floresta, onde muitos morreram por doenças 

8 Sistema de crédito onde quem dâ o crédito (patrão) ganha mais. Troca desigual de produtos (mantimentos, munição, ferramentas) 
por produção (borracha, castanha). 
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e falta de assistência médica. Por outro lado, as políticas protecionistas continuaram em vigor, benefi
ciando os patrões seringalistas, desde o final da guerra, com o monopólio estatal sobre o mercado da 
borracha. Graças a esse monopólio, a produção dos seringalistas tinha um mercado interno garantido, 
e seu produto tinha um preço fixado pelo governo. 

Por muitos anos, com essas políticas que protegeram a borracha amazônica contra a concorrên
cia dos seringais asiáticos, a borracha enriqueceu muitos seringalistas. Entretanto, marginalizou o se
ringueiro que nunca participou dos beneficios. 

A partir do final da década de 60, enquanto os seringais nativos estagnavam sua produção que 
não acompanhavam a crescente demanda da indústria nacional, forçando crescentes importações dos 
seringais asiáticos, as políticas militares de integração estimularam os fluxos migratórios. Passaram a 
chegar à região empresários do sul e sudeste do país em busca de oportunidades para a expansão de seu 
patrimônio fundiário , favorecidos com os incentivos fiscais voltados à pecuária, mineração e extração 
de madeira. Outro grupo de rnigrantes compunha-se de colonos atraídos para os projetos de coloniza
ção do INCRA destinados às atividades agropecuárias. 

Essa nova tendência de uso dos recursos naturais na Amazônia ia na contramão dos interesses 
das populações da floresta, pois, os índios e os seringueiros, cuja existência e profunda experiência no 
uso dos recursos naturais, consolidada em uma autêntica cultura de "povos da floresta", eram excluí
dos de tais planos. 

A partir de meados da década de 70, a decadência dos seringais nativos e o avanço das grandes 
fazendas geraram o êxodo de seringueiros e extrativistas de suas colocações para as periferias das 
cidades. Apesar desse movimento, muitos seringueiros permaneceram no seu local de origem, resistin
do a abandonar seu modo de vida. A maioria desses eram os chamados "seringueiros autônomos" -
que, no leste acreano, conseguiram fugir do domínio dos patrões, criando condições de desenvolver o 
extrativismo com maior liberdade de produção e comercialização. 

Desse novo grupo de seringueiros, partiu a iniciativa da organização social para a defesa do 
direito de ocupação das áreas onde viviam. Surgiram, então, no Estado do Acre, na década de 70, os 
primeiros sindicatos nos municípios de Brasiléia e Xapuri e as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs. 
Essas organizações, contudo, não conseguiam com a simples negociação deter o avanço do desmatamento 
das florestas habitadas pelos seringueiros- recurso usado com freqüência para forçar os moradores a 
abandonar suas colocações, que para eles nada valiam sem a floresta. Os sindicatos, inicialmente sob a 
liderança de Wilson Pinheiro, recorreram então à original estratégia dos "empates'l9 - estratégia na 
qual os seringueiros se punham, desarmados, à frente das máquinas e peões, nas frentes de desmatamento 
para impedir a derrubada da floresta, numa tentativa de clamar proteção àquele espaço, essencial para 
permitir a continuidade do grupo, seus hábitos e sua cultura. Os conflitos fundiários e os empates 
tornaram-se cada vez mais freqüentes. Muitos sindicalistas morreram, vítimas das reações dos patrões, 
inclusive Wilson Pinheiro, do sindicato de Brasiléia. Deve-se mencionar que os sindicatos foram forma
dos também no oeste acreano, onde, nos municípios de Tarauacá e Cruzeiro do Sul, realizaram, em 
seringais ainda sob o domínio dos patrões tradicionais, "greves" que foram reprimidas em alguns casos 
de maneira sangrenta10

. 

Em Xapuri, a atuação do sindicalista Chico Mendes deu continuidade aos empates e ampliou sua 
visibilidade como luta pela defesa da floresta. Essa luta foi fundamental para fortalecer a organização 
dos seringueiros. Os sucessivos empates, endossados pelas reivindicações do Conselho Nacional dos 
Seringueiros, organização fundada em 1985 em uma reunião de sindicalistas amazônicos, culminaram 
com a institucionalização de duas modalidades de áreas destinadas a populações extrativistas: inicial
mente, os Projetos de Assentamento Extrativista - PAEs- coordenados pelo INCRA, e, mais tarde, as 
Reservas Extrativistas - RESEX, subordinadas ao IBAMA, instrumentos que conferem o acesso à 
terra e o direito de uso dos recursos naturais pelas comunidades extrativistas. 

Ambas as modalidades surgiram em resposta às demandas apresentadas pelos seringueiros no 

9 Empate é uma palavra bem acrcana que significa o ato de " empatar", verbo que aqui tem o sentido de impedir ou bloquear 
certa ação - aqui, a ação de desmatamento. 

1° Foi o caso da " Revolta do Seringal Alagoas", em fíns da década de 80, em Tarauacá. Alguns líderes dessa revolta encabeçaram 
outras greves nos seringais do Rio Tejo, enrrentandn patrões e policiais a seu serviço. 
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Primeiro Encontro Nacional dos Seringueiros, ocorrido em 1985, em Brasília, no qual reivindicaram a 
desapropriação dos seringais nativos, a definição de áreas ocupadas por seringueiros como Reservas 
Extrativistas, e novas políticas de desenvolvimento para a Amazônia que reconhecessem as suas popu
lações tradicionais. O documento divulgado pelos seringueiros reivindicava módulos florestais adequa
dos ao uso extrativista, sem parcelamento da área em lotes, permitindo a manutenção do manejo da 
floresta, conforme o sistema das estradas de seringa, e garantindo a continuidade do sistema de uso 
múltiplo da floresta aperfeiçoado pelo seringueiro ao longo do século. 

Os PAEs foram criados em 1987 (Portaria n. o 627 -INCRA de 30/07 /87) e constituíam-se em um 
modelo de reforma agrária inovador na Amazônia, já que em vez de visarem ao assentamento de 
colonos rnigrantes, destinavam-se aos seringueiros e às suas famílias que já ocupavam a floresta, procu
rando respeitar os sistemas de uso já existentes. 

Os conflitos fundiários e os "empates" para impedir novos desmatamentos culminaram com a 
morte de Chico Mendes, em 1988. Esse fato criou uma pressão nacional e internacional ao governo 
brasileiro, para a solução dos conflitos sócio-ambientais na Amazônia, provocando, através do Decreto 
n.0 98.897 de 30/01/90, a criação das Reservas Extrativistas como Unidade de Conservação de Uso 
Direto, definidas como territórios destinados ao uso por populações com tradição no uso sustentável 
dos recursos naturais, as quais participam da sua gestão. As Reservas Extrativistas - a primeira das 
quais foi a Reserva Extrativista do Alto Juruá, datada de janeiro de 1990, seguida da Reserva Extrativista 
Chico Mendes em março do mesmo ano - oferecem a oportunidade de combinar o desenvolvimento, 
com base nas práticas culturais e nos sistemas tradicionais de uso, com a manutenção da biodiversidade 
das florestas que os seringueiros ocuparam de maneira equilibrada durante o último século. 

Os PAEs e RESEXs representam, em sua essência, uma grande conquista dos seringueiros e 
também avanços das Políticas Nacionais de Reforma Agrária e Meio Ambiente. No Estado do Acre, 
foram criadas até o momento duas grandes Reservas Extrativistas e 8 Projetos de Assentamentos 
Agroextrativistas, havendo duas novas reservas em estudo para a implantação: a RESEX do Riozinho 
da Liberdade e a RESEX do Alto Tarauacá. 

Situação Atual das Reservas Extrativistas e Projetos de Assentamentos Agroextrativistas do 
Acre 

Hoje, o Estado do Acre possui 11% de seu território ocupado por PAEs e RESEXs (1.676.203 
ha), sendo 1,3% de PAEs (193.447 ha) e 9,7% de RESEXs (1.482.756 ha). Sua população é estimada 
em aproximadamente 3.064 famílias11

, sendo 28% nos PAEs e 72% nas RESEXs. A Tabela 5, a seguir, 
apresenta o tamanho e a população de cada área e a tabela 6 ordena as informações por Regional de 
Desenvolvimento do Estado. 

Tabela 5 - Área e número de fanúlias dos PAEs e RESEXs existentes 

PAEI'RESEX Area (hat No. Famílias 
PP.E Santa Qt..ité(.~ 44_205 21 7 
PAE Choo Mendes 24.S98 142 
PAE São Luis óo Remanso 35_5'70 140 
PP.E Canary 8-()5.3 20 
PAE Limoeiro 11 15{) 9 
PAEP<:.rtoDas 22'. 145 113 
PAE Pato Rico 7 .53{) 52 
PAE RtOZlrho Granada l5 696 116 
RESE.X. o- co ~erx:!es 976-570 1.500 
RESEX Alta Juruá 500.188 695 
Total 1..676.203 3.064 

Fonte: Relatóriossócioeconômicos realizados pelo Projeto Lumiar, CTA, FUNTAC, 
ISPN, CNPT -1 996a 1999'2 

11 Dados obtidos de estudos realizados entre 1996 e 1999. 
12 O número de famílias é estimado, devido ao método de levantamento da informação. 
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Tabela 6 -População e percenntal da área de cada Regional ocupada por PAE e RESEX 

Regionilll PAE RESEX 
% da área No. fa mllias •..t. da área No. Famllias 

Mo Ar:xe 7 98 559 12,53 . 1500 
Baixo Aae 2G8 19'4 - -
Purus 088 116 - -
nua l..àétl @ IErNi r a {l o () o 
Jun..Já o o 17 ()5 .. 695 
Total 869 2.195 

Fonte: Relatórios sócio-econômicos realizados pelo Projeto Lumiar, CTA, FUNTAC, ISPN , CNPT - 1996 a 1999. 

* RESEX Chico Mendes. 

•• RESEXAito Juruá. 

I 

O declínio dos preços da borracha somado às dificuldades vividas nos seringais têm gerado, nos 
últimos anos, tendência de migração das populações para áreas de assentamentos agrícolas, fazendas 
ou periferias das cidades. A Figura 15 ilustra esse fato tomando como exemplo a RESEX Chico Men
des. 

O atual Governo do Estado, entretanto, quer reverter esse quadro criando mecanismos para 
promover o retorno dessas populações às suas áreas de origem (pelo menos em parte) e evitar o êxodo. 
A Lei Chico Mendes- Lei que trata do subsídio estadual para a borracha- foi um primeiro passo nesse 
sentido. Entrevistas com lideranças dos municípios revelaram que o simples anúncio da implantação da 
Lei fez com que muitos seringueiros que estavam na cidade ou trabalhando com pecuária, voltassem à 
floresta para cortar seringa. 

9.000 

6.255 5.976 

-

1994 199.5 1998 

Figura l5 -Variação da população na RESEX Chico Mendes (número de indivíduos) - indica 
migração (Fonte: CNPT -não publicado) 

Tendência da Atividade Extrativista 

Apesar da crise no setor, a presença da atividade extrativista continua significativa, principalmen
te nos extratos de 100 a 1.000 ha. A Figura 16 mostra que, entre 1975 e 1980, mesmo com todas as 
mudanças estruturais na produção rural do Estado, houve uma tendência geral de estabilidade tanto no 
nível de produção de borracha coagulada e castanha-do-brasil, como no número de estabelecimentos 
que praticaram essas atividades até 1980 (variação menor que 20% ). Esses mesmos itens apresentaram 
uma elevação em 1985. Entre 1985 e 1995/96, a tendência inverteu-se, apresentando uma queda acen
tuada. 
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Figura 16 - Comparação entre % de estabelecimentos que produziram borracha 
coagulada e castanha-do-brasil e sua produção (números índices 1975 = 
1,00) (Fonte: IBGE - Censos Agropecuários 1975 / 80 I 85 195-96) 

Mesmo com a redução do total produzido de borracha coagulada e castanha-do-brasil e do 
número de estabelecimentos que praticaram essas atividades em 1995-96 (Figura 16), ainda pode-se 
afirmar que o extrativismo da borracha e da castanha tem uma presença significativa, principalmente 
nos grupos da produção familiar extrativista, como pode ser visto na Tabela 7. A menor participação de 
estabelecimentos na atividade da castanha-do-brasil em relação a da borracha, dá-se em função da 
distribuição mais restrita de castanheiras do que de seringueiras na área total do Estado. 

A Figura 16 mostra que, no período entre 1975 e 1995-96, o ano de 1985 foi bastante favorável 
para o extrativismo da borracha e da castanha no Estado, tanto no que se refere à porcentagem de 
estabelecimentos que desenvolveram estas atividades, como no volume total de produção. Essa situa
ção também refletiu na maior participação do extrativismo na composição do valor bruto da produção 
total dos estabelecimentos menores de 1.000 ha. 

Tabela 7 - Porcentagem de estabelecimentos em relação ao total de cada grupo analisado que praticaram atividade 
extrativista de borracha e castanha-do-brasil entre 01.08.95 e 31.07.96 e sua respectiva produção 

< 100 100 ô1 < 1.000 > 1.000 I 
cs:õlbr.l~lmq"tM "'rM aç:sn (ton) :... st,;l bQ 1«: lm~;mtQS. Pf!l<luç.)n (:nn) Fstõlbc!IIC mll:nl(l(, r.r!ldaç:sn (tnn ) I 

Bori acl!BJ 12% 1.628 42.% 1_900 17% 145 

Cas!anhâ 5% 892 18% 2..703 Ul% 263 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 1995-96. 

Na Figura 16, percebe-se uma queda acentuada em todos os itens no periodo entre 1985 e 1995-96. 
Contudo, é arriscado supor que a tendência desse último periodo seja definitiva e indique que a atividade está se 
encaminhando para o desaparecimento. A Figura 16 sugere mais uma dinâmica de variações no período todo, 
com a presença de picos positivos e negativos, do que uma tendência absoluta numa única direção. 

No entanto, há elementos que indicam que o componente "preço dos produtos" deve ter um papel 
importante nas variações da atividade extrativista, apesar de não ser o único. A produção famil iar da borra
cha e da castanha é uma atividade basicamente voltada para o mercado, como mostra a Tabela 8. Nesse 
sentido, a compreensão da dinâtnica de formação de preços dos produtos extrativistas assume um papel 
importante para a atividade. ALTWATER (1995) critica as visões que vêem as relações entre oferta e deman
da como os únicos fatores de formação dos preços das matérias-primas em geral . O autor identifica nas 
reJa -es de 
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preço desses produtos tanto a influência dos processos de mercado, como de processos fora do merca
do. O direcionamento político dos Estados Nacionais e das instituições internacionais, certas condições 
estruturais, fatores técnicos e da natureza são também importantes no estabelecimento de um regime 
de formação de preços. 

Tabela 8 - Quantidade de borracha coagulada e castanha-do-brasil produzida no Estado do Acre e comercializada no 
período de 01.08.95 a 31.07.96 

Bonracha castanha 
ton % ton % 

produzida 3.7321 100 3.858 100 

!veo::lida 3.69~ 99 3.69<1 96 

Fonte: IBGE- Censo Agropecuário, 1995-96. 

Portanto, pode-se afirmar que a crise de preços dos produtos extrativistas no Estado do Acre não 
se dá apenas em função das condições tecnológicas e de produtividade da região, mas pela combinação 
de todos os fatores mencionados. Essa compreensão permite que se busque algumas explicações para 
o pico positivo da produção extrativista ocorrido em 1985 (Figura 16). 

CAMPOS & COSTA (1993), citando dados de RÊGO (1992), explicam a elevação da produção 
de borracha, em 1985, em função do PROBOR III, que apesar de ter fracassado em seu objetivo de 
estimular plantios de seringueiras, conseguiu criar ações de incentivo à produção dos seringais nativos. 
Com o final do PROBO R, em 1987, e a ausência de políticas de apoio ao extrativismo, a produção 
caiu, como indica a Figura 16. 

Algumas ações recentes vêm alterando o cenário de baixo preço de alguns produtos extrativistas, 
sobretudo a borracha que deve voltar a apresentar elevação da produção e do número de estabeleci
mentos envolvidos. 

A conquista política por parte da produção familiar extrativista de um subsídio federal de até R$ 
0,90 por quilo de borracha natural beneficiada, criado através da Lei n° 9.479, de 12/09/97, e do 
subsídio no Estado do Acre de R$ 0,40 por quilo de borracha natural bruta, criado pela Lei n. 0 1.277, 
de 13/01 /99, são exemplos que apontam para a elevação dos preços pagos ao produtor nos próximos 
anos. 

Com a crise, o extrativismo deixou de ser a únjca atividade econômica desenvolvida pelas famí
lias que passaram a ter, na diversificação da produção, uma alternativa para a sobrevivência em seus 
locais de moradia.13 

Mesmo antes da crise que atingiu os preços da borracha de modo particularmente agudo após 
1986, com o fim da política de proteção à atividade, os seringueiros haviam desenvolvido uma econo
mia baseada na combinação de extrativismo com agricultura e a criação de pequenos animais, não 
sendo raro que tivessem uma vaca de leite e algumas cabeças de gado. 

Com a crescente redução no mercado para os produtos extrativos e seguindo a tendência de uso 
da terra nas áreas vizinhas às reservas (grandes fazendas) , muitos seringueiros passaram a ampliar suas 
pequenas criações e a expandir seus rebanhos de gado 

O cultivo da lavoura branca (milho, arroz, feijão e mandioca), em roçados pelo sistema de derru
bada e queima, expande as áreas degradadas dentro das reservas a cada ano. Recentemente, vem sendo 
introduzida nessas áreas a lavoura perene incentivada por pesquisadores e ONGs que atuam com SAFs 
nas reservas e, sobretudo, pelo crédito disponível (PRODEX). 

Dentre os produtos do extrativismo, a borracha é o carro-chefe no Acre e condiciona, através do 
sistema de estradas de seringa que delimitam as colocações, todos os demais aspectos do uso da flores
ta pelos seringueiros. A castanha participa da composição da renda do seringueiro somente na Regional 
do Alto e Baixo Acre, onde a castanheira é nativa. A borracha e a castanha, produzidas nos PAE e 
RESEX existentes nessa região, representam 57% e 36% da produção do Estado, respectivamente. 

13 A crise do extrativismo tradicional iniciou-se, como o próprio texto diz, já na segunda década do século. Data dessa época, 
a divers ificação da produção do seringueiro, que passou a ser um agricullor e a ter pequenas criações. 
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Outras espécies florestais não-madeireiras podem compor o volume de atividades produtivas e 
contribuir também para a composição da renda do extrativista: frutos, óleos e plantas medicinais. Ou
tras fontes de renda vêm da criação de pequenos animais, caça, pesca e aposentadorias. 

Apesar da tendência de diversificação da produção, verificada principalmente através da criação 
de gado, um estudo realizado em áreas extrativistas de Brasiléia (RESEX Chico Mendes) e Sena 
Madureira (seringais nativos), sobre o sistema produtivo fàmiliar, constatou que a maior parte da renda 
provém do extrativismo (70,5%). Em seguida, está o excedente da lavoura branca que contribui com 
22% da renda e apenas 7,5% provém da pecuária (Tabela 9). 

Tabela 9 -Distribuição do uso da terra na RESEX Chico Mendes, no Município de Brasiléia, e participação dos produtos 
na composição da renda anual 

Uso da Terra 

laVou~ at!U'!J 
La\100"& pé.li'T'I!!r'b".t!i 

~egem 

CujXJtiíii1 

florestal ExtratMe.rro 

Oes.llOiestado 

Mêdii.1 

Fonte: SÁ &ANDRADE,1999. 
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Ainda, como tendência à diversificação da produção, o manejo da madeira vem se apresentando 
para as áreas extrativistas como uma alternativa capaz de gerar retornos líquidos no curto prazo, com 
possibilidades de viabilizar economicamente as Reservas Extrativistas. Entretanto, na opinião de especi
alistas e lideranças de seringueiros, tal atividade, por envolver incertezas no futuro dos recursos e por ser 
alheia à cultura do seringueiro, representa uma séria ameaça à sustentabilidade da reserva em termos 
sociais, econômicos e ambientais. Social, em virtude dos riscos da atividade madeireira gerar, no futuro, 
concentração de renda e diferenciação social no interior dos seringais; econômico e ambiental, em virtude 
dos riscos e incertezas associados à mudança nos sistemas tradicionais de uso da floresta; riscos sobre o 
estoque de caça e pesca - cujo valor econômico costuma ser ignorado nos cálculos do rendimento dos 
sistemas tradicionais; riscos sobre a sustentabilidade do sistema no futuro - o que se costuma chamar de 
"conservadorismo cultural" do seringueiro é, em geral, um cálculo que dá prioridade aos fatores de risco 
sobre o "retomo líquido a curto prazo", cálculo esse que pode ser descrito como ecologicamente pruden
te e, riscos sobre o estoque de recursos florestais como um todo, pois não se sabe quais serão os efeitos da 
mudança na estrutura florestal sobre a riqueza biológica da floresta. 

De uma forma geral, dificuldades como: distância de transporte, carência de animais e barcos e 
dificuldade na comercialização dos produtos não-madeireiros, principalmente pelos baixos preços, são 
fatores que vêm sendo os principais motivos para a busca de alternativas de maior rendimento pelo 
seringueiro, como o gado e a madeira. 

O extrativismo não-madeireiro é uma atividade potencial, porém com sérios problemas de padroni
zação, fornecimento e dispersão dos recursos, além da pouca mão-de-obra qualificada tecnicamente para 
absorver a cadeia produtiva deste setor. 

Experiências Inovadoras de Destaque no Apoio às Comunidades Extrativistas 

a) Ações do Governo da Floresta (1999 a 2002) 

A SEFE (Secretaria Executiva de Florestas e Extrativismo ), vinculada à SEPRO (Secretaria de 
Produção), foi criada para apoiar o desenvolvimento de uma economia florestal sustentável, a partir da 
definição de políticas e programas para o setor. 

Com relação aos produtos não-madeireiros, o " Programa de Desenvolvimento de Cadeias Pro 
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dutivas" envolve os produtos tradicionais: borracha e castanha e outros potenciais fitoterápicos e 
cosméticos (buriti, murmuru, copaíba, ipê roxo, jatobá, sangue de grado, marapuama, andiroba e unha 
de gato), palmeiras (murmuru, açaí, bacaba, patauá, buriti, jarina) e sementes florestais (mogno, cedro, 
copaíba e jatobá). Através deste Programa, vêm-se desenvolvendo planos de manejo, estudos; planeja
mento de cadeias produtivas e a elaboração de políticas públicas de apoio a exploração racional, 
beneficiamento no próprio Estado e a comercialização para cada produto. Em parceria com o Conselho 
Nacional dos Seringueiros (CNS) e setor privado, vêm-se discutindo ações para o fortalecimento e 
modernização das cooperativas, incluindo a capacitação de seringueiros, associações e usinas para a 
melhoria dos produtos. 

A Lei "Chico Mendes" (Lei Estadual n. 0 1.277, de 13/0 1/99), que trata do subsídio estadual para 
a borracha também é fruto dos trabalhos da secretaria. Somado ao subsídio federal, vêm-se possibili
tando novas perspectivas ao seringueiro e seu impacto é percebido no retorno de famílias à floresta. 

Dentre os produtos oriundos da borracha a serem apoiados pela Secretaria, estão o "couro vege
tal" - lâminas de tecido emborrachado com látex de seringueira- e o solado de borracha. O Programa 
do Couro Vegetal vem sendo desenvolvido em parceria com Associações de seringueiros e a Tree Tap 
(empresa, com sede no Rio de Janeiro, que melhorou o tradicional saco encauchado do seringueiro, 
fabricando produtos como: roupas, bolsas, mochilas etc.). O Governo articula com o BASA e viabiliza 
o treinamento das comunidades. A Tree Tap participa no treinamento e garante a compra da produção. 
O Programa pretende instalar unidades produtivas em todo o Estado. Já o Projeto do Solado de Borra
cha está sendo desenvolvido em parceria com a WWF- World Wildlife Found (Fundo Mundial para a 
Vida Selvagem) e pretende apoiar o beneficiamento nos locais de extração do látex, ou seja, abreviar a 
cadeia produtiva e remunerar melhor o seringueiro. 

Para a castanha também foi criado um Programa específico que busca viabilizar o beneficiamento 
e a comercialização através de contatos com empresas e participação em feiras e eventos. Estão sendo 
instaladas 2 usinas de beneficiamento: uma, em Brasiléia e outra, em Xapuri - municípios que concen
tram 50% da produção do Estado. Pretende-se estimular a produção de castanha salgada, despeliculada 
e também a produção do mingau de castanha em pó, adequado ao uso na merenda escolar, um produto 
que vem sendo pesquisado e desenvolvido pela EMBRAPA que é parceira especial nesse projeto da 
SEFE. 

O governo possui ainda um Projeto para a criação de Centros de Florestania dotados de infra
estrutura e serviços básicos à educação, saúde e atividades produtivas, ou seja, viabilizar a "cidadania" 
aos povos da floresta. Este Projeto é coordenado pela Secretaria de Produção- SEPRO. 

b) Sistemas Agroflorestais - SAFs 

O Projeto Arboreto do Parque Zoobotânico, vinculado à UFAC (Universidade Federal do Acre) 
atua com pesquisa e extensão em Sistemas Agroflorestais, com destaque ao uso de leguminosas para a 
recuperação de áreas degradadas e utilização nos consórcios. Promove cursos de capacitação em áreas 
da RESEX Chico Mendes e Projetos de Assentamentos. 

c) Ilhas de Alta Produtividade - IAPs 

Um exemplo de pesquisa participativa e modelo do neoextrativismo (RÊGO, 1999) vem sendo 
desenvolvida na RESEX Chico Mendes, desde 1994. As Ilhas de Alta Produtividade são pequenos 
plantios de seringueira em áreas de roçados espaçadas entre si e rodeadas pela diversidade da floresta 
natural ou por espécies econômicas formando os SAFs, tendo como "carro chefe" a seringueira. Essa 
forma de manejo da seringueira permite o controle do mal-das-folhas (Microcyclos ulei), devido a alta 
diversidade de espécies, com agentes naturais que contra atacam esse maL Os resultados têm demons
trado que as IAPs são extremamente viáveis para áreas que envolvem grandes extensões de flo resta. 
Considerando que é de fácil assimilação pelo seringueiro e oferece aumento de produtividade do siste
ma no curto, médio e longo prazo. 
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d) Mapeamento e Planejamento Participativo do Uso dos Recursos Naturais 

O método de mapeamento participativo desenvolvido por pesquisadores da UF AC vem sendo 
aplicado com grande sucesso em comunidades rurais e extrativistas. Utilizando imagens de satélite a 
própria comunidade visualiza e mapeia os recursos e usos da terra de sua área. Os resultados são 
confiáveis e com baixo custo, e capacita a comunidade a identificar o melhor manejo para cada ecossistema 
de acordo com suas potencialidades. As experiências com sucesso reconhecido são o projeto de 
" Mapeamento Comunitário em Seringais no Estado do Acre", na RESEX Chico Mendes 
(ALECHANDRE & BRO"WN, s/d), e o "Projeto de Planejamento Participativo de Uso da Terra e 
Desenvolvimento Sustentável do Município de Boa Vista do Ramos - AM" - coordenado pelo 
IMAFLORA. Este último vem subsidiando a elaboração de uma política de desenvolvimento rural , a 
regularização fundiária das terras das comunidades locais e a criação de um Plano Municipal de Desen
volvimento Sustentável, representando o primeiro passo para a Implantação da Agenda 21 local. 

Na Reserva Extrativista do Alto Juruá, a Associação de Seringueiros, com apoio técnico da 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e da Universidade de São Paulo (USP), realizou 
cadastro de moradores e elaborou mapas baseados em imagens de satélite. Há, em andamento, um 
programa de monitoramento do uso da fauna e de outros recursos naturais, visando o estabelecimento 
de sistemas de manejo. 

e) Projeto Couro Vegetal 

Este projeto, desenvolvido pela empresa Tree Tap, melhorou o tradicional saco encauchado pro
duzido pelo seringueiro - lâminas de tecido emborrachado com látex de seringueira - e implantou, na 
Reserva Extrativista do Alto Juruá, nove unidades familiares de produção que geram emprego para um 
grupo com cerca de 30 familias. Atualmente, a empresa vem contribuindo na ampliação da produção no 
Estado através da parceria com a Secretaria Executiva de Florestas e Extrativismo. 

f) Projeto FDL - Folha Defumada Líquida 

Há, em andamento, também na Reserva Extrativista do Alto Juruá, um projeto de fabricação de 
folha de látex pelo sistema desenvolvido na Universidade de Brasília (UnB), com uso de ácido pirolenhoso 
em forma líquida, dispensando a defumação. 

g) Manejo e Beneficiamento do Murmuru 

Em Cruzeiro do Sul, a Empresa Tawaya- comércio de produtos do Vale do Juruá - implantou 
uma usina de beneficiamento de coquinhos de murmuru - palmeira típica de áreas ribeirinhas, cuja 
gordura aplica-se na indústria de cosméticos. A empresa cadastra seus fornecedores e realiza estudos 
para orientar o manejo da espécie. 

Populações Extrativistas Fora de PAE e de RESEX 

Durante esta primeira fase do Zoneamento Ecológico-Econômico, foi identificado um número 
expressivo de familias extrativistas que estão fora de PAE e RESEX que solicitam as áreas onde estão 
vivendo, muitas delas, há mais de 40 anos. Algumas áreas já estão em processo de estudo pelo IBAMA 
ou JNCRA, mas o processo muitas vezes é moroso, expondo as famílias aos mais diversos tipos de 
conflito. 

Através de entrevistas com lideranças e Lista do "Grito da Terra" (relação de áreas reivindicadas 
anualmente por comunidades), foram mapeados um total de 32 áreas em todo o Estado, que estão 
sendo solicitadas por comunidades extrativistas. Muitas dessas áreas são reivindicadas há mais de 10 
anos e as famílias, muitas vezes, convivem com a falta de apoio dos órgãos públicos da esfera estadual 
ou municipal. Os conflitos verificados vão desde a presença de pequenos agricultores até a exploração 
madeireira e desmatamento ilegais. 
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Além das áreas solicitadas por comunidades, foram identificadas também as áreas em estudo pelo 
IBAMA e INCRA. Dentre estas áreas, estão somente duas novas RESEXs que estão em fase de cria
ção: a RESEX Alto Tarauacá e a RESEX Riozinho da Liberdade, ambas na Regional do Tarauacá/ 
Envira. A RESEX do Alto Tarauacá já tem diagnóstico sócioeconômico concluído e encontra-se em 
processo de legalização para a sua criação. O diagnóstico sócioeconômico para a Reserva Extrativista 
do Riozinho da Liberdade também já foi concluído e entregue ao CNPT/IBAMA. 

No total, foram identificadas e mapeadas 42 áreas, sendo incluídas também as áreas que estão em 
estudo pelo INCRA para a criação de novos PAEs. Assim, as áreas foram separadas em 4 categorias: ( 
i) PAE solicitado por comunidades; ( ii ) PAE solicitado e em estudo pelo INCRA; ( iii) PAE em estudo 
pelo INCRA e ( iv) RESEX solicitada e em estudo pelo IBAMA (Tabela 1 O ). 

Tabela lO- Áreas solicitadas e em estudo para PAE e RESEX no Estado, por Regional 

Regional Local Município 
AILO A.cré &/lrlg~l Bôi:! ViS!;, X~fXJri 

Faz. NaYa Esperança Xap.Mi 
&:mg<ll Porto Ff !neo Xtl~ 
Seringal &.o Miguel Eprtaciolêl"'d"..a 
Scrl~l S:ao Jos.õ EP'l<lciolar.ã~ 

Ser Bosque Xaf=Ui 
Ssrirg~l Lua Choít~ Xtl~ 

BailCO Acre Seringal tlero?s 19u)ari e Rio Branco 
Scri~l C~iporll Rto S.~nto 
Seringal Boa Fé Pato Ar:re 

Scri~l Nova Atnélii!! Cãp-xaba 
Seri~ NoYO Aoctrá PatoAae 

Purus PA Bor;~ S'~perança Sena Maaurerra 
G"-cba C~nd'f!S -8 &ll<!I!Ro~ 

Gcba C~nd'CS 9 Si'lnla ROS<~, M. U· bano c S(lf)oã Vli!tdureira 
Olete Livre-nos :leus Sena Madureira e M. Urbano 
Getma ~ crt~ncisco Sl!mi Mátlureira 
~Vere.za f eijó e M. Urbano 
G I iibi!l M í:.il'M .. ríâ SM<i MMureirn 
Ser. Taba.:inga Sena Madureira 

Glcoo Boa Vi!!;ii!! Sõmi Maodureira 
Tarauacãl Envira RESEX RiozinMo Lit:erctade Tarauacá 

RESEX AliO Tí:f'at!aeil Tarauoc~ c Jorcr<'IO 
Seringa. Joacy Tarauacá 

C3tlba ~nd"t$ 7.1 Feijô O' santa Rosa 
G4eba Chan:::Ces 7 Feijó 

Ssringal. San~ Cruz Fsijó 
Seringal. Vísta Alegre Feijó 

Senogal. Ju•u~ri AM 
Juruá PA Santa Lurzia Cruzaro do SU 

SÇtingal Cr~~ro do Va,o Porto W3illt:lf 
Senngal. V~rafsG I Màncio lrna 
Seringal Valp~:mfso 11 Cruze o doSU 

Seringal. Rio de Janeiro Porto Waltef-
Sori~l. su:ç~ Porto~lltt 

Sa'Tigal. Sêo Salvador Màncio Lrna 
Sàrio;Jal. Rédern;M Porto W3iller 
~ngal Ap'.JI Cruzetto do SU 

Sering<ll Fo-talua Cru~ odoSU 
Seringal Pv:::aiP"aJ 1 Rodrigues Mies 
Sêllngal. Russas C r uzt'o1o do SU 

Fonte : IBAMA, INCRAe lista do "Grito da Terra" -1 999. 
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Tabela 11 -Áreas solicitadas e em estudo para PAE e RESEX no Estado do Acre 

Categoria Quantidade Area (ha) 
RESSX SQIIC.'ladil: e em e$tud0 3 ~10$7 

PAE SOI!Çil.t:tlo 15 2~4A55 

PAE SoliCil.t:tlo é arn sstudo 14 624.8:59 
PAE em es.~udo 10 1.058 092 

TOTAIL 42. 2.618.483 

Fonte: ZEE/AC, 1999. 

As 42 áreas identificadas totalizam 2.518.493 ha que correspondem a 16% do território do Esta
do e estão distribuídas pelas cinco Regionais. A maior parte das áreas concentra-se na Regional do 
Purus (39%). Seguem-se as Regionais de Tarauacá e Envira (34%), Juruá ( 18%), Baixo Acre (7,5%) e 
Alto Acre (1,4%)- Figura 17/A. Considerando apenas aquelas onde há demanda pelas comunidades, 
temos 32 áreas, totalizando 1.460.401 ha (9,3% do Território), sendo a maior parte (47%) situada na 
Regional do Tarauacá/Envira, onde estão as novas RESEXs do Riozinho da Liberdade e Alto Tarauacá. 
Na segunda posição (30%), está a Regional do Juruá que contém áreas solicitadas somente para PAEs 
(Figura 17/B). 
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A: Áreas solicitadas e em estudo B: Áreas solicitadas 
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Figura 17- Área solicitada e em estudo para PAE e RESEX por Regional (ha) (Fonte: ZEE/AC, 1999) 

Com relação ao número de famílias que estão demandando essas áreas, foi possível obter infor
mações apenas de um reduzido número de áreas, o que totalizou 2.537 famílias fora de PAEs ou 
RESEXs. A Figura 18 ilustra o número de famílias que estão demandando áreas, por Regional. 
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Figura 18 - Número de famílias que solicitam PAE e RESEX por 
Regional (Fonte: ZEE/AC, 1999) 
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Diante da crise do extrativismo no Estado do Acre, observam-se novas tendências de uso dos 
recursos naturais, com a expansão das pastagens, da agricultura itinerante e exploração da madeira em 
Reservas Extrativistas. 

Embora algumas iniciativas, em andamento, tenham se demonstrado promissoras no apoio ao 
extrativismo, ainda estão em fases iniciais e são pouco difundidas entre os seringueiros. A atuação das 
instituições do Estado em áreas extrativistas tem ocorrido de forma isolada, revelando fragilidade e 
inexistência de parcerias interinstitucionais. 

Além dos procedimentos legais que garantem a efetivação dos PAEs e RESEXs, a emancipação 
de suas populações passa pelo fortalecimento da infra-estrutura e dos serviços básicos de saúde e 
educação, assistência técnica capacitada para a introdução de técnicas inovadoras de produção e para 
o fortalecimento da organização social. 

4.4.3 - Os RIBEIRINHos 

A ocupação das terras do Acre ocorreu primeiramente pelos rios, em cujas margens se localiza a 
maioria das sedes municipais do Estado. Ao longo destas margens, estabeleceram-se os chamados 
ribeirinhos, constituindo comunidades organizadas a partir de unidades produtivas familiares que se 
util izam dos rios como principal meio de transporte. Segundo dados da Fundação Nacional de Saúde 
(1996), a população ribeirinha no Acre é de 86.019 habitantes, sendo que desse total mais de 60% estão 
concentrados na regional Tarauacá/Envira e Juruá. São aproximadamente 4.000 produtores ribeiri
nhos, ocupando cerca de 23.000 ha às margens dos rios Acre, Jaco, Purus, Envira, Tarauacá e Juruá e 
seus afluentes. 

Os produtores ribeirinhos desenvolvem uma economia de subsistência bastante diversificada, ao 
mesmo tempo adaptada e condicionada pelo meio ambiente sem agredi-lo com práticas como queima e 
desmatamento da floresta. 

Embora arenosas, as várzeas apresentam elevada fertilidade, renovada anualmente com o pro
cesso de reposição natural de nutrientes quando da baixa dos níveis dos rios após o período de "inver
no ... Como resultado deste processo natural, o cultivo contínuo das várzeas no período da seca não 
implica em queda de rendimento da produção, como ocorre no sistema de agricultura itinerante. Os 
períodos de cheia, por sua vez, fazem predominar as gramíneas como cobertura natural das várzeas, 
facilitando o cultivo destas áreas. 

A agricultura é praticada principalmente nas várzeas, durante o período da seca, porém também 
são utilizadas áreas de terra firme. Além do cultivo de frutas, hortaliças, raízes e grãos, os ribeirinhos 
criam pequenos animais, como suínos e aves. As culturas comerciais são de inserção regional. No Vale 
do Juruá, por exemplo, são cultivados amendoim, feijão, melancia e tabaco. A economia dos ribeirinhos 
é complementada pela caça e pesca e pelo extrativismo vegetal. A Tabela 12 exemplifica bem o caráter 
diversificado da economia ribeirinha. 

Tabela 12 - Número de produtores ribeirinhos e área das principais lavouras nas regionais do Baixo Acre, Juruá e 
Tarauacá/Envira - 1999 

Retionais Familia Aru mídialfamlll:a (ha~ 
(n~ Arroz Fe-ijao h~ lho Mandioca Banana Melancia Citros Abacaxi 

IBallro Aae 1 269 o 74 0.64 1 65 1 14 1.10 0.16 0.46 007 
Juruá 371 020 0.05 023 042 0.08 0.01 0 .00 000 
Tarauaai/ 9.44 059 0.311 042 I} 11 0 .11 0 .00 0 .00 000 
Efflira 

Fonte: SEPRO/SEAPE, 1999. 

O apoio às organizações de produtores através do crédito rural, assistência técnica e pesquisa são 
elementos que podem incrementar o potencial produtivo da economia dos ribeirinhos sem que estes 
incorram nos riscos de migração ou de recorrer a novas práticas potencialmente danosas ao meio 
ambiente onde vivem. 
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4.4.4- Os PECUARISTAS 

A partir de meados dos anos 60, a pecuária se faz presente na realidade acreana com sérias 
conseqüências econômicas, sociais e ecológicas, sendo, por isso, foco de intensos debates e 
questionamentos entre os diferentes segmentos sociais (VALENTIM & VOSTl, 200Gb). 

Nessas três décadas, a pecuária experimentou um processo de expansão acentuado no Acre, 
ocupando hoje uma área de aproximadamente 1,2 milhões de hectares de pastagens: 90% são pasta
gens formadas usando os capins desenvolvidos e recomendados pela pesquisa, sendo que 30% destas 
áreas estão consorciadas com a leguminosa puerária (EMBRAPA, 1999a), com um rebanho superior a 
1,3 milhões, em 1999 (SEPRO, 1999). 

Ainda na década de 60, a pecuária era uma atividade incipiente, de baixo nível tecnológico, 
praticada predominantemente por seringalistas e pequenos e médios produtores, insuficiente para aten
der a demanda local. Esta era satisfeita geralmente pela importação de grandes quantidades de gado da 
Bolívia (VALENTIM & VOSTI, 2000b). 

A primeira fase de expansão da pecuária no Acre ocorreu nas décadas de 60 e 70, fruto das 
políticas do Governo Federal para a integração econômica dos governos militares e das transformações 
em curso na economia acreana. A Operação Amazônia, estabelecida em 1966, e também outros planos 
posteriores favoreceram a expansão da pecuária na região amazônica favorecida por amplos incenti
vos. Por outro lado, a falência dos seringalistas no início do anos 60, com a interrupção do financia
mento de suas dívidas para com o antigo Banco da Borracha, forçaram-os a oferecer as suas terras a 
preços módicos. A redução acentuada no valor da terra estimulou a ação de especuladores que compra
vam extensos seringais como uma forma de investimento (MAHAR, 1979; SANTANA et al., 1997; 
VALENTIM, 1989). 

Nos Estados do Acre e Rondônia, 33 projetos agropecuários e industriais foram aprovados no 
período de 1965-1 966, com ênfase para a pecuária de corte e projetos de mineração (SANTANAet a/., 
1997; SMITH et al., 1995; SUDAM, 1976). Este processo se acelera nos anos 70 com as ações siste
máticas do governo acreano, visando atrair investimentos de pecuaristas do sul do Brasil, e do Governo 
Federal, na tentativa de transformar a Amazônia em uma grande exportadora de carne, contribuindo 
assim para minorar o déficit comercial brasileiro. Assim, implantou-se no Acre uma pecuária de corte 
extensiva, através da substituição da floresta tropical úmida por sistemas de produção não sustentáveis. 

A expansão das áreas desmatadas para a formação de pastagens em florestas ricas em seringuei
ras e castanheiras nativas e previamente ocupadas pelos seringueiros teve como conseqüência sérios 
conflitos sociais pela posse da terra e a expulsão de seringueiros para a periferia das cidades locais 
(VALENTIM, 1989, 1990). Este processo ocorreu de forma generalizada em todo o Estado, tendo 
sido mais acentuado no sudeste do Acre. 

As pastagens cultivadas implantadas na região, após a derrubada e queima da floresta, apresenta
vam excelente produtividade nos primeiros anos (entre 10 a 1St de forragem/ha/ano), devido à incor
poração ao solo de grande quantidade de nutrientes contidos nas cinzas da biomassa e da redução do 
alumínio a níveis não limitantes ao estabelecimento das pastagens. Com o decorrer do tempo, no entan
to, diminui a produtividade das pastagens, principalmente das espécies forrageiras não adaptadas a 
região. Assim, mesmo com limpezas anuais sistemáticas, constatava-se uma redução considerável na 
capacidade de suporte das pastagens e o aumento na incidência de plantas invasoras. Tal fato resulta, 
via de regra, na degradação das áreas de pastagem, forçando novos desmatamentos (FALES!, 1976; 
SERRÃO & NEPSTAD, 1995; SERRÃO & TOLEDO, 1988; SERRÃO et al., 1979; VALENTIM & 
COSTA, 1982). 

A segunda fase de expansão da pecuária no Acre ocorreu no período entre 1979 a 1986. Esta se 
caracterizou pelo aumento ainda maior das áreas degradadas, mormente pelo ataque de cigarrinhas 
sobre as pastagens estabelecidas com a gramínea Brachiaria decumbens. 

Esta fase marca também o início da introdução e avaliação de gramíneas e leguminosas forrageiras 
adaptadas às condições edafoclimáticas do Acre, que viriam a permitir o aumento da produtividade (até 
23t de forragem/ha/ano) e a manutenção desta por períodos mais longos. Outras práticas também 
passaram a ser introduzidas, como a difusão e a adoção de tecnologias para formação, melhoramento 
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e manejo de pastagens; emprego de capineiras e banco de proteínas para a pecuária de leite, o melho
ramento das práticas de manejo sanitário do rebanho, a correção de deficiências minerais do rebanho e 
a recuperação e renovação de pastagens degradadas (VALENTIM, 1989, 1990; VALENTIM & 
MOREIRA, 1994). 

Ao mesmo tempo, a pesquisa lançou no mercado uma nova gramínea (Brachiaria brizantha cv. 
Marandu), mais produtiva e resistente a esta praga, que, consorciada com a leguminosa Pueraria 
phaseoloides, reduziria os riscos de ocorrência de pragas e doenças, bem como fixaria nitrogênio ao 
solo. A disponibilidade de avanços técnicos, no entanto, não impediu o aumento expressivo tanto das 
áreas degradadas, quanto das taxas de desmatamento para formação de pastagens (VALENTIM, 1989). 

A terceira fase da pecuária no Acre tem inicio com a proibição pelo Governo Federal, a partir de 
1989, do uso de crédito oficial para o desenvolvimento de atividades que implicassem em desmatamento 
na Amazônia. Para tanto, muito contribuíram os movimentos sociais no Acre e os desastres ecológicos 
provocados pela expansão da pecuária. Como novos obstáculos a expansão da pecuária, colocaram-se 
a criação e aplicação de legislação ambiental para licenciamento de atividades agropecuárias, particu
larmente nas médias e grandes propriedades e a melhoria da infra-estrutura e dos recursos humanos 
destinados à fiscalização ambientaL 

Estes fatos, aliados às novas tecnologias disponíveis e às pressões pela preservação e utilização 
racional dos recursos naturais da floresta amazônica, têm forçado os pecuaristas a optarem por alterna
tivas ecológica e economicamente mais recomendáveis para a recuperação de áreas já desmatadas 
(ARARIPE, 1989; CASTILHO, 1989; VALENTIM, 1989, 1990, 1994, 1995a, 1995b). 

É importante ressaltar que parcela significativa dos médios e grandes produtores continuam 
praticando uma pecuária com baixos níveis de produtividade. Isto ocorre, de forma mais significativa, 
nos Vales do Purus e Juruá, provavelmente como conseqüência do isolamento das fontes de informa
ção e assistência técnica, além das grandes distâncias dos mercados fornecedores de insumos e dos 
centros de processamento e consumo dos seus produtos. Existe uma clara tendência das propriedades, 
em todas as classes de tamanho, de reduzir as áreas de florestas e aumentar as áreas de pastagens 
(BROWDER, 1994; CARPENTIERetal. , 2000; DALE etal., 1993; FUTISAKA etal., 1996; VOSTI 
et al., 2000a). 

Tendências da Pecuária no Estado do Acre 

Em 1975, a distribuição do rebanho bovino entre os diferentes tipos de estabelecimentos era bem 
equilibrada, (Figura 20) com 31 mil unidades animais (u.a.) 14 nos estabelecimentos menores que 100 
hectares e, também 3 I mil u. a. nos estabelecimentos maiores que 1. 000 hectares. Os estabelecimentos 
entre IOO e 1.000 ha detinham 27 mil u.a. 

No período entre 1975 e I985, houve um maior aumento do rebanho nos estabelecimentos mai
ores que I.OOO ha, que chegaram a I 04 mil u.a., contra 83 mil u.a. nos estabelecimentos intermediários 
e 56 mil u.a. nos pequenos estabelecimentos. 

No decênio seguinte, entre 1985 e 1996, continuou havendo um crescimento do efetivo bovino 
nos três grupos de estabelecimentos. O grupo dos estabelecimentos menores que 100 ha foi o que 
apresentou maiores taxas de crescimento, aumentando seu efetivo para 155 mil u .a., enquanto o grupo 
dos estabelecimentos intermediários aumentou para 206 mil u.a. e o grupo dos estabelecimentos maio
res que 1.000 ha passou para 23 7 mil u.a. O total do efetivo, dessa forma, chegou a 598 mil u.a. Há que 
se fazer uma ressalva: os dados colhidos numa campanha de vacinação realizada pela SEPRO, no ano 
2000, apontam para 1.200.000 cabeças, indicando que os dados do Censo Agropecuário devem estar 
subestimados, mesmo considerando algum crescimento entre 1996 e 2000. 

No que se refere à participação de cada grupo de estabelecimentos na atividade pecuária, nota-se no 

" unidade animal (u.a.) é uma medida de referência utilizada para a comparação de bovinos de diferentes tamanhos. A 
conversão dos dados do efetivo bovino apresentados nos censos agropecuários, apresentados em cabeças, para unidade animal (u.a.) 
se deu através das seguintes equivalências: bezerros machos e fêmeas menores de I ano equivalem a 0,3 u.a. ; bezerros machos e 
fêmeas entre l ano e menores de 2 anos equivalem a 0,5 u.a .; do gado maior de 2 anos, as novilhas, bois e garrotes equivalem a 0,8 
u.a., as vacas equivalem a I u.a. e louros equivalem a 1,2 u.a. Esse método foi sugerido por Valentim, J. (com. pessoal). 
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Figura 19 que os estabelecimentos maiores de 1. 000 ha detêm o maior efetivo bovino com 23 7 
mil u.a. (39%), enquanto os estabelecimentos intermediários detêm 206 mil u.a. (35%) e os menores 
que 100 ha detém 155 mil u.a. (26%). 

Vlllor Bruto da Prod11çjo (mil,... .. , a.ttvo Bovino (mil pnldlldH animal•) 

11..8W 

ID< 10C.100 a< 1.0<0> 1.@ I C< 1oa!OO a< 1(1(0> 100~ 

Figura 19-Efetivo Bovino e Valor Bruto da Produção Pecuária nos diferentes grupos de estabelecimentos 
no Estado do Acre ( Fonte: IROF. - Censo Agropecuário, 1995-96) 

Do ponto de vista do valor bruto da produção (Figura 19) no entanto, quem detém o maior valor 
da atividade pecuária, considerando-se não apenas os bovinos, mas os animais de grande e médio porte, 
é o grupo dos estabelecimentos intermediários com 11 .890 milhões de reais (36%), seguido dos estabe
lecimentos menores que 100 ha com 11.198 milhões de reais (34%) e dos grandes estabelecimentos 
com 1 O. 118 milhões de reais (3 0%) . 
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Figura 20 - Evolução da pecuária no Estado do Acre (Fonte: IBGE -
CensosAgropecuários. 1975. 1985.1995-96) 

Progresso Técnico na Pecuária Acreana 

Segundo VOS TI et al. (2000a, 2000b, 2000c ), estudos de campo mostram que sistemas mais 
intensivos de pecuária existem em pequenas, médias e grandes propriedades do Acre. Quando compa
rados com os sistemas tradicionais, os sistemas mais intensivos têm pastagens com maior capacidade 
de suporte animal, possuem maior produtividade e permanecem produtivos por maiores períodos de 
tempo. Entretanto, estes sistemas demandam maior quantidade de capital e mão-de-obra para o seu 
estabelecimento e manejo. Além disso, a necessidade de capital e mão-de-obra durante os períodos de 
estabelecimento e operação destes empreendimentos são maiores para a pecuária leiteria do que para a 
de corte. 

Nos últimos 15 anos, a Embrapa Acre, em parceria com a EMATER-Acre, Federação da Agricul
tura do Estado do Acre, SENAR-Acre, SEBRAE-Acre, Instituto de Meio Ambiente do Acre-IMAC, 
promoveu um processo intensivo de transferência e adoção de tecnologias. Para tanto, foi desencade-
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ado um programa intensivo de capacitação dos agentes de extensão públicos e privados e de milhares 
de pequenos, médios e grandes produtores. Isso ocorreu através de cursos, palestras, dias-de-campo, 
unidades demonstrativas, produção e distribuição de sementes e mudas de gramíneas e leguminosas 
forrageiras para os produtores, nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Ma
nuel Urbano, Xapuri (inclusive para seringueiros da Reserva Extrativista Chico Mendes), Brasiléia, 
Epitaciolândia, Plácido de Castro e Acrelândia (VALENTIM, 1999). 

A Embrapa-Acre elaborou e submeteu propostas ao BASA e à SUDAM, visando condicionar a 
aprovação de novos projetos de recuperação de pastagens degradadas e intensificação da pecuária à 
exigência de utilização das tecnologias recomendadas pela pesquisa. Em 1989, o Instituto de Meio 
Ambiente do Acre (IMAC) promoveu um workshop, no qual foram discutidos e aprovados os critérios 
para licenciamento de atividades agropecuárias e de manejo florestal. Dentre as decisões aprovadas, 
inclusive pelo setor produtivo, estavam incluídas: 1) a proibição do uso do fogo no manejo de pasta
gens a partir do segundo ano de formação do pasto; 2) a concessão de licenciamento para novos 
desmatamentos apenas quando toda a área já desmatada tivesse incorporado todas as tecnologias dis
poníveis e economicamente viáveis e estivesse sendo utilizada de forma eficiente. 

Em 1999, o Governo do Estado do Acre, com o apoio da EMBRAPA-Acre, formulou propostas 
de políticas para o setor pecuário, para inclusão na Agenda Positiva, negociada entre o poder público 
estadual e federal e o setor privado. As principais propostas foram: 1) priorizar o estabelecimento de 
políticas e a criação de mecanismos para estimular o desenvolvimento e a adoção de tecnologias para a 
recuperação de áreas degradadas e aumento da produtividade e eficiência das atividades agropecuárias; 
2) redução gradual das taxas de desmatamento, estabilizando-as em 14% no ano 2020 (ACRE, 1999). 

A utilização das tecnologias desenvolvidas pela EMBRAPA-Acre, associadas a outras 
disponibilizadas pelo setor privado, tais como: a inseminação artificial, o cruzamento industrial, o ma
nejo sanitário, reprodutivo e nutricional adequado, além do uso de energia solar e cercas elétricas; tudo 
isso vem permitindo a intensificação da pecuária. Isso tem resultado no aumento da sua produtividade, 
reduzindo custos e tornado a pecuária de corte lucrativa e competitiva em nível nacional, além de 
permitir a verticalizaçã.o da atividade e, ao mesmo tempo, reduzindo a necessidade de novos 
desmatamentos. 

Nos últimos 20 anos, o uso de tecnologias e os ganhos de produtividade na pecuária do Acre, 
aliados às restrições legais contra a expansão descontrolada desta atividade em novas áreas de flores
tas, já permitiram evitar o desmatamento de mais de um milhão de hectares para a formação de pasta
gens (EMBRAPA, 1999a, 1999b). 

Apenas para exemplificar, em 1980, eram necessários, em média, dois hectares de pastagens para 
alimentar uma unidade animal (1u.a .= uma vaca com 450 kg de peso vivo). Hoje, esta mesma área de 
pastagens, utilizando toda a tecnologia disponível (pastagem consorciada de gramínea e leguminosa + 
cerca elétrica com pastejo rotativo), pode alimentar até sete unidades animais. Isto já é realidade em 
algumas dezenas de propriedades do Acre. Mas os ganhos são ainda maiores. Em 1980, um boi só 
estava pronto para abate com 18 arrobas, aos 48 meses de idade. Hoje, alguns pecuaristas já estão 
abatendo bois de 18 arrobas com menos de dois anos de idade (EMBRAPA, 1 999a). 

Frente ao nível de especialização na pecuária observados nos grandes empreendimentos 
agropecuários, a reversão da tendência de aumento das áreas antrópicas, especialmente em função das 
áreas de pastagens já existentes, pode pautar-se por dois tipos de ações. Um deles é o investimento na 
recuperação e manejo de pastagens já formadas visando uma elevação da produtividade da pecuária, a 
fim de que esse aumento do rebanho bovino não implique em aumento das áreas de pastagens na 
mesma proporção. O outro, refere-se à diversificação da produção, principalmente investindo em ativi
dades de melhor rendimento por unidade de área, como no caso dos cultivos perenes e a integração 
lavoura-pecuária, nas áreas já desmatadas com aptidão para a agricultura intensiva. O consorciamento 
de espécies arbóreas com as áreas de pastagens, através dos chamados sistemas agrotlorestais silvo
pastoris podem ser uma síntese que combine essas duas ações propostas, porém dependendo ainda de 
pesquisas que possam dar suporte à definição de sistemas adequados às condições ambientais e sócio
econômicas do Acre. 

Analisando-se as condições tecnológicas que possam indicar tendências de intensificação da produ
ção dos grandes estabelecimentos, como mostra o Figura 21, nota-se um crescimento no número de 
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estabelecimentos que praticam controle de pragas e doenças nos animais e que têm acesso à assistência 
técnica e que possuem tratores. 

No entanto, ainda é muito pequeno o número de estabelecimentos, inclusive mostrando uma 
tendência de redução nos últimos anos, que utilizam ferti lizantes orgânicos ou químicos e que promo
vem controle de pragas e doenças vegetais, indicando a ausência de ações de manejo de pastagens na 
maioria dos estabelecimentos. Um manejo adequado das pastagens é um passo fundamental para a 
elevação da sua produtividade. 

••r---------------------~ 
Bjl;l 1---------------------

•• t---------------~ 

Figura 21- Porcentagem de estabelecimentos maiores de 1.000 ha que 
utilizam os insumos discriminados na figura (Fonte: mm: -
Censos Agropecuários, 1975, 85, 96) 

Os problemas enfrentados pelos grandes empreendimentos agropecuários na Amazônia, muito 
mais do que a falta de capital, foram ligados à falta de uma infra-estrutura fisica, de uma estrutura 
econômica e de serviços que pudesse atender às suas necessidades de consolidação e comercialização, 
à ausência de tecnologias específicas para as características da região e à inexistência de um mercado 
de trabalho rural de dimensões adequadas15 . 

Parece lógico que algumas empresas agropecuárias têm condições de superar essas dificuldades 
e avançar na intensificação e diversificação da pecuária, permitindo atingir os objetivos de melhoria 
econômica da atividade e redução dos desmatamentos. No entanto, para o caso mais geral do setor, se 
não houver uma superação dos problemas de infra-estrutura e da estrutura econômica e social, se não 
houver avanços no desenvolvimento de tecnologias adequadas para a eficiência das atividades das 
grandes empresas agropecuárias, corre-se o risco de desperdício dos investimentos aplicados nessa 
pecuária, como mostra a história dos últimos anos desse setor 

Contudo, mesmo num cenário mais otimista de superação das dificuldades estruturais, ainda 
persistem os problemas ambientais em função da contradição existente entre a racionalidade da empre
sa capitalista, que busca sua eficiência econômica através da homogeneidade e da simplificação do 
ambiente, e as formas da natureza tropical, caracterizada pela diversidade e pela complexidade. 

4.5 -VARIAÇÕES REGIONAIS 

A produção agropecuária e extrativista no Estado do Acre apresenta diferenças regionais impor
tantes. A Tabela 13 mostra que a região do Baixo Acre responde pela maior porcentagem do valor 
bruto da produção do setor primário com 39% do total, seguido pela região do Juruá com 28%, do 
Tarauacá/Envira com 14%, Alto Acre com 12% e do Purus com 7%. Em quase todas essas regiões, o 
grupo dos estabelecimentos menores que l 00 ha são responsáveis pela maior parte do valor bruto 

15 Uma discussão mais detalhada sobre os problemas da grande empresa na Amazônia pode ser encontrada em COSTA ( 1998) 
que faz uma anál ise de duas tentativas fracassadas de implantação de grandes indústrias na região, o caso da Ford nos anos 20 e as 
empresHs HgropecuáriHs nos Hnos 70. 
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produzido, com exceção da região do Alto Acre onde o grupo dos estabelecimentos intermediários, 
entre 100 e menores que 1.000 ha, é o responsável pela maior parte do valor bruto produzido. 

Tabela 13 -Valor Bruto da Produção no Setor Primário (mil reais) I Acre- 1995 /96 

Regionai-s < 100 100 a< 1.000 > 1.000 Total 
Alto Acro 4 3741 5691 2376 12.641 
Baixo Acre 22679 10446 6607 .111 931 
p-urus 4 376 3308 275 7959 
Juruá 25526 3 827 554 29907 

Teraue~lro 9 119 4~ 990 14 162 
Total &6.274 28.124 12.802 107.200 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 1995-96. 

Observando-se a composição do valor bruto da produção dos diferentes grupos de estabeleci
mentos (Figura 22), grosso modo, todas as regiões seguem a tendência geral observada para o Estado 
como um todo, apesar de existirem algumas peculiaridades regionais. 

O grupo dos estabelecimentos menores que 100 ha, em todas as regiões, tem sua principal fonte 
de valor na agricultura temporária, com destaque para a região do Juruá que apresenta a maior partici
pação relativa. Nas regiões do Alto e Baixo Acre, no entanto, o peso da pecuária é bastante elevado, 
refletindo um crescimento da produção pecuária familiar nessas regiões e, ao mesmo tempo, aparecem 
os maiores pesos relativos dos pequenos animais e da agricultura perene, indicando um nível maior de 
diversificação produtiva. O extrativismo aparece de maneira mais marcante nesse grupo na região do 
Tarauacá!Envira. 

No grupo dos estabelecimentos intermediários, entre 100 e 1.000 ha, a pecuária aparece como 
principal fonte de valor nas regiões do Alto e Baixo Acre e, nas demais regiões, a principal fonte de 
valor situa-se na agricultura temporária. O extrativismo aparece em todas as regiões, com maior parti
cipação relativa nas regiões do Alto Acre, Purus e Tarauacá!Envira. As demais atividades situam-se em 
níveis semelhantes para todas as regiões. 
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Figura 22 - Composição do valor bruto da produção nos diferentes grupos de 
estabelecimentos separados por regiões. Período de O 1.08. 95 a 31.07, 96 

No grupo dos grandes estabelecimentos, maiores que I . 000 ha, a tendência geral é de exclusivi
dade da pecuária na composição do valor bruto da produção. Destaca-se uma maior contribuição da 
agricultura perene no Baixo Acre, da agricultura perene e temporária no Purus, da agricultura tempo
rária no Tarauacá/Envira e do extrativismo no Juruá. 
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Figura 23 - Caracterização dos principais produtos da agricultura temporária no Estado do Acre 

(Fonte: IBGE - Cen.soAgropccuário. 1995-96) 
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A Figura 24 indica que a região do Juruá e do Baixo Acre possuem as maiores áreas plantadas 
entre 01.08.95 e 31.08.96, com 29% e 27% do total, respectivamente. Em ordem decrescente, apare
cem as regiões do Alto Acre, de Tarauacá/Envira e Purus. No entanto, a região do Juruá consegue um 
valor bruto da produção agrícola muito mais elevado do que a região do Baixo Acre. A região de 
Tarauacá/Envira também apresenta um maior valor bruto por área plantada. Essas diferenças precisam 
ser melhor investigadas. 

Área Plantada 

2QO/ó 

CAIIOAcre 

C f'urus 

10% 

• Babco Acre 
C .Jwué 

Valor Bruto da Produçlo 

Figura 24 - Relação da área plantada e valor bruto da produção nas regionais do Acre 
(Fonte: IBGE- Censo Agropecuário, 1995. 96) 

Observando-se cada um dos principais produtos (Figura 25), nota-se que a região do Juruá tem 
uma dedicação maior a alguns produtos de maior valor agregado, como a melancia, a mandioca (res
ponsável pela famosa farinha de Cruzeiro do Sul) e também a cana-de-açúcar. Esse pode ser um dos 
motivos do maior valor bruto obtido com a agricultura nesta região. 

Nas regiões do Baixo e Alto Acre, vê-se com destaque a produção de arroz. No entanto, essas 
regiões possuem um valor mais baixo por produção de arroz se comparada com Juruá e com Tarauacá/ 
Envira, talvez em função dos preços mais elevados da cesta básica no Vale do Juruá, devido a menor 
concorrência de produtos de fora do Estado dificultada pelo transporte. 

No que toca a pecuária, esta se concentra em grande parte na região do Baixo Acre, em todos os 
grupos de estabelecimentos (Figura 25). Em seguida, aparece a região do Alto Acre. Juntas, essas duas 
regiões detêm 79% das áreas de pastagens, 80% do efetivo bovino em unidades animais e 69 % do 
valor bruto da produção pecuária. 

As regiões de Tarauacá/Envira e do Juruá, apesar de possuírem menores áreas de pastagens e 
menor efetivo bovino do que a região do Alto Acre, conseguem igualar-se a ela no valor bruto da 
produção, mostrando uma maior capacidade de agregação de valor à produção. 
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Figura 25 - Caracterização regional da pecuária no Estado do Acre (Fonte: IBGE . Censo Agropecuário, 1995, 96) 

4.6 - LINHAS DE CRÉDITO PARA A AGROPECUÁRIA E PARA O EXTRATIVISMO 

Nos últimos anos, algumas linhas de crédito vêm possibilitando um maior investimento por parte 
dos produtores rurais em inovações da agropecuária e do extrativismo no Acre. Estudos mais 
aprofundados sobre o real impacto dessas linhas de crédito na transformação e no direcionamento da 
agropecuária e do extrativismo no Estado precisam ser realizados, não só a título de avaliação, como 
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também para fornecer preciosas informações que sirvam como diretrizes para políticas específicas para 
os próximos anos. 

Um dos programas, que tem se destacado pela presença no cenário agropecuário e extrativista 
nos últimos anos, é o Fundo Constitucional do Norte (FN O), criado em 1988 e funcionando desde 
1989. O FNO financia principalmente a produção familiar do Estado. Aqui, serão levantadas algumas 
tendências mais marcantes que podem ser observadas no movimento do FNO ao longo desses anos de 
existência. 

Uma ressalva a respeito dos dados que serão analisados refere-se à forma como eles foram con
vertidos em valores presentes, utilizando o dólar americano como referência. Os valores convertidos 
pelo dólar americano são fornecidos pelo próprio Banco da Amazônia (BASA) em suas planilhas de 
dados. No entanto, o próprio BASA ressalta que as variações nas taxas de câmbio dos últimos anos 
criam distorções que tornam os valores convertidos pouco exatos. Apesar disso, os dados trazem 
várias informações sobre os financiamentos realizados que mesmo não tendo seus valores monetários 
atuais precisos, indicam tendências importantes a serem analisadas. 

No que se refere à distribuição dos recursos nas regiões do Estado, nota-se uma distribuição 
pouco equilibrada de projetos com predominância da região do Baixo Acre, seguida pela região do 
Purus e do Alto Acre. Estas três regiões que compõem o Vale do Acre detêm 73% dos contratos com 
o FNO. No que se refere ao montante de recursos fmanciados a disparidade é ainda maior, com a região 
do Baixo Acre detendo 51% dos recursos e o Vale do Acre, como um todo, com 79 % dos recursos 
(Tabela 14 e Figura 26). 

Tabela: 14 - Financiamentos do FNO para o Estado do Acre de O 1.01.89 a 3 1.01.00 

Regionais N.° Con1ratos Valor(R$) I 
AJtio Acr-e 
Bã oco Aerê 

F\rus. 
Juruá 

Tl;'lra~IErrwa 

Total 

Fonte: BASA/DERUR/OICOP 

Cortratos de Fi nenciamenlo pelo FNO 

por ~IÕêS do Estado do At:.M 

5J123 6.788.829 99 

12.571 23.665.828,69 
7.362 6.623.164155 
6804 6 031 23$89 
2S94 3 773~71 

35.054 46.882.7:24,83 
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Figura 26- Distribuição dos financiamentos do FNO por regiões ( Fonte: RAS A/OERUR/DTCOP) 
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Do total de recursos fmanciados, parte é destinada a custeios e parte para investimentos. No que se 
refere aos investimentos, pode-se dizer que o FNO contribuiu com parte das mudanças observadas nos 
últimos anos e que foram discutidas ao longo desse texto. Serão apresentados de forma mais detalhada os 
financiamentos relativos à pecuária, à implantação de culturas temporárias e a culturas perenes. 
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Figura 27 -Distribuição dos financiamentos do FNO entre os diversos programas de crédito ( Fonte: OASA!D~RUR/ 
DICOP) 

Em relação à pecuária, foram financiadas entre O I de janeiro de 1989 e 31 de janeiro de 2000 um 
número de 8.800 projetos, possibilitando a compra de 43.802 cabeças de gado (dados do BASA). Os 
financiamentos foram para pecuária de leite ( 60% ), pecuária de corte (31%) e pecuária mista (9% ). As 
regiões do Baixo Acre ( 40%) e Alto Acre (25%) receberam a maior parte do efetivo bovino financiado. 
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Figura 28- Bovinos financiados pelo FNO no período de 01.01.89 a 31.01.2000 no Estado 
do Acre ( Fonte: BASA!DERUR!DICOP) 

Os financiamentos para formação de pastagens em áreas já desmatadas e anteriormente dedicadas a 
atividades agrícolas, predominaram nas regiões do Purus (324 ha) e de Tarauacá/Envira (202 ha). No Alto e 
Baixo Acre, onde predominaram os investimentos em compra de bovinos, a dinâmica de formação de pasta
gens correspondentes não se deu com o crédito do FNO, uma vez que estas já haviam sido estabelecidas 
anteriormente com créditos do PROCERA, no periodo anterior a 1989, quando a legislação federal proibiu 
o uso de recursos públicos no financiamento de atividades agropecuárias que implicassem no desmatamento 
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em áreas de floresta tropicaL 
No que se refere à agricultura temporária, a maior área financiada deu-se na região do Alto Acre, 

com exceção dos cultivos de mandioca, com maiores áreas nas regiões do Purus e do Juruá. Esse dado 
reflete o fato de que essas duas regiões têm investido muito na produção de farinha. 

I ~ -~---,--pastagens 
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hortaliç:as diversas • arroz de sequeiro 
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I c Alo Acre • BaixoAae OP~rus [JJ\Kuá • Tarau:acá/EnYira I 
Figura 29 - Tamanho das áreas das pastagens c culturas temporárias mais plantadas com financiamento 

entre 01.01.1989 a 31.01.2000 (Fonte: BASA/DERUR/DICOP) 

As culturas perenes financiadas correspondem a cerca de 4.000 ha no Estado, refletindo o inte
resse crescente por esse tipo de cultivo pela produção fami liar. As culturas com maiores áreas totais 
financiadas foram café (2.918 ha), banana (1.297 ha), pupunha (960 ha), reflorestamentos (575 ha), 
guaraná (309 ha), cupuaçu (125 (ha) e açaí (53 ha). 

Do ponto de vista da distribuição desses plantios nas regiões, as culturas do café, banana, pu punha, 
cupuaçu e açaí tiveram as maiores áreas totais de plantio na região do Baixo Acre, com total plantado, 
nessa região, de 3.372 ha. A região do Purus teve também uma área plantada significativa com 1.190 
ha, praticamente se concentrando no cultivo do café e da pupunha. O Alto Acre financiou 953 ha, 
principalmente de café, reflorestamento, banana e pupunha. A região do Juruá financiou 766 ha, princi
palmente para reflorestamento, guaraná, café e pupunha. A região do Tarauacá-Envirá, com menor 
área plantada, praticamente só investiu em café, reflorestamento e banana. 
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4. 7 - TENDÊNCIAS GERAIS PARA o SEToR PRIMÁRIO DO EsTADO DO AcRE 

Observando-se a Figura 31, que mostra as alterações nas áreas antrópicas e na composição dos 
valores brutos da produção, é possível traçar algumas tendências gerais para o Estado do Acre. 

No que se refere a conversão de áreas de florestas em áreas antrópicas, os dados do Figura 31 
revelam uma tendência crescente em todos os 3 grupos de área. Entre 1975 e 1985, o segmento inter
mediário e o dos grandes estabelecimentos eram responsáveis praticamente pelas mesmas quantidades 
de áreas antrópicas totais, em torno de 85 mil hectares cada, em 1975. Em 1985, ambos tiveram uma 
ampliação para cerca de 190 mil hectares para ambos, registrando um aumento de 105 mil hectares 
nesses 1 O anos. A área antrópica total dos pequenos estabelecimentos no mesmo período é menor, 
passando de 60 mil hectares, em 1975, para 163 mil hectares, em 1985. Esse grupo apresentou um 
aumento absoluto quase idêntico aos outros dois, ou seja, de l 03 mil hectares. 

No período entre 1985 e 1996, houve uma alteração do quadro anterior, com o segmento dos 
estabelecimentos maiores que 1.000 ha apresentando o maior tamanho total de área antrópica, passan
do dos 190 mil hectares para 336 mil hectares. Isso significa um aumento de 146 mil hectares no 
período, ampliando a taxa de formação de áreas antrópicas em relação ao decênio anterior. O grupo 
intermediário experimentou um aumento menor na área antrópica total, passando dos 190 mil hectares 
para 275 mil hectares. Esse incremento de 85 mil hectares representa urna diminuição na taxa de forma
ção de áreas antrópicas em relação ao decênio anterior. O grupo da produção familiar agrícola (meno
res que I 00 ha) continuou apresentando a menor área antrópica total, passando de 163 mil hectares 
para 245 mil hectares, ou seja, um aumento de 82 mil hectares, diminuindo igualmente a taxa de forma
ção de áreas antrópicas em relação ao decênio anterior. Portanto, comparando esses dois decênios, 
apenas o segmento das grandes empresas agropecuárias apresentou uma tendência de aumento na taxa 
de conversão de áreas florestais em áreas antrópicas. 

Mesmo apresentando a menor área antrópica total, o grupo da produção familiar agrícola é quem 
apresenta uma maior porcentagem de área antrópica em relação a sua área total. Neste grupo, esta 
porcentagem era, em 1996, de 36%, contra 26% das grandes empresas agropecuárias e 22% do seg
mento intermediário, indicando níveis de intensidade diferentes do uso da terra nestes diferentes esta
belecimentos rurais. 

Comparando os três segmentos (Figura 31 ), pode-se observar que em todos eles as pastagens são 
as maiores responsáveis por esse aumento das áreas antrópicas totais, inclusive com uma tendência de 
aumento da taxa de crescimento das pastagens no decênio 1985-96 em relação ao decênio anterior em 
todos os grupos. No entanto, as dinâmicas de formação de pastagens são diferentes em cada um dos 
grupos. 

Nos grupos da produção fami liar agrícola e extrativista, a formação das pastagens tende a se dar 
pela incorporação de áreas abandonadas da agricultura temporária itinerante, como descrito anterior
mente. No caso dos grandes empreendimentos, a maior parte das pastagens é formada diretamente a 
partir da conversão de áreas florestais . Os médios fazendeiros apresentam os dois comportamentos. 
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Figura 31 - Mudanças na área antrópica e no valor bruto da produção (VBP) dos diferentes grupos de estabelecimentos no 
Estado do Acre entre 1975 e 1995/96 (Fonte: IBGE. Censos Agropecuários, 1975, 1985, 1996) 

Em relação ao valor bruto total da produção agropecuária e extrativista (Figura 32), com os 
dados do ano agrícola de agosto de 1995 a julho de 1996, a produção familiar agrícola aparece como 
o segmento com o maior valor bruto da produção com 66 mil reais, seguido pelo grupo intermediário 
com 28 mil reais e pelo grupo dos grandes empreendimentos agropecuários com 13 mil reais. 
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Figura 32 -Valor bruto da produção do setor primário {Fonte: IBGE- Censo Agropecuário, 1995-96) 

No que se refere a ocupação da força de trabalho no setor primário (agropecuária e extrativismo ), 
nota-se um crescimento no período de 1975 a 1985, em todos os segmentos analisados (Figura 33). 
Nesse período, as maiores taxas de crescimento foram observadas no segmento da produção familiar 
agrícola. 

No período de 1985 a 1996, inverteu-se a tendência, com decréscimo no número de pessoas 
ocupadas em todos os segmentos analisados. As maiores taxas de decréscimo deram-se no segmento 
intermediário. 

No período entre 1985 e 1996, consolidou-se o segmento da produção familiar agrícola como o 
maior responsável pela geração de emprego no setor primário. Em 1996, esse segmento ocupava 67.223 
pessoas. Em segundo lugar, aparece o grupo intermediário, da produção familiar extrativista e dos 
médios fazendeiros, que, em 1996, ocupava 23 .788 pessoas. O grupo dos grandes empreendimentos 
agropecuários aparece em terceiro lugar, com apenas 2.575 pessoas. 
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Figura 33 - Pessoal ocupado em estabelecimentos rurais de diferentes grupos 
de tamanho {Fonte: IBGE- Censos Agropecuários, 1975, 85, 95-96) 

A observação em conjunto dos dados sócioeconômicos analisados - produção agropecuária to
tal, valor bruto da produção e pessoal ocupado - apontam o segmento da produção familiar agrícola, 
prioritariamente, e os segmentos da produção familiar extrativista e dos médios fazendeiros como os 
mais dinâmicos e importantes para o conj unto da economia do setor primário no Estado. Nesse sentido, 
políticas públ icas que fortaleçam esses segmentos tendem a atingir resultados mais favoráveis em 



Zoneamento Ecológico-Econômico--------------------

função do potencial econômico demonstrado. Além disso, apesar de um uso mais intensivo da terra, 
estes segmentos respondem por um impacto ambiental total menos significativo do que o dos grandes 
estabelecimentos agropecuários. Portanto, um projeto de desenvolvimento mais sustentável para o 
Estado deve pautar-se por investimentos em formas de produção diversificadas, com um equilíbrio 
entre as atividades extrativistas, agricultura perene e temporária e a criação de grandes e pequenos 
aruma1s. 
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5- POPULAÇÕES E TERRAS INDÍGENAS 

5.1 - CoNTEXTUALIZAÇÃO HisTóRICA 

No final do século XIX, os primeiros contatos das populações indígenas com caucheiros perua
nos e exploradores de seringais vindos do nordeste foram marcados pelas "correrias", espécie de expe
dições punitivas que tinham como finalidade dizimar ou escravizar índios. Além do grande número de 
mortes causadas por massacres armados, o acirramento induzido dos conflitos intertribais e a introdu
ção de doenças contagiosas, até então desconhecidas pelos nativos, trouxeram consequências desas
trosas, sendo uma delas a dispersão das populações remanescentes pelas cabeceiras dos principais rios 
que hoje banham o Estado do Acre. 

O primeiro surto da borracha propiciou a criação de unidades produtoras ou seringais, que além 
de condicionar o nordestino/seringueiro à terra e à extração do látex da Hevea brasiiiensis, produziu 
problemas referentes à questão fundiária que era resolvida de forma violenta e irracional. 

Ainda no início do século XX, com a criação do Serviço de Proteção ao Índios (SPI), foram 
instaladas duas inspetorias na região amazônica: uma, no Estado do Amazonas; e outra, no Acre. 
Entretanto a inspetoria do Acre foi desativada em 1912, ficando este território subordinado à Inspeto
ria do Amazonas. Segundo GONÇALVES (1991), vários documentos foram encaminhados à Presi
dência da República exigindo providências no que concerne a criação de postos indígenas na região, 
mas as reivindicações não surtiram efeito uma vez que não era de interesse do SPI instalar postos 
indígenas nesta área. 

Após 1912, com a crise na economia da borracha e a diversificação produtiva ocorrida nos 
seringais, as populações indígenas foram incorporadas à vida econômica e social dos seringais, pois, 
com o declínio do preço do produto a mão-de-obra era escassa restando, então, ao seringalista convo
car os indígenas para trabalhar na extração do látex. Esta inserção nos seringais perdurou até fins dos 
anos 70, dando forma a uma situação histórica hoje categorizada pelos índios acreanos como "o tempo 
do cativeiro", uma vez que os nativos eram explorados e, muitas vezes, torturados e mortos pelos 
latifundiários. 

Na década de 70, com a tentativa de transformar parte das terras acreanas em fazendas, acirra
ram-se os conflitos entre brancos e índios. Os novos "donos da terra", que substituíram os "patrões" 
seringalistas decadentes, viam como única forma de desenvolvimento a derrubada da floresta e a insta
lação de pastos. 

A FUNAI - Fundação Nacional do Índio - se estruturou no Acre em 1975, numa conjuntura 
marcada pela compra de grande quantidade de seringais por grupos econômicos do sul do país, os 
" paulistas", e o surgimento de graves conflitos pela posse da terra. Em 1976, a FUNAI realizou estudos 
das primeiras terras indígenas no Estado visando levantar as áreas e os principais problemas enfrenta
dos por elas. 

O processo de reconhecimento das terras indígenas acreanas foi bastante lento e perdura até os 
dias atuais. Foram 25 anos de pouca ou nenhuma atenção à questão fundiária e aos problemas sócio, 
econômico, político, cultural e ambiental dos índios. Entre os fatores determinantes para a regulariza
ção de 12 terras indígenas de um total de 28 áreas reconhecidas pelo Governo Federal, destacamos a 
participação da sociedade civil no reconhecimento e regularização das terras indígenas, assim como, a 
influência de Organizações Não-Governamentais e das Associações Indígenas, que foram criadas com 
o intuito de garantir o território dos povos da floresta. 

5.2 - PoPULAÇÃO INDíGENA No AcRE 

Estimada em 9.343 pessoas, a população indígena do Estado do Acre é formada por 12 diferentes 
etnias de línguas Pano e Aruak, em contato com a população regional, representando I ,8% da popula
ção total do Estado. Há ainda etnias isoladas, ou seja, sem contato com sociedade nacional, que tem o 
seu território tradicional ao longo da fronteira internacional Brasil-Peru. 
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Nas últimas duas décadas, assim como tem acontecido durante todo este século, freqüentes 
conflitos seguidos de mortes envolveram os grupos isolados, regionalmente conhecidos como "bra
bos", e os povos Kaxinawa, Ashaninka, Kulina, Manchineri e os seringueiros que ocuparam seus terri
tórios. 

A proteção aos grupos isolados é realizada pela FUNAI, desde 1988, através da Frente de Con
tato Rio Envira (FCE), que tem desenvolvido importante trabalho de vigilância e proteção desses 
territórios. Novas atribuições surgirão para esta frente de contato com a declaração da TI (Terra Indí
gena) Alto Tarauacá, no Município de Jordão, identificada em 1999 e com o início dos procedimentos 
administrativos para a identificação e delimitação da TT Xinane, interditada desde 1987. 
Tabela l - Populações Indígenas do Estado do Acre 

Município Terra Indígena Povo População ÜnQua 
Assis Brasil Cabecera do Rio Acre Jaminawa 123 Pano 
Sena Madureira Mamoadate Manchineri 459 Aruak 
e Assis Brasil Jaminawa 117 Pano 

Alto Rio Purus Kaxinawa 924 Pano 
Kulna 767 Aruak 

Santa Rosa e JanirrauaiErwira Kulna 40 Pano 
Manoel Urbano Ashamnka 52 Aruak 

Kampa Ashamnka 230 Aruak lsotaoos do Rio Errvira Isolados 
Katukina Shane nav.a 178 Pano 
Kaxlnawa Kaxlnawa 358 Pano 
Kaxinawa do Rio Humaità Kaxinawa 255 Pano 

Fe1)6 Kaxinawa Nova Olinda Kaxinawa 150 Pano 
Kulina do Rio Emira Kulna 235 Aruak 
Kulina do Igarapé do Pau Kulna 96 Aruak 
Xlnane Isolados - -
C a mpna siKa tuklna Katuklna 370 Pano 
l ~rapé oo CauchO Kaxinawa 310 Pano 
Kampa oo Igarapé Primavera Ashaninka 21 Aruak 

Tarauacá Kaxinawa da Colônia 27 Kaxlnawa 95 Pa no 
Kaxinawa da Praia oo Carapanà Kaxlnawa 246 Pano 

Rio Gregório 
Ya-wana-wa 618 Pa no 
Katukina 210 Pano 

Alto Ta rauacá Isolados - -
Kax111awa do Baixo Rio Jordào Kaxlnawa 203 Pano 

Jordão Kax111awa do Rio Jordão Kaxlnawa 920 Pa no 
Kaxlnawa do Seringa l 

Kaxlnawa 138 Pano Independência 
Janirrawa/Arara do Ja minawa-Arara 165 Pano 
Rio Ba!Jé 

Marechal Kampa oo Rio Amônia Ashaninka 450 Aruak 
Thaumatt.Wgo 

Kaxinawa/Ashan nka oo Rio Breu 
Kaxlnawa 365 Aruak 
Ashanlnka 60 Aruak 

Porto Walter Arara oo lqaraoé Humaltá Arara 200 Pa no 
Rodrlgws At.les Janirrawa do Igarapé Preto Jaminawa 160 Pano 

Mânclo Uma 
Nuklnl Nukinl 425 Pano 
Poyarra-wa Poyanawa 403 Pano 

Totais = 11 28 12 9.343 

Fonte: FUNAI, 1999. 
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5.3 · SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 

Existem, hoje, no Estado, 28 terras indígenas reconhecidas pelo Governo Federal. Estas terras 
possuem uma extensão total de 2.167.146 hectares, que eqüivale a 14,2% da área do Estado, e estão 
distribuídas em metade dos 22 municípios acreanos, Figura 1. 

No Vale do Alto Juruá, estão situadas 25 terras indígenas, 89% do total de terras indígenas do 
Acre, que incidem em sete municípios. Com área total de 1. 511.856 ha, representam 70% da extensão 
total das terras indígenas e 9,8% da extensão do Estado. 

No Vale do Acre-Purus estão localizadas três terras indígenas, dentre as quais as duas maiores do 
Estado. Distribuídas por quatro municípios, têm extensão total de 655.290 ha ou 30% da extensão das 
terras indígenas acreanas e 4,4% da extensão do Estado. 

Tabela 2 - Caracterização das Terras Indigenas Acreanas 

MunlcijXo Tern~lniÍlgena Porto 

A1l6ls Brasil Cabe cara do Rio AI: r e .hlmi113WB 

sana .,,aoorelra 
lbm~a 

Ma flct) 111 er1 
@ ll'!!!S.I!s Br ii'.S~ J an~nawa 

Alt o ~10 Pl,lfur. 
Kllxklawa 
i<Uinõl 

5an1a Rosa e Ja mtoau&.Erwlra ~ulilll!l 

r.ea11or:1 um~r.Q Afi"B l)ll!i!~ 

l<&n'fli!l é ISOI:!Jdcs dó R c EtiYilá 
A~h~n!lka 

ta o lados 

K.iiiJ,Jiol n~ IK;w r;;rw;i Sllan..rt".awa 
l<axill,.wa 

Kaxinawà de Rio Hurnallà Kaxi'lôW.'ii 
Ft:r~jb K&xili!M'â NCY81 Oln.d a ~3XÍlla'Hii 

KUIOa do- Rio Erwl ra I!<WIIla 
KúJlll do IGaraPé do Pau i<lllllla 
x_ ,rlal"'e Jsolados 
CIID'l~ rlilJ>.JKatl.mn a Kalll'l!la 
lgnõlpQ dp Cõ!I'CIIQ l(~xlniiiiW.o~ 

Kôi.II'Pil do lgar,;apl\ POI!IilYCIIR< A5ttR<n..nta 
Tari!IUI8eâ ~m,;r"':fi dO'I ~ru~ :?7 l<õ!XI11ôl\!Yõl 

KalUnawã da Praia áo CarapanA IKaxi'lawa 

Rio GreiJOrlo 
Y3..,'1lnaw~ 

I!(~IJI;Uiõj! 

I AJq) T~r;I.Jr.IHI ! iPL;II;i!!lõ 
~'l!n;rw-01 tio ~õl'lll'() R"IP J(;fcf!ln t<axmôl\!Ya 

Jor<f<lo K3ol.rni!lwâ dó Rio J CIIJ&C Kaxil'l;w..a 
K&xinawâ do Se(lnp 

Kaxklawa 
lnlf<:pc;ll<fQ"\tiA 
Ji!lminll'Ml/Ar:!rra do 

Jamlnawa-Arara RIOBf(lé 

~.llwi!ch~l Thtlur11illllrgo. KamDa do Rio A.mOI'Illl ABIIallffl:ll 
K~XIOii<Wõl 

K&*ill õlwà/A5'rlil1inkll do R110 Bréu 
A~l'lafllllka 

P{)rto Walter 
Roctlla~tee A•tes 

M ~n;IQ L I-n ,;a 

To1:~1s_= u 
Fonte: FUNAI, 1999. 

*Per: Perímetro 

Ar ara do lll:.ara:oê H~ooa ta Ara{a 
Ja m1oawa cto lnarallé Pfíflo Jam~r~awa 
Nu'O,_ Nukrnl 
Pl:J'/õiOii<Wõl ~R;!WõJI 

- '- 29 -- -- 12 

Elrten• iia Pc:r, snu 111ç~o 
fhél lllml Jurldica 

711 ~13 170 R 9liiiJ lariZ lida 
313~ 336 Rç!f"JI;mndil 

263130 
3~ ~C!JI$1rar;la 

82_000 
141 

ldl!llolliftt&:ll!l 

232.795 :395 Reg JI:!Jrizadi!l 

ZJ 414 76 Rç!rJiilrllordil 

127 38l 248 Ré!i:JI!Iriladi!l 
'Z1 S::ll 99 Réai!ilrada 
54 364 233 R eJ)IJ lariZ lida 
114 050 135 Decl.tr.BtiB 

17!HJOO 270 A. lderrttncaJ 
~62~ 102 ReoolariZai:la 
1Z 3,1$ 5() Rç!}'rl;lru<ldil 
1:1 .eon 82 (:(:iõlra~a 

106 ~ l ~!l-f.;:lllf!i19il 
Si l07 17:3 DI!C I!ua~a 

~8!i9 175 R <91'9trlld a 

14ll00 :2e>2 ld.~l()ç,;t:ljl 

i lOn ~ IO(:(:IiUõl!l:l 

Si'29l 2 16 Ré1)JI:!Jriladi!l 

14 750 63 A I dentmc SI 

289~ 9-ô R•lariZada 

õ7 2(1~ 1513 Raool3riZ9da 

Z}&M) 130 0~1.\rilitii 

Zl700 123 A ldarYI!ncSI 
25'65Z 100 R eo~~ 13rtz lida 
Z1lG4 1Ztl R c:gi$1T<Id a 
::?1 :1'1 4 715 0!=(: !ili ra!.la 

Z.16t,_146 -
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Figura 1 -Terras lndigenas no Estado do Acre 
01TJ. N<Mr'i 
a. TJ JwriraWD d> lg"rep6 IWio 
01 T.l. Km&n..., l~onipO cb c:...:il'l> 
10T.J. H8J8 "'> IIJIIIII» Hurrelt 
13T,J, K&.'MI'&YI9 d> Rb Hurrelt 
16T.I. Ka""ado Rb l<m&rea 
1~T.I . Kam-. Rio Jotdlo 
22 T J . Kuha á:> Rio&>\/,. 

2 5 T.l. Ka,.,a e •-- d> Rlo Enll'a 
26T.J. caboeceradO 110/0'a 

5.4 - INVASÕES E CONFLITOS 

02T.I. ~niw• 
06 T.l . KIID.JI<In Kul ronn 
08li.Rio~ 
11 T.l . KaJrC)8 d> ~Pifma-.nt 
H T.l. l<aldrawa NovaCAJncà 
17T.I. Kll~a d> lg&rtp6 d> Pa~ 
20 T.l J•m~~,. 
2:3 T.l. - T•rau•OII 
26T.I. XIl-

03 T.l. Cãtt1i NJ;I(jj-.J4nll 
06 TJ. l<ald,_ Corlrid7 
OOT.I. Kald,_ daPralo cb c-pari! 
12 T.l ~MA á:>~ illlll& 
15 TJ . * Rlo Pun» 
18T.I. I<aldnn•a <1:> Balc:oRloJoido 
21 T.J. I(j,ld..,.... SoriJvol lrd-dhllo 
2.4 TJ. Kald.- All\onnbldo Rb Brau 
2"7T.I.-ttlt. 

O abandono da política governamental de preços e de mercado para a borracha incentivou, princi
palmente na primeira metade dos anos 90, comerciantes, regatões, proprietários e moradores a empreen
der atividades ilegais de retirada de madeira, além de caçadas com cachorros e pescarias com fins comer
ciais, do que resultou a invasão de várias terras indígenas e dos seringais de seus entornas. Em menor 
escala, estas invasões continuam ainda hoje em várias terras indígenas do Acre. Alegando a falta de 
alternativas econômicas, muitas famílias de índios também se envolveram no comércio de carne de caça. 

Em três terras identificadas pela FUNAI em meados da década de 90, Kaxinawa da Praia do Carapanã, 
Kampa do Igarapé Primavera, Kaxinawa do Baixo Rio Jordão, continuam vivendo 55 famílias de serin
gueiros e agricultores, uma população de 363 pessoas, que ainda não tiveram indenizadas suas benfeitorias 
de boa fé. As duas primeiras, têm sido sistematicamente invadidas por pequenos madeireiros, caçadores e 
pescadores profissionais da cidade de Tarauacá, pelos ocupantes e por moradores de seringais situados 
em suas vizinhanças. 

A demora na indenização e nas iniciativas de defesa de suas terras têm resultado em seguidos 
conflitos e ameaças às lideranças Kaxinawa e Ashaninka. A liderança da Praia do Carapanã foi processada na 
Justiça de Tarauacá e um dos pretensos proprietários entrou com ação de interdito proibitório, visando ao 
despejo dos índios. Após a conclusão das demarcações fisicas, a pronta indenização das benfeitorias dessas 
famílias, prevista para o segundo semestre do ano 2000, é de extrema importância, a nível local, para reafir
mar o reconhecimento oficial dessas três terras, assegurar às populações indígenas o usufruto exclusivo dos 
recursos naturais, bem como evitar o prosseguimento de conflitos, que podem ter conseqüências sociais e 
ambientais bastante trágicas comparando com as que já ocorreram nos últimos cinco anos. 
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5.5 - INSERÇÃO DAS SociEDADES INDíGENAS NA EcoNOMIA REGIONAL 

Nos anos 80, as populações indígenas se mobilizaram localmente para garantir as terras identificadas 
pela FUNAI. Destas mobilizações, resultaram a desarticulação do regime de barracão, a abolição da 
renda, a retirada dos patrões, o surgimento das cooperativas, a ocupação produtiva das colocações e 
estradas de seringa, a legitimação de novas lideranças e uma maior autonomia para comercializar bor
racha e mercadorias nas sedes municipais. 

Nos anos 90, profunda crise se estabeleceu na economia florestal do Estado, devido à falta de 
uma política de preço e mercado para a borracha. Esta conjuntura resultou na paralisação da compra de 
borracha pelas usinas e pelos comerciantes citadinos. Na primeira metade da década, comerciantes, 
políticos e donos de seringais promoveram retiradas ilegais e predatórias de madeira de lei, atingindo 
terras indígenas e seus entornas. Até hoje, são comuns as caçadas e pescarias comerciais, incentivadas 
por regatões e feitas por gente da cidade e pelos próprios índios. 

Esta crise combinou, na maioria das terras indígenas, com um quadro marcado pela falta de 
recursos para projetos e redundou na desarticulação das redes comerciais, antes atualizadas através das 
cooperativas. As famílias deixaram as colocações nos centros da floresta, abandonaram o corte da 
seringa e abriram novas moradias nas margens dos rios e em locais mais próximos às sedes municipais. 
Ocorreu a intensificação das atividades agrícolas e da criação de animais domésticos, inclusive peque
nos rebanhos de gado. A venda dessas criações e de produtos agrícolas, aliada às aposentadorias e 
salários de funcionários públicos, são hoje a principal fonte de renda de muitas famílias indígenas. 

Dentre os principais problemas hoje enfrentados, estão as grandes distâncias da maioria das 
terras indígenas dos restritos mercados das vilas e núcleos urbanos, a inexistência de um mercado para 
a borracha, os baixos preços pagos pelos produtos que dispõem para venda, os altos preços das merca
dorias e outros bens industrializados, necessários à vida na floresta, e a inserção dos grupos familiares 
extensos, em relações de aviamento controladas por comerciantes citadinos e regatões. 

A partir deste quadro, podemos considerar algumas possibilidades econômicas em terras indíge
nas. São elas: a agricultura de subsistência, a cultura agroflorestal, a extração de óleos e essências, 
artesanato e borracha. 

5.5.1 -AGRICULTURA/CuLTURA AGROFLORESTALIExTRAÇÃO DE ÓLEO E EssÊNCIA 

A agricultura, atividade tradicionalmente voltada para a subsistência, é extremamente rica e 
diversificada nas terras indígenas. Nos últimos anos, tem se constituído em importante alternativa co
mercial para muitas das populações indígenas do Estado. O aumento da renda familiar pela 
comercialização de produtos agrícolas tem, todavia, enfrentado obstáculos nos mercados restritos das 
sedes municipais, devido à precariedade dos meios de transporte, dos baixos preços destes produtos e 
do limitado poder aquisitivo da população urbana. 

Uma alternativa a ser cogitada é a compra de produtos agrícolas oriundos de terras indígenas 
para a sua incorporação à merenda escolar, de maneira a gerar novas fontes de renda para os agriculto
res e melhores condições de alimentação e saúde para o público escolar. O mesmo deve acontecer em 
qualquer programa de "cestas básicas", seja pelo Governo Federal, seja pelo Estadual, ao invés de 
priorizar produtos adquiridos de grandes cooperativas de outras regiões do País. 

Em outra direção, é importante que o Governo Estadual implemente políticas que favoreçam a 
continuidade da formação de agentes agroflorestais, de maneira a possibilitar processos de gestão 
ambiental em terras indígenas e a introdução e disseminação de novas práticas agroflorestais, que 
respeitem e incorporem saberes e práticas tradicionalmente utilizadas pelas populações indígenas em 
suas atividades agrícolas e de manejo da floresta. 

O enriquecimento de terreiros e roçados com árvores frutíferas, madeiras de lei, palmeiras, palheiras e 
outras espécies de uso cotidiano, bem como a recuperação da cobertura florestal nas margens dos rios, onde 
hoje se concentra a quase totalidade dos grupos familiares indígenas pode abrir, a médio e longo prazos, 
novas fontes de alimentação para as famílias e criações domésticas, caças, pesca e, ainda, outras alternativas 
de comercialização de produtos florestais. 
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Devem ser apoiadas também pesquisas participativas nas quais os índios, com a assessoria de técnicos 
especializados, irão identificar, processar, usar e comercializar óleos, essências e outros produtos florestais. Estes 
estudos devem incluir a identificação botânica, processos de coleta, extração e processamento para uso doméstico e 
análises do potencial do uso industrial desses novos produtos. Devem ser olhados os aspectos gerenciais da produção 
local e o controle de qualidade dos produtos derivados para atender às exigências do mercado. 

O devido licenciamento dessas atividades na burocracia estadual e federal, a oferta de linhas de crédito espe
cíficas, a prestação de assessoria técnico-gerencial às associações, a certificação florestal dos produtos e a participa
ção na abertura desses novos nichos de mercado são alguns dos desafios que devem ser priorizados. 

É importante que haja apoio as associações indígenas e empresas no desenvolvimento de produtos e na 
abertura de mercado, através de experiências positivas observadas nos últimos anos nas associações Kaxinawa do 
Jordão, Ashaninka do Amônia e Yawanawa do Gregório, que buscam altemativas para a diversificação do extrativismo 
e a agregação de valor cultural à produção. 

5.5.2 -ARTESANATO 

O artesanato é importante fonte de renda para várias famílias indígenas, onde as mulheres têm um papel 
fundamental. 

A produção cultural dessas populações deve ser incentivada, pois é uma forma de fortalecer os grupos locais 
e propiciar o resgate e a perpetuação dos conhecimentos tradicionais, além de se constituir em alternativa de mercado 
tanto no Acre, quanto em outros Estados do Brasil e no exterior. 

A exemplo do que já aconteceu no passado, principalmente entre os Kaxinawa do Jordão e do Breu, é 
importante apoiar a realização de oficinas educacionais nas aldeias, voltadas a melhoria da qualidade e ao aumento 
da produção. As oficinas também possibilitam o intercâmbio entre mestras artesãs do mesmo povo, moradoras de 
terras distintas, responsáveis pelo treinamento das demais mulheres. 

Em Rio Branco, toma-se necessário a estruturação de centros de referência para exposição e venda de arte
sanato das várias etnias do Acre e sul do Amazonas, organizar exposições periódicas, reunindo produtores do 
Estado, patrocinar a participação das artesãs e artesãos em eventos de divulgação em outros Estados e regiões do 
País e viabilizar a edição e divulgação de catálogos do artesanato indígena acreano, para uso na abertura de mercado 
e para aproveitamento nas escolas indígenas e na rede pública de ensino. 

5.5.3 - E XTRATIVISMO DA B ORRACHA 

A borracha constituiu-se historicamente no principal recurso florestal para mercado manejado das populações 
dos vales do Juruá e do Purus. AJém dos aspectos econômicos, a manutenção da produção de borracha continua 
sendo de fundamental importância, pelo papel que desempenha na manutenção da integridade dos territórios indíge
nas. A extração do látex não causa degradação ambiental, pois pressupõe a existência da floresta para a sua realiza
ção. Por outro lado, a ocupação dos centros dos seringais contribui para a garantia dos limites dos territórios contra 
invasões promovidas por madeireiros, caçadores e pescadores profissionais. 

É primordial que existam políticas de preços e de garantia de mercado para a borracha do seringal nativo, 
viabilizando a permanência e a melhoria das condições de vida das populações que tradicionalmente têm na extração 
e na venda de borracha uma de suas principais fontes de renda. 

É importante dar condições para que parte dos recursos da lei do subsídio estadual da borracha possa 
ser direcionada para as populações indígenas através do cadastro de associações nos programas abertos a 
partir da aprovação da lei Chico Mendes e do apoio à criação de novas associações. 

Nesta mesma linha, deve ser garantido o acesso das associações às linhas de financiamento do PRODEX, 
evitando a repetição de obstáculos burocráticos resultantes da exigência do BASA de emissão de carta de 
anuência pela presidência da FUNAI. Este procedimento causou três anos de demora entre o pedido da 
Associação dos Kaxinawa do Rio Jordão (ASKARJ) junto ao BASA e a efetiva liberação dos recursos, 
acontecida somente em meados de 1999. 

É necessário que as linhas de financiamento para o extrativismo da borracha contemplem condições 
especiais para custeio, reabertura das estradas e compra de novos utensílios de seringa, dando real 
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incentivo para que as famílias voltem às suas colocações e retomem as atividades do corte. 
O apoio deve ser dado à introdução e difusão das técnicas alternativas de beneficiamento do látex, de 

maneira a propiciar a melhoria da qualidade da borracha produzida, o aumento do seu preço de venda e a 
abertura de novos mercados para sua comercialização. É importante, neste sentido, acompanhar as experiênci
as em curso no Estado para a produção do couro vegetal e da folha líquida fumada. 

De forma mais geral, é importante que se tenham planos para a reativação das usinas de beneficiamento 
de borracha nas cidades de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, locais de grande produção no Estado e onde estão 
situadas a maior parte das terras indígenas. 

5.6 - GEOPOLfTICA DAS TERRAS INDÍGENAS 

5.6.1 - PROJETO INTEGRADO DE PROTEÇÃO Às PoPuLAçõEs E TERRAS INDÍGENAS DA 

AMAZÔNIA LEGAL - PPTAL 

O Projeto Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal (PPTAL) é parte 
do Programa Piloto para Conservação das Florestas Tropicais Brasileiras- PPG7. Tem como objetivo contri
buir para a proteção das terras indígenas da Amazônia Legal, e entre os seus componentes, contra a regulariza
ção fundiária das terras indígenas, que inclui os estudos de identificação, delimitação, demarcação, regulariza
ção e a avaliação ambiental. AFigura 2 mostra a distribuição das terras indígenas no BiomaAmazônico. 

No Estado do Acre, foram realizadas pelo Projeto a identificação das terras indígenas Jaminawa!Envira 
e Alto Taraucá e a demarcação das terras indígenas: Cabeceira do Rio Acre, J aminawal Arara do Rio Bagé, 
Kampa e Isolados do Rio Envira e Jaminawa do Igarapé Preto. 

No presente ano, estão em processo de identificação a Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá e, em 
demarcação: Kaxinawa da Praia do Carapanã, Kampa do Igarapé Primavera, Kaxinawa/ Ashaninka do Rio 
Breu, Kulina do Igarapé do Pau, Kaxinawa do Baixo Rio Jordão e Poyanawa, conforme o 

Fi!:,'llra 2 - Ecorret,>iões do Bioma Amazônico mostrando a área ocupada por Terras Indígenas 
(Fonte: WWFI!BAMA, Seminário de Consulta de Macapá, 1999) 
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previsto no Plano Operativo Anual para o ano de 1999. No segundo semestre deste ano, está prevista a 
indenização das benfeitorias das famílias de seringueiros acreanos que ainda vivem nestas terras indígenas, 
cujos recursos deverão estar consignados no orçamento da FUNAI, uma vez que se constituem em 
contrapartida do Governo Brasileiro. 

Nos próximos anos, o PPTAL pretende encerrar a demarcação e regularização de pelo menos outras 
quatro terras indígenas, situadas em três municípios do Alto Juruá: Arara do Igarapé Humaitá, em Porto 
Walter; Alto Tarauacá, em Jordão; e Jaminawa-Envira e Xinane, em Feijó. O início dos procedimentos 
administrativos para a identificação da Terra Indígena Xinane, interditada desde 1987 e destinada a grupos 
isolados, está previsto para o ano 2000. É fundamental que o Governo do Estado faça gestões junto à 
Diretoria de Assuntos Fundiários (DAF), a Secretaria Técnica do PPTAL, em Brasília, e a Administração 
Regional da FUNAI em Rio Branco, para garantir a regularização fundiária dessas terras indígenas e de 
todas as ações previstas no PPTAL para os povos indígenas do Estado. 

5.6.2 - CoRREDORES EcoLóGicos 

As 28 terras indígenas acreanas integram hoje o "Corredor Ecológico Oeste-Amazônico", parte do 
"Projeto Corredores Ecológicos", do PPG-7, em conjunto com outras áreas protegidas do Estado. 

Nos últimos vinte anos ganharam configuração no Estado dois corredores contínuos de terras reserva
das pelo Governo Federal com distintas finalidades. 

No Vale do Acre-Purus, as Terras Indígenas Cabeceira do Rio Acre e Mamoadate, a Reserva 
Extrativista Chico Mendes, a Estação Ecológica do Rio Acre e os Projetos de Assentamento Agroextrativista 
Santa Quitéria e Remanso formam um mosaico contínuo com extensão total de 1.532.978 ha, distribuído por 
sete municípios. 

No Alto Juruá, outro mosaico é constituído por 19 terras indígenas, três reservas extrativistas (uma já 
criada e duas em criação) e o Parque Nacional da Serra do Divisor. Hoje em diferentes etapas de seus 
processos de regularização, estas 23 terras contíguas estão distribuídas por oito municípios, abrangem 
3.380.758 ha ou 22% da superficiedoEstado, e são ocupadas por pouco mais de 15.000 índios, seringuei
ros e agricultores. 

Estes dois corredores de terras reservadas nos Vales do Acre-Alto Purus e Alto Juruá estão ligados 
por terras já arrecadadas pelo INCRA, que, por sua vez, são contíguas à Terra Indígena Alto Rio Purus e à 
Floresta Nacional do Macauã. Este conjunto de áreas do patrimônio da União se estende por toda afrontei
ra sul do Estado do Acre, coincidindo com a fronteira internacional do Brasil com a Bolívia e o Peru. 

5.6.3- FAIXA DE FRONTEIRA, CORREDORES DE TERRAS RESERVADAS E ÍNDIOS ISOLADOS 

Praticamente toda a extensão territorial do Estado está inserida na "faixa de fronteira" . Nos últimos 
vinte anos, a inserção das terras indígenas do Acre nesta faixa condicionou a tramitação de seus processos de 
regularização na burocracia do Governo Federal, pois sucessivos governos ali implementaram políticas para 
garantir a segurança nacional e promover o ordenamento territorial e a defiiúção de diretrizes de ocupação e 
desenvolvimento da região amazônica. 

Sete terras indígenas estão situadas ao longo da fronteira internacional Brasil-Peru. Têm extensão total 
de 1.140.993 ha, distribuídas por cinco municípios. Outras seis terras, com extensão agregada de 628.191 
ha, estão situadas nas proximidades desta fronteira. 

Acima de Assis Brasil, o Rio Acre estabelece a fronteira acreana com o Peru, banhando a Terra 
Indígena Cabeceira do Rio Acre e a Estação Ecológica do Rio Acre. Do lado brasileiro, a população é 
composta por pouco mais de 120 índios J aminawa. Um ramal vai de Assis Brasil até o seringal Icuriã, no Rio 
Jaco, próximo à Terra Indígena Mamoadate. Através de varadouros e deste ramal, índios Manchineri e Jaminawa 
andam até Assis Brasil atravessando, inclusive, a fronteira para visitar parentes que vivem em aldeias situadas na 
Bolívia e no Peru. ABR-317 chega até Assis BrasiL O trecho Brasiléia-Assis Brasil não é asfaltado, obra já 
prevista, visando a ligação rodoviária do Acre com o Peru e portos peruanos e chilenos no Oceano Pacífi
co. A pavimentação e a intensificação do transporte rodoviário de cargas trarão transformações ambientais 
e sociais consideráveis na região. O aumento do tráfico de 
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drogas nos principais centros urbanos e a retirada de madeira por peruanos na Estação Ecológica e nos fundos 
da Terra Indígena Cabeceira do Rio Acre são processos já em curso. 

As águas do Alto Purus atravessam a fronteira internacional, vindas de território peruano e entram no 
Brasil pouco acima de Santa Rosa, sede do município criado em 1993. Do outro lado da fronteira, está situada 
Puerto Esperanza, guarnição do Exército peruano, que dispõe de considerável efetivo militar e pista de pouso 
asfaltada com capacidade para abrigar aviões de grande porte. A construção de Esperanza e da pista foi 
durante vários anos atrativo para que ali se estabelecesse grande contingente populacional, inclusive famílias 
Kulina, Kaxinawa, Jarninawa, Mastanawa, Contanawa e Sharanawa vindas do Rio Curanja e do Alto Purus. 
Dados recentes estimam em 3.500 a população Kaxinawa no Peru. No Rio Purus, é freqüente o trânsito 
transfronteiriço feito por famílias Kaxinawa, Kulina e Jaminawa. Muitas famílias que habitam na Terra Indígena 
Alto Rio Purus vieram do Peru. 

Índios isolados vivem e andam em ambas margens do Alto Purus peruano. Na margem direita do Purus, 
estes índios, conhecidos comoMaskos, perambulam pelas cabeceiras do Rio laca, na Terra Indígena Mamoadate. 

Em julho de 1999, o 7° Batalhão de Engenharia e Construção firmou parceria com o INCRA para a 
abertura de ramais no Projeto de Assentamento Santa Rosa. Na sede municipal, o Exército iniciou a construção 
de edificações e uma pista de pouso. Está prevista a abertura de 3 5 km de ramais no assentamento, que tem 
área de 36.953 ha e fica situado entre a cidade e a Terra Indígena Alto Purus. A existência da pista, da guarnição 
e de considerável aglomerado humano em Esperanza, a presença indígena em ambos os lados da fronteira, 
bem como as recentes ações do tráfico de drogas, são fatores que favorecem esta iniciativa do Exército brasi
leiro ao se estabelecer na região. 

A fàixa de floresta que se estende entre os Rios Santa Rosa e Juruá é constituída por cinco terras indíge
nas, a Reserva Extrativista do Alto Juruá e terras arrecadadas pelo INCRA, passando pelas cabeceiras dos 
Rios Santa Rosa, Jarrúnawá, Envira, Tarauacá, Jordão e Breu. 

No lado peruano, populações indígenas isoladas têm suas malocas e roçados. Estas, estão inseridas nos 
formadores das bacias dos rios Purus e Juruá, numa faixa escassamente habitada, onde não há seringa ou 
empreendimento econômico significativo. O governo peruano, a não ser em Esperanza e Ti pisca, pequena 
guarnição situada no Alto Juruá, não efetivou ações de ocupação da fronteira. 

No Acre, este trecho coincide com cinco terras indígenas, duas delas destinadas a índios isolados. Estes 
índios, conhecidos como "brabos", encontram-se nas cabeceiras dos Rios Breu, Jordão, Tarauacá, Humaitá e 
Envira. A crise na econorrúa da borracha, os ataques dos isolados e a criação do Município de J ordão têm, nos 
últimos anos, incentivado o esvaziamento das colocações de centro e das cabeceiras e significativas migrações 
dos índios Kaxinawa e Ashaninka para aldeias localizadas mais próximas às bocas dos rios. 

Há um século, os "brabos" roubam ferramentas, alimentos, roupas e espingardas de casas dos seringais 
situados mais às cabeceiras. Conflitos com os Kaxinawa, Ashaninka e seringueiros têm resultado em mortos e 
feridos. Em 1987, a FUNAI instalou a F rente de Contato Rio Envira, na boca do igarapé Xinane, afluente da 
margem esquerda do Envira. Em mais de uma década sucessivas equipes têm procurado conscientizar os 
Ashaninka a evitar as cabeceiras do Rio Envira. A atuação da Frente tem garantido a integridade das terras 
indígenas nos altos Rios Envira e Tarauacá ao impedir a entrada de caçadores e pessoas estranhas. 

A partir de 1996, no alto Rio Tarauacá, a morte de três pessoas pelos "brabos" motivou migrações de 
famílias de seringueiros para a sede do Município de Jordão, seringais próximos e a cidade de Tarauacá. Em 
março de 1998, Sidney Possuelo, Chefe do Departamento de Índios Isolados da FUNAI, e coordenador da 
frente de contato Rio Envira sobrevoaram o Alto Tarauacá e viram malocas de índios isolados em terras indíge
nas no Acre. Para garantir a segurança destes índios, a FUNAI publicou portaria de restrição de uso, proibindo 
o acesso à Terra Indígena Alto Tarauacá, identificada em junho deste mesmo ano com 142.700 ha. Foi propos
ta ainda a indenização e retirada das famílias que ali moram, e a instalação de um posto de vigilância na foz do 
RioD'Ouro. 

O trecho mais ocidental da fronteira do Acre com o Peru é formado pelo Parque Nacional da Serra do 
Divisor e a Terra Indígena Kampa do Rio Amônia (Figura 3). Já na fronteira com o Estado do Amazonas, fica 
a Terra Indígena Nukini, contígua ao Parque, e terras arrecadadas pelo INCRA. 
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Figura 3 -Índios Ashaninka 

Importante questão nesta região na atualidade é a regulamentação do Parque Nacional da Serra do 
Divisor, que se espalha por cinco municípios do Vale do Juruá. Nos últimos anos, este trecho da fi·onteira do 
Acre com o Peru tornou-se local de caçadas comerciais, retirada predatória de madeira, pistas de pouso 
ilegais, bem como de tráfico de pasta base de coca. 

5.6.4- A PAVIMENTAÇÃO DA RoDOVIA BR-364 

De Rio Branco até Rodri!:,rues Alves, a BR-364 atravessa os Municípios de Bujari, Sena Madureira, 
Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, bem como as bacias hidrográficas dos Rios Ia co, Purus, 
Envira, Tarauacá, Acuráua, Gregório, Liberdade e Juruá. 

A TI Campinas/Katukina, localizada no limite oeste do Município de Tarauacá, tem 18 km de sua 
extensão atravessados pela BR. Nas proximidades cruza o Projeto de Assentamento Santa Luzia e a área 
indicada para a criação da Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade. A BR passa nas imediações de outras 
duas terras indígenas: Kaxinawa da Colônia 27, no Município de Tarauacá, e Katukina/Kaxinawa, em Feijó. 
Seu traçado original atravessava esta última terra, mas foi alterado devido à pressão das lideranças, temero
sas das graves conseqüências que a pavimentação traria ao cotidiano de suas aldeias. 

No Acre, três terras indígenas e a reserva extrativista podem ser consideradas na área de influência 
direta da rodovia BR-364. Apenas este fato justificaria a tomada de providências para se evitar danos 
ambientais e problemas sociais resultantes do asfaltamento. Todavia, ao considerar as bacias hidrográficas 
que a rodovia atravessa, o quadro é bastante diferente, pois cresce o número de populações e terras indíge
nas e reservas extrativistas, aliadas às do Parque Nacional, que passam a ser direta e indiretamente influen
ciados pela pavimentação. Nestas projeções é necessário contemplar ainda os vales do Javari, médio Juruá 
e médio Purus, no lado amazonense, onde existem 27 terras indígenas, com pouco mais de 14.164.000 ha, 
ocupadas por 16 povos indígenas, distribuídos em 13 municípios. 

Levando em conta este panorama, tem-se que a rodovia BR-3 64, associada a parte da rodovia BR-
317, passa a ter influência sobre um conjunto de 54 terras indígenas, três reservas extrativistas e o Parque 
Nacional, com 18.04 7. 907 ha distribuídos em 59 terras reservadas pelo Governo FederaL 

Tabela 3 - Terras Reservadas na área de influência da BR-364 

Estado Terras Reservadas Total de Terras Extenslo das Ten:as 
Res•rvadas (ha) 

Turr"s lrd~~:.~li'!lS "ZT 1.904.016 
fJt:ro RtssrV'.Js Extr 3!iVnl.u 3 1.136 186 

Pi!l1 CJJI! Naoorcl 1 843 012 
Au70Z:.OO~S Têrr1:1s lrdbMas 'Zl 14 164.893 
Tobis 53 18.047.907 
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5. 7 -AssociAÇÕEs INDíGENAS 

5. 7.1 - REPRESENTAÇÃO PoLíTICA E ALTERNATIVAS E c oNôMICAs 

Em 1988, surgiram as primeiras associações indígenas no Acre: a Associação dos Seringueiros Kaxinawa 
do Rio J o r dão ( ASKARJ), a Associação Agro-Extrativista Poyanawa do Barão e I piranga ( AAPBI) e a 
Associação Comunitária Shanenawa de Morada Nova. Em 1992 foi criada a Associação Ashaninka do Rio 
Amônia (APIWTXA) e no ano seguinte a Organização de Agricultores Extrativistas Yawanawá do Rio Gregório 
(OAEYRG). 

Através dessas novas modalidades de representação e de organização política, lideranças dessas 
populações passaram a negociar diretamente com órgãos governamentais, entidades não-governamentais, 
agências humanitárias, instituições de pesquisa aplicada e empresas, alargando os contatos para a capacitação 
de alguns de seus integrantes, bem como para a obtenção de recursos e conhecimentos necessários à conti
nuidade e aprimoramento de programas relacionados com as esferas econômica, educacional e sanitária. 

Em 1993, os Kaxinawa deram início à organização da Associação dos Kaxinawa do Rio Breu 
(AKARIB). O processo de registro legal ainda não foi encerrado devido as dificuldades para a publicação 
do estatuto e da ata de fundação no Diário Oficial do Estado. 

Em 1998, os Arara do Riozinho Cruzeiro do Vale criaram e legalizaram sua associação. No mesmo 
ano receberam recursos do PRODEX, através da Associação dos Seringueiros e Agricultores do Riozinho 
Cruzeiro do Vale. Atualmente, outras três associações estão em processo de criação pelos Kaxinawa do Rio 
Humaitá, Manchineri do Rio Iaco e Katukina do Rio Campinas. 

Em 1999, três associações indígenas cadastraram-se junto à Secretaria Executiva de Floresta e 
Extrativismo para receberem recursos do subsídio estadual da borracha, previsto na Lei Chico Mendes, a 
saber: ASKARJ, Associação Arara e Associação Comunitária Shanenawa de Morada Nova. 

5.7.2. o MOVIMENTO INDÍGENA: A UNI E AS REPRESENTAÇÕES REGIONAIS 

A necessidade de criação de uma entidade de representação política dos índios do Acre e sul do 
Amazonas começou a ser discutida nos primeiros encontros de lideranças indígenas, ocorridos no início dos 
anos 80. Desde 1983, assembléias de lideranças e representantes indígenas passaram a ser realizadas anual
mente em Rio Branco com apoio das entidades indigenistas locais. 

Em 1986, representantes dos povos Kaxinawa, Yawanawa, Katukina, Jarninawa, Kulina, Kampa, 
Nukini, Poyanawa, Manchineri, Arara, Apurinã e Kaxarari presentes na 3a Assembléia Indígena do Acre/ sul 
do Amazonas decidiram pela criação da União das Nações Indígenas do Acre e Sul do Amazonas (UNI). 
Desde então, a UNI passou a pressionar a FUNAI e outros órgãos governamentais para a execução de 
políticas públicas destinadas à demarcação de terras indígenas e à implementação de programas econômi
cos, educacionais e sanitários, reivindicadas pelas lideranças indígenas. 

A partir do início da década de 90, a UNI passou a executar uma série de ações no âmbito do Plano 
de Proteção do Meio Ambiente e das Comunidades Indígenas (PMACI) e canalizar recursos de entidades 
religiosas humanitárias para a realização de atividades relacionadas a partir de um leque de reivindicações 
apresentadas pelas lideranças indígenas em suas assembléias regionais. 

Nos últimos anos, a UNI tem exercido importante papel no processo de regularização das terras 
indígenas no Acre e Sul do Amazonas, integrando a Comissão Paritária do Projeto Integrado de Proteção às 
Populações e Terras da Amazônia Legal (PPTAL) e implementando estratégias para garantir maior participa
ção dos índios nas demarcações de suas ten·as. Dentre estas, podem ser citadas a coordenação, entre 1993-
98, da autodemarcação da TI Kulina do Médio Juruá, de 730.142 ha, viabilizada através de convênio 
assinado entre a UNI, as comunidades Madijá e a FUNAI e executada com recursos canalizados da agência 
alemã Pão para o Mundo. Em 1997, a UN i coordenou a fiscalização dos trabalhos de demarcação de dez 
terras indígenas no sul do Amazonas, feitas por administração direta pela FUNAI. A participação mais efetiva 
do movimento indígena na eleição das áreas prioritárias para demarcação e na fiscalização dos trabalhos em 
campo figura entre as inovações e os avanços positivos do PPTAL. 
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Uma das principais marcas da UNI é a organização de encontros periódicos do seu conselho deliberativo, 
nos quais participam lideranças, agentes de saúde, professores e vereadores indígenas do Acre, Sul do 
Amazonas e Rondônia. Nos últimos anos, esses encontros têm discutido temas relacionados aos direitos 
indígenas e à formação política de suas lideranças: o Estatuto das Sociedades Indígenas, a Convenção 169 
da Organização Internacional do Trabalho, a Lei de Acesso aos Recursos Genéticos e a política partidária. 
Nestas reuniões de conselheiros, têm sido tiradas estratégias para influenciar no delineamento e execução da 
política indigenista da FUNAI local. 

Na região do Alto Juruá acreano, a UNI vem estimulando, desde final da década de 80, a implantação 
de organizações dos povos indígenas por rios e municípios. Em 1988, incentivou a criação da Organização 
dos Povos Indígenas do Rio Envira (OPIRE), entidade de representação política das populações indígenas 
daquele rio. Em 1994, estimulou a criação da Organização dos Povos Indígenas de Tarauacá e Jordão 
(OPITARJ) e, no ano seguinte, da Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá (OPIRJ), que veio a ser 
legalizada apenas em 1999. 

5.8 - EDUCAÇÃO 

Nos últimos quinze anos, as entidades indigenistas, Comissão Pró-Índio (CPI/Acre), Conselho 
IndigenistaMissionário (CIMI) e Conselho Missionário Indigenista (COMIN), foram as únicas a implementar 
ações educacionais diferenciadas para as populações indígenas do Estado, seja promovendo cursos de 
formação de professores índios e realizando viagens de supervisão e assessoria às escolas, seja elaborando 
propostas curriculares e materiais didáticos bilíngües. Os governos federal, estadual e municipal, de fonna 
independente ou coordenada, não estabeleceram metas claras para apoiar a educação indígena no Estado. 

Desde 1983, a CPT/ Acre, através do Projeto "Uma Experiência de Autoria", desenvolve ações 
educativas, através da formação de professores índios, da publicação de materiais didáticos para as escolas, 
bem como da formulação de uma concepção particular de educação para as populações indígenas baseada 
no conceito de "autoria" . 

A proposta curricular elaborada pela CPI foi aprovada por parecer do Conselho Estadual de Educa
ção (CEE), em 1993, o que garantiu o funcionamento curricular e pedagógico diferenciado nas escolas das 
aldeias a nível de lo grau. Em 1998, o CEE, a pedido da Secretaria Estadual de Educação, analisou e 
aprovou a proposta curricular da CPIJ Acre, abrindo a possibilidade de titulação dos professores a nível de 
2° grau. 

O Centro de Formação dos Povos da Floresta, em Rio Branco, da CPIJAcre, onde ocorrem os 
cursos, foi reconhecido como Escola de Formação de Professores Índios. A Coordenadoria de Registro e 
Inspeção Escolar (CORINES) registrou o Centro como Escola de Professores Indígenas, a primeira no país 
mantida por uma Organização Não-Governamental. 

O Centro de Formação vem sendo local de desenvolvimento de uma política contínua de formação, 
que em março de 2000 deverá titular o primeiro grupo de 18 professores indígenas a nível de 2° grau. 
Espera-se que até 2002, um grupo de 20 professores que vêm recebendo cursos e assessoria possam 
também receber sua titulação em magistério. 

Os cursos de fo rmação da CPI/ Acre realizados no Centro atendem 50 professores Kaxinawa, 
Manchineri, Katukina, Ashaninka, Jarninawa, Arara e Yawanawa, que lecionam para 1.843 alunos em 50 
escolas indígenas, distribuídas por sete diferentes municípios. 

No entanto, os professores Nukini, Shanenawa de Morada Nova/F eijó, Jaminawal Arara do Rio Bagé, 
Jarninawa do Igarapé Preto, Jarninawa do Rio Caeté e algumas comunidades Kaxinawa, Ashaninka, Katukina, 
Kulina eApurinã continuam à margem de processos continuados de formação. Estes professores têm rece
bido, de forma precária, formação em cursos oferecidos pelos municípios, nos quais não há preocupação 
com a educação bilíngüe e nem matérias específicas para o desenvolvimento de um currículo ou materiais 
didáticos interculturais. Este é o caso de 32 professores indígenas, que lecionam em 23 escolas, para 765 
alunos, em sete municípios. 
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5.9- SAúDE 

Até 1991 a assistência a saúde em terras indígenas era de competência da Fundação Nacional do 
Índio. A partir do decreto n° 23 de 04 de fevereiro de 1991, a assistência de saúde passou a ser coordenada 
pela Fundação Nacional de Saúde (FNS). 

Atualmente, o fato de maior importância para a implementação de política de saúde para as popula
ções indígenas acreanas é a possibilidade aberta, através da Portaria 852, de 30/9/99, da Fundação Nacio
nal de Saúde (FNS), com a criação de dois Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) no Estado do 
Acre: Alto Purus e Alto Juruá. 

O DSEI do Alto Purus tem como área de abrangência, no Acre, os Municípios de Santa Rosa, Sena 
Madureira, Manuel Urbano e Assis Brasil; em Rondônia, o Município de Extrema; e no sul do Amazonas, os 
Municípios de Boca do Acre e Pauini. Com sede em Rio Branco, este Distrito tem como municípios de 
referência, "pólos base", Sena Madureira, Boca do Acre e Pauini. 

O DSEI do Alto Juruá tem abrangência nos municípios de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro do 
Sul, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Jordão eFeijó. Com sede em Cruzeiro do Sul, este 
distrito tem como municípios de referência Tarauacá e F eijó. 

Durante seminário regional e reunião realizados em Rio Branco em maio e agosto de 1999, que con
taram com a participação de agentes de saúde indígenas, lideranças e membros das organizações indígenas 
do Acre e sul do Amazonas e de representantes dos órgãos federais e das Organizações Não-Governamen
tais que trabalham com a saúde indígena, ficou definido que a União das Nações Indígenas (UNI) será a 
gestora de ambos distritos. Para isto, foi assinado convênio entre a FNS e a UNI, com prazo de duração de 
três anos, que tem como objetivos implantar e dar operacionalidade gerencial aos dois distritos sanitários. 
Nas aldeias dentre os objetivos do convênio está a construção de postos de saúde, a compra de barcos e 
motores, a capacitação dos agentes de saúde indígenas e a remuneração dos agentes. Nos municípios de 
referência de ambos distritos, está prevista a construção de casas de apoio, com infra-estrutura, equipamen
tos e equipes de saúde para receber, tratar e encaminhar os pacientes vindos das aldeias. Essas casas servi
rão como local de articulação com os hospitais municipais, onde deverá ser garantido atendimento aos 
doentes indígenas. 

Para garantir a prevenção e tratamento, está contemplada para o Distrito do Alto Juruá a instalação de 
três pólos base e 40 postos de saúde nas aldeias, bem como a contratação e qualificação de 77 profissionais 
de saúde: sessenta e um agentes de saúde, quatro médicos, quatro enfermeiros, sete auxiliares de enferma
gem e um dentista. Em Cruzeiro do Sul, está prevista a construção de uma casa de saúde indígena. 

Em Rio Branco, deverá ser estruturada uma sede operacional do projeto, com a compra de equipa
mentos de infra-estrutura e a contratação de uma equipe técnica para a execução das ações de treinamento 
e supervisão dos agentes de saúde, de atendimento nas comunidades, de fom1ação dos conselheiros e de 
implantação dos Conselhos Distritais e dos Conselhos Locais de Saúde. Para garantir a prevenção e trata
mento no Distrito do Alto Purus, está prevista a instalação de três pólos base e 30 postos de saúde nas 
aldeias, bem como a contratação e qualificação de 74 profissionais de saúde: sessenta e um agentes indíge
nas, três médicos, três enfermeiros, seis auxiliares e um dentista. 

Estes próximos três anos serão marcados pelo grande desafio de viabilizar a implementação dos dois 
distritos sanitários no Acre e no Sul do Amazonas, através do estabelecimento de formas concretas de 
parceria entre as comunidades, movimento indígena, órgãos dos governos esferas federal, estadual e munici
pais e entidades não-governamentais de apoio, que resultem em benefícios imediatos e duradouros para as 
populações indígenas que ali vivem. 

Apesar da existência desse fórum institucionalizado para o encaminhamento inicial dessas questões, neste 
primeiro momento sob atribuição da FNS e da UNI, é importante a participação do governo estadual neste 
processo, através da garantia de bom atendimento dos pacientes indígenas nos hospitais do estado e dos 
municípios, da regularização e construção dos postos de saúde indígenas, bem como do apoio a processos 
continuados de capacitação dos agentes de saúde e outros recursos humanos locais. 
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5.1 O - CoNcLusÃo 

Este diagnóstico da população indígena do Estado do Acre é premissa para o indicativo de ações 
estratégicas e de políticas públicas voltadas para a consolidação e criação de novas terras indígenas. 

As recomendações referentes à população e às terras indígenas nesta primeira fase do Zoneamento 
Ecológico-Econômico estão contidas no capítulo que trata dos indicativos para gestão territorial do Acre, 
(Indicativos para criação e consolidação dos Territórios Indígenas). 

As informações deste diagnóstico, bem como os indicativos propostos, são de caráter preliminar, 
tendo em vista que para a segunda fase do Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre estas informações 
serão retrabalhadas com checagem de campo e com análise e participação dos atores envolvidos (popula
ções locais, movimento indígena, entidades indigenistas, Governo do Estado e órgãos afins do Governo 
Federal), para garantir maior precisão e adequação técnico-política. 
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6 - POLÍTICA FLORESTAL E DIAGNÓSTICO DO SETOR MADEIREIRO DO ACRE 

6.1 ·APRESENTAÇÃO 

A atividade madeireira tem uma participação reduzida na economia do Acre, representando menos de 
3% do PID do Estado. Entretanto, o setor madeireiro que irá crescer nos próximos anos em função do aumento 
na demanda por madeiras tropicais (estadual, nacional e internacional) poderá crescer muito mais caso o Go
verno do Estado faça investimentos que beneficiem o setor. 

No Acre, bem como no restante da Amazônia, a exploração madeireira gerah11ente não é feita através de 
manejo, causando impactos severos no ecossistema florestal. Os principais fatores que contribuem para esse 
tipo de exploração são: 

• acesso fácil e não regulado às áreas florestais; 

• oferta de madeira em tora oriunda de áreas de roçado; 

• desconhecimento de técnicas de manejo florestal; 

• escassez de políticas públicas de incentivo à adoção do manejo florestal (por exemplo, crédito); e 

• ineficiência do sistema de controle e monitoramento florestal. 

Entretanto, um modelo de uso sustentável dos recursos florestais no Estado é viável. Para delinear e 
efetivar um programa de intervenção na área madeireira, o Governo do Acre, através da Secretaria Executiva 
de Floresta e Extrativismo- SEFE, conduziu uma ampla consulta envolvendo mais de 250 representantes dos 
diversos segmentos envolvidos com o setor madeireiro. Foram realizadas nove reuniões, incluindo quatro en
contros temáticos (manejo comunitário e empresarial; florestas públicas de produção e instrumentos econômi
cos; certificação e políticas para o setor madeireiro, dois seminários no interior do Estado (Tarauacá e Cruzeiro 
do Sul), três consultas dirigidas especificamente a cada um dos principais atores econômicos: setor privado, 
movimento sociaVsociedade civil e área técnica florestal (funcionários do Governo Estadual, ONGs, pesquisa
dores etc.). 

Em todas as reuniões, enfatizou-se a importância de promover a atividade florestal no Estado do Acre de 
forma ampla (envolvendo populações extrativistas, pequenos produtores e empresários), com especial atenção 
ao uso múltiplo dos recursos (madeiras, produtos florestais não-madeireiros e serviços ambientais) e holisticamente 
sustentável (incluindo as esferas social, econômica, ambiental, política e cultural). 

As principais recomendações ao Governo do Estado do Acre foram: (i) apoiar a agregação de valor em 
toda a cadeia produtiva da madeira; (ii) tomar as Florestas Públicas existentes ( Antimari, Macauã, etc.) efetivas 
e, ao mesmo tempo, ampliar a rede de Unidades de Conservação para a produção de madeira; (iii) reduzir a 
oferta de madeira oriunda de roçado através de uma política de incentivo à intensificação da agricultura susten
tável familiar e ao uso múltiplo das áreas de florestas pelas comunidades; (iv) elevar o custo de produtos 
provenientes de práticas não manejadas através da regulamentação, fiscalização e cobrança de uma taxa sobre 
a madeira predatória; (v) implantar um sistema de monitoramento e controle da atividade madeireira eficiente, 
transparente, auditável e efetiva no que se refere a custo e beneficio; (vi) incentivar a difusão de práticas de 
manejo florestal comunitário e empresarial; ( vii) apoiar e ampliar as experiências de manejo comunitário existen
tes; (viü) instituir um programa de extensão florestal e de treinamento/capacitação para produtores e indústrias 
do setor; (ix) requisitar junto aos bancos públicos (BASA, BNDS etc.) Linhas de crédito específicas para o 
manejo florestal e para a indústria de processamento com prazos, carências e garantias compatíveis com as 
características da atividade florestal, visando à modernização e redução do desperdício; e (x) fortalecer a 
capacidade de gerenciamento, elaboração de planos de negócios, inteligência de mercado e marketing 
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na área florestal, tanto para as áreas pública e não-governamental, como também para as áreas comunitária e 
empresarial. 

Em síntese, o Governo do Acre reconhece que para garantir o uso sustentável e a conservação das 
florestas do Estado é necessário: (i) valorizar economicamente o recurso florestal oriundo de áreas manejadas; 
(ii) elevar os custos associados com as práticas predatórias de exploração madeireira; (iii) reduzir os custos 
diretos (técnicas de manejo) e indiretos (custos de preparação, aprovação e supervisão dos planos de manejo) 
do manejo florestal; e (iv) agregar valor aos produtos. 

6.2 - INTRODUÇÃO 

O Governo do Estado do Acre tem por objetivo estabelecer as bases necessárias para que a sociedade 
acreana possa inserir -se num processo de desenvolvimento econômico, a partir do aproveitamento sustentável 
das potencialidades do seu patrimônio natural, sobretudo suas florestas. Para isso, está definindo uma política 
florestal que estabelece incentivos à adoção de práticas produtivas sustentáveis, sob o ponto de vista ambiental, 
econômico e social, dirigidas a explorar os vastos recursos ofertados pelos ecossistemas florestais, contemplan
do desde os produtos mais tradicionais como a madeira, castanha e borracha, como também outros produtos 
não-madeireiros, biodiversidade (recursos genéticos) e os serviços ambientais. 

O presente documento aborda a parte da política florestal, que é dirigida especificamente ao setor madei
reiro, e também apresenta um resumo do diagnóstico do setor. A parte relativa aos demais produtos e serviços 
das florestas está em elaboração. 

6 .3 -DIAGNÓSTICO DO SETOR MADEIREIRO 

O Estado do Acre ( 1 53.1 50 km2) é amplamente coberto por florestas (90% ), sendo que as áreas 
desmatadas e sem a possibilidade de uso de recursos madeireiros representam aproximadamente 1 O% do 
território. As florestas de maior valor madeireiro correspondem a 34% da área do Estado (ACRE, 2000). 
Essas áreas incluem as florestas abertas com presença de mogno (SwieLenia macrophylla) e as matas densas 
de terra firme. As florestas restantes possuem um valor madeireiro menor em virtude da composição expressiva 
de cipós e bambus. 

A indústria madeireira do Estado do Acre extraiu aproximadamente 21 O mil ffil de madeira em tora, em 
1999 (SEFE, 1999), sendo que a maioria (90%) da matéria-prima utilizada pelo setor era oriunda de autoriza
ção de desmatamento (em especial, das denominadas "áreas de roçado"). Esse fato revela um forte sinergismo 
entre a exploração madeireira e a agropecuária. 

Em termos regionais, o Acre tem uma participação reduzida na produção de madeira regional, contribu
indo com menos de 1% da produção de madeira da Amazônia Legal. A atividade madeireira tem uma participa
ção modesta na economia do Estado, representando menos de 3% do PIB e pruticipando com menos de 0,5% 
da arrecadação do ICMS do setor primário e secundário. O setor gera de forma direta aproximadamente 
2.240 empregos, incluindo extração, transporte e processamento (serraria e movelaria). A produção madeireira 
do Estado está concentrada nos municípios do vale do Rio Acre. Essa região detém 60% da produção de 
madeira serrada, 48% da produção de móveis, 49% do número de serrarias, 60% das movelarias e 58% do 
total de empregos. 

As 61 empresas madeireiras1 e as 349 movelarias em atividade exploram e processam um grupo seleto 
de 20 espécies. A produção de madeira é largamente destinada ao mercado estadual (96% ), enquanto apenas 
4% é comercializada fora do Estado. A madeira é, em geral, vendida na fonna serrada a preços modestos que 
oscilam entre R$ 1 00 a R$ 3 00/m3

. A produção de móveis é 1 00% destinada ao mercado doméstico. 
Vários fatores indicam que há uma tendência de aumento na produção de madeira em tora no Estado e, 

juntamente, uma expectativa de aumento na demanda (mercado internacional e nacional) por madeira da Ama
zônia nos próximos anos: no Brasil, as expectativas de crescimento da economia para 

1 Existem 35 serrarias, 1 fábrica de compensados e 25 processadoras de madeira. As processadoras são empresas típicas dos 
municípios do vale do rio Juruá e caracterizam-se pelo fato de trabalharem com pranchões ou blocos de madeira e não com toras. 
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o período 2000-2005 (média de crescimento do PIB projetado em tomo de 4% ). Em nível internacional, um 
aumento na demanda está sendo causado pela exaustão das florestas tropicais do sudoeste asiático; e a 
melhoria da infra-estrutura no Acre, em especial, a construção e recuperação de estradas, devido aos inves
timentos do atual Governo, reduzirá os custos de transporte e, consequentemente, irá tornar a madeira 
oriunda do Estado competitiva no mercado nacional. 

Pelos fatores citados acima, o Governo do Acre pretende interferir e evitar a tendência de crescimento 
descontrolado da atividade madeireira como tem ocorrido em outras regiões da Amazônia. O Governo 
pretende alterar drasticamente o caráter migratório, predatório e de baixa rentabilidade que ainda caracteriza 
o setor madeireiro no Acre. Em termos específicos, pretende: (i) estimular o manejo múltiplo da floresta 
(madeira, produtos florestais não-madeireiros, ecoturismo e serviços ambientais); (ii) melhorar o nível de 
renda dos atores envolvidos na cadeia produtiva da madeira; (iii) incentivar maior agregação de valor nos 
produtos madeireiros; (iv) promover a adoção integral de práticas de manejo florestal; (v) definir as áreas 
com vocação para uso madeireiro através do Zoneamento Ecológico-Econômico; (vi) capacitar a mão-de
obra local nas atividades de manejo e processamento industrial; (vii) consolidar e ampliar uma rede de 
florestas públicas no Estado; e (vi i i) apoiar as iniciativas não-governamentais de certificação dos produtos 
florestais. 

6.4 - PoLíTICA DIRIGIDA AO SETOR MADEIREIRO 

Em tennos gerais, a política para o setor madeireiro deve preencher os princípios de sustentabilidade 
propostos pelo Governo do Acre: 

• social (emprego, geração e distribuição de renda, emancipação); 

• ambiental (manutenção da estrutura, funções e serviços ambientais da floresta); 

• econômica (eficiência, competitividade e qualidade); 

• política (participativa, não-discriminató1ia, ampla quanto ao envolvimentos dos diversos agentes 
econômicos e atores sociais); e 

• cultural (respeitar a integridade e os valores da população local). 

6.5 -UMA LóGICA PARA INTERVENÇÃO PúBLICA NO SETOR MADEIREIRO 

O uso predatório dos recursos madeireiros decorre de três tipos gerais de "falhas". A primeira falha 
está relacionada à inadequação das políticas públicas. Em seguida, temos as "falhas de informação" que 
geram expectativas incorretas dos agentes econômicos em relação à viabilidade econômica do manejo flo
restal. E, finalmente, há uma incapacidade da economia de mercado ("falha de mercado") de reconhecer 
plenamente a importância dos beneficios sócio econômicos da floresta. 

Falhas de políticas públicas. Historicamente, as políticas públicas na Amazônia têm favorecido à expansão 
da agropecuária e, consequentemente, o desmatamento. O sistema de crédito, os recursos públicos direcionados para 
a pesquisa, a definição e alocação da infra~estrutura têm sido realizados com o objetivo de promover a expansão da 
agropecuária na Amazônia. O sistema de monitoramento e controle e a legislação facilitam as atividades que geram 
desmatamento, e ao mesmo tempo dificultam as atividades de uso sustentável. Por exemplo, há um excesso de 
regulamentos na área florestal. O corte, o plantio, o transporte, o processamento e a comercialização, todos têm regras 
legais específicas. Porém, os objetivos dessas regras são geralmente mais elaborados e servem para fins conflitantes. 
Há urna necessidade de simplificar o aparato regulatório, a fim de efetivar o respeito e o cumprimento da legislação ( 
UHL etal. 1997). 

Falha5 de ;njormação. A escassez de dados econômicos sobre custo e beneficios do manejo florestal, bem 
corno a falta de divulgação das informações existentes, geram um ambiente de "suspeita" por parte dos madeireiros e 
empresários de áreas afins. O resultado é uma visão equivocada de que o manejo florestal é 
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economicamente inviável. 
Falhas de mercado. As florestas produzem vários serviços públicos. Entretanto, os proprietários 

rurais e madeireiros não recebem compensação adequada por esses serviços. Dentre os serviços ambientais 
da floresta, destacamos a conservação do solo e rios, a conservação da biodiversidade (em especial, os 
recursos genéticos), regulação do clima global e regional e a proteção contra incêndios florestais. Como os 
proprietários mrais não recebem por esses serviços, eles tendem a preferir converter a floresta em atividades 
que são ou aparentam ser mais lucrativas a curto prazo. 

O Governo do Estado do Acre pretende: 

(i) Corrigirfalhas de politicas públicas através do apoio às atividades de manutenção da cober
tura florestal e inibição das práticas de conversão (agropecuária). Também haverá apoio a qua
lificação/treinamento de mão-de-obra. Instmmentos econômicos (em especial, crédito) serão 
dirigidos para o fortalecimento das iniciativas promissoras de uso sustentável na área florestal e 
também para a indústria de processamento, visando à modernização e redução do desperdício. 
A infra-estmtura (estradas, energia, comunicação) e os serviços públicos (assistência técnica e 
extensão) serão direcionados para fortalecer as práticas florestais sustentáveis; 

(i i) Corrigir as falhas de informação através da disponibilização de informação sobre os esto
ques florestais (inventário), locação das áreas permitidas (zoneamento madeireiro), conheci
mento técnico sobre manejo (treinamento e experiências-piloto), produção e divulgação de 
informações econômicas (custos e beneficios) e técnicas do manejo florestal, oportunidades de 
mercado (certificação). Dados econômicos sobre custo de manejo, informações de mercado 
sobre oportunidades de negócios na área florestal, bem como experiências-piloto com ênfase 
em práticas sustentáveis e adaptadas às condições locais, serão incentivados. 

(iii) Corrigir falhas do mercado. O Governo do Estado do Acre pretende reconhecer e valorizar 
os serviços ambientais e sociais que a floresta presta à sociedade, como a regularização do 
clima regional e global, proteção das bacias hidrográficas, conservação da biodiversidade e 
proteção contra o fogo acidental . Por exemplo, o Governo do Estado pleiteará junto ao Gover
no Federal a inclusão das florestas nativas como beneficiárias do recém criado mercado de 
carbono ( Clean Development Mechanism ). 

6.6 - BIBLIOGRAFIA 

SEFE- Secretaria Executiva de Florestas e Extrativismo. Diagnóstico da Atividade Madeireira no E 'Stado 
doAC1·e. Inédito, 1999. 

SECTMA- Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente; IMAZON- Instituto do Homem 
e Meio Ambiente da Amazônia. Zoneamento da Atividade Madeireira no Estado do Acre, 2000. 

UHL; C.; BARRETO, P; VERÍSSIMO, A.; et a/. Uma abordagem integrada de Pesquisa sobre o mane
jo dos Recursos Naturais na Amazônia, Série Amazônia n.7. 1MAZON, Belém, 1997, 29 p. 



Zoneamento Ecológico-Econômico 

7- 0ESFLORESTAMENT01 E QUEIMADAS NO ACRE: ANÁLISE DE TENDÊNCIAS 

RECENTES 

7.1 . INTRODUÇÃO 

A derrubada da floresta e a queima de vegetação por atividades humanas são grandes transformadoras 
das paisagens acreanas e têm crescido muito nas últimas décadas. Esses fenômenos são fatores que influen
ciam a ocupação territorial e o uso de recursos naturais da floresta e do solo. Além disso, são indicadores de 
dinâmicas de ocupação territorial e de uso de recursos naturais. O objetivo desta seção é fornecer uma visão 
panorâmica destes fatores e construir uma base de conhecimentos que permitam ao leitor utilizar estes dados 
ambientais para as discussões do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do Acre. 

Nesse sentido, procuramos, desenvolver os seguintes tópicos: histórico do desflorestamento e quei
madas no Estado do Acre; histórico (aumento/diminuição) da taxa de desflorestamento e locais em que estão 
acontecendo os maiores desflorestamentos; conciliação de dados que se apresentam diferentes quanto às 
estimativas de desflorestamento; informações acerca de queimadas no Estado do Acre; e a relação entre 
área desflorestada e área queimada. Porém, caso não se obtenham informações conclusivas, será devida
mente explicado o túvel de conhecimento atual. 

Medidas de Desflorestamento 

O desflorestamento tem diversas formas de ser medido. Um tipo de medida pode ser feita em campo, 
porém além de onerosa, é demorada, e torna-se inviável para levantamentos de grandes áreas. Outra forma 
de medir o destlorestamento é por meio da utilização de imagens de satélite, podendo cobrir extensas áreas. 
No caso da imagem do satéliteLandsat-5 TM, que foi utilizada neste levantamento, a cobertura é de 185 .Km 
por 185 Km. Além desta vantagem, é possível se ter uma série histórica de uso da terra com a utilização de 
imagens. 

Em geral, são util izadas imagens de satélite Landsat-5 em composição colorida (Bandas 5, 4 e 3 -
RGB ou Vermelho/Verde/ Azul) para monitoramento do uso e cobertura da terra. Nesta composição, as 
áreas desflorestadas apresentam-se com coloração magenta indicando uma baixa cobertura do solo, e vari
ações no amarelo-esverdeado indicando áreas com floresta secundária (regeneração- capoeiras) (TARDIN 
& CUNHA, 1989). Muitas vezes é possível confundir uma área de capoeira antiga com floresta. A Figura 
abaixo é uma fração de uma imagem de satélite e, nela, é possível observar os diversos usos da terra. 

Estrada 

Floresta 

1 O termo desflorestamento ou desmatamento é entendido como a retirada da floresta original para implantação de pastagem, 
roçado ou outra cultura, feito por grandes fazendeiros ou pequenos agricultores, ribei rinhos, seringueiros ou índios. 
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As imagens Landsat-5 apresentam resolução espacial de 3 O x 30 metros. Elas normalmente são utilizadas para 
monitorar e acompanhar a evolução do uso da terra, por ser considerada de baixo custo e também por sua alta 
resolução quando comparada a outros sensores. Atualmente, já se dispõe de imagens Landsat-7, com resolução de 
15 x 15 metros, porém estas serão trabalhadas, provavelmente, na segunda fase do ZEE. 

As imagens podem ser classificadas visualmente ou digitalmente; essa classificação é feita com o objetivo de se 
caracterizar os diferentes tipos de uso e cobertura vegetal. A classificação visual é aquela em que ocorre a interpreta
ção visual e o resultado dependerá do intérprete. No caso da classificação digital, é o programa (software) quem 
executa tal atividade por meio de algoritmos específicos. Nesse caso, a classificação obedecerá aos limiares espectrais 
especificados no treinamento do algoritmo. 

Imagens Landsat também foram utilizadas por outros trabalhos desenvolvidos pelo ZEE, como por 
exemplo, no Volume 11, capítulo 4. 

7.2 · HISTÓRICO DO DESFLORESTAMENTO E QUEIMADAS NO ESTADO DO A CRE 

O processo de desflorestamento nesta região da Amazônia é quase sempre acompanhado por fogo, 
como uma maneira barata e eficaz de transformar a biomassa da vegetação (ricas em nutrientes) em cinzas e 
remover plantas que podem competir com os cultivos ou pastos plantados. A distribuição de chuvas no Acre 
varia durante o ano (conforme Volume I, capítulo 3), permitindo durante a época mais seca (tipicamente de 
junho a outubro) a secagem da vegetação e sua queima. Os nutrientes são incorporados na nova vegetação 
de cultivos ou pastos que são plantados depois desta queima. O fogo também é usado como uma maneira de 
eliminar ou retardar o crescimento de ervas daninhas e capoeiras em pastos já estabelecidos. 

Comunidades indígenas, seringueiros, colonos e fazendeiros, todos engajam-se na derrubada e quei
ma, porém a contribuição deles para estes processos no Estado varia por ordens de grandeza em termos da 
área desflorestada, área queimada e seus impactos. Estes impactos envolvem o setor produtivo (conforme 
Volume 11, capítulo 4), o ciclo hidrológico e a ocorrência de enchentes e secas, a biodiversidade de espécies 
e ecossistemas, outros serviços ecológicos e a geração de fumaça. Na segunda fase do Zoneamento, a 
contribuição relativa destes grupos (citado no Volume 11, capítulo 4) será estimada tanto para o setor produ
tivo, quanto para seus impactos. 

A queimada associada à derrubada e seu uso para manejo de pastos é resultado direto de fatores 
sócio-econômicos, ou seja, pessoas tomam decisões de transformar a floresta em roçados e pastos ou 
decidem limpar os pastos. Existe, porém, um outro tipo de queimada, a acidental. Quando queimadas aci
dentais ocorrem, elas geram prejuízos econômicos e ambientais, pois são queimadas não desejadas. Estas 
queimadas acidentais são de dois tipos, dependendo do local: se elas entram na floresta, trata-se de uma 
queimada acidental florestal; se elas são restritas às áreas já abertas, são queimadas acidentais de pasto, 
cultivos ou sistemas agroflorestais. A Tabela 1 mostra estes vários tipos de queimadas. 

Tabela 1 - Os tipos de queimadas que ocorrem no Estado do Acre. 

~ O ri em 
Proposital Acldêntal 

Ror~ia Desflorestememio 
Q;ueimada acidenbill 

florestal 
~ocel 

Queimada acK!ental de Area conver1ida limpeza de [pa~Sto 
pastos/roçados 
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A probabilidade de queimadas acidentais depende não só das decisões humanas de uso ou não de 
aceiros etc., mas também das variações climáticas. O fenômeno "EI Nino"2 altera significativamente os regi
mes de chuvas, o que pode propiciar o espalhamento de queimadas acidentais, como aconteceu no fim do 
ano de 1997 e no início de 1998, em Roraima, onde milhares de quilômetros quadrados de florestas e 
cerrados foram queimados. Estas variações nas chuvas acontecem também no Acre. Um estudo baseado em 
entrevistas mostrou que, em 1995, a área de queimadas acidentais aumentou significativamente em relação 
do ano de 1994. As chuvas, durante a época seca de 1995, foram quase zero, bem abaixo do normal para 
aquela parte do ano (MENDOZA, 1997). 

O fenômeno El Nino também pode variar em intensidade. Existem indicações que mega El Ninõs 
ocorrem na escala de tempo de vários séculos entre eventos. Estes eventos resultaram em queimadas de 
grande escala na Amazônia, enchentes na região desértica do Peru e um impacto forte nas civilizações indíge
nas. O acúmulo atual de gases do efeito estufa na atmosfera preocupa climatólogos, porque mudanças climá
ticas, possivelmente causadas por estes gases, podem mudar a freqüência e intensidade dos eventos do El 
Nino, possivelmente causando problemas mais acentuados de queimadas para esta região da Amazônia nas 
próximas décadas. 

Focos de Calor 

Para os dados referentes a queimadas, é importante salientar que os satélites captam os focos de calor 
existentes no solo, o que não necessariamente significa serem focos de incêndio. Na realidade, foco de calor 
ou pixel quente, é a expressão utilizada para interpretar o registro de calor captado da superfície do 
solo pelo satélite imageador. O sensor capta e registra qualquer temperatura acima de 4 7° C e a interpreta 
como sendo um foco de calor (mAMA, 1999). Existe a possibilidade de um solo exposto, uma superficie 
com água ou mesmo as nuvens serem interpretados como foco de calor (PRTNS et al. , 1998). Todos os 
"focos de calor" são possíveis de serem identificados, pois cada foco possui sua posição geográfica. Portan
to, sendo possível verificar em campo a ocorrência ou não de queimadas. 

Os satélites que registram os "focos de calor" são satélites meteorológicos. Órgãos do Governo bra
sileiro como o INPE e mAMA utilizam o satélite NOAA, cuja resolução espacial é de 1 Km por 1 Km, para 
monitoramento das queimadas no BrasiL Porém, o Estado do Acre não é totalmente coberto por este saté
lite, sendo, portanto, necessária a utilização de outro satélite. 

Neste trabalho do ZEE, foram utilizados dados do satélite meteorológico GOES-8, cuja resolução 
espacial é de 4 Km por 4 Km, e faz o imageamento quatro vezes por dia, às 6:4 5 h, 9:4 5 h, 12:4 5 h e 15:4 5 
h. 

Metodologia de Trabalho 

Um fato importante a ser lembrado é que, em Ciências Ambientais, todas as estimativas contêm incer
tezas (KREBS, 1989) e definições que podem afetar o uso destas estimativas. A interpretação de imagens de 
satélite, por exemplo, tem incertezas e definições embutidas. A primeira envolve a definição de floresta, uma 
informação aparentemente sin1ples. De fato, capoeiras velhas (florestas secundárias de algumas décadas de 
idade) podem se tornar não distintas de florestas primárias numa imagem. Uma análise do incremento de 
desflorestamento ano a ano, como o fNPE realiza, não vai incluir estas capoeiras que ocorrem em áreas 
desflorestadas e que depois foram abandonadas. Por outro lado, uma análise feita com intervalos de tempo 
maiores da cobertura florestal , como a FUNTAC vem realizando, vai incluir capoeiras velhas como floresta. 
Qual definição de floresta usar, dependerá do objetivo do 

2 Denomina-se " EI Nino" ao aumento anormal da temperatura na superfície do mar na costa oeste da América do Sul , durante o 
verão no Hemisfério Sul. Esta ocorrência de águas quentes foi identificada séculos atrás por pescadores peruanos, que deram o nome de 
RI Nino (o menino, em espanhol). 

Este fenômeno, que se apresenta normalmente em intervalos de dois a sete anos, caracteriza-se com aumento da temperatura na 
superfície do mar e a atmosfera sobre ele, apresentando uma condição anormal durante um período de doze a dezoito meses. Em anos que 
El Nino está presente, a evolução típica do fenômeno inicia no começo do ano, atinge sua máxima intensidade durante dezembro do mesmo 
ano (e janeiro do próximo ano), enfraquecendo-se na metade do segundo ano. Entretanto, com as alterações climáticas que vêm ocorrendo 
no planeta, tanto a periodicidade, quanto a duração, ou mesmo a época, têm variado (El NINO, 2000). 
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trabalho. Se o objetivo é estimar quanto o solo está coberto por florestas o que impede a erosão acelerada, 
a definição da FUNTAC é mais apropriada. Se o objetivo é saber quanta floresta primária ainda existe, a 
definição do INPE para florestas seria mais útil. Porém, tanto as medidas da FUNTAC, quanto as do INPE, 
não medem quantas florestas foram exploradas por extração seletiva de madeira. Portanto, as estimativas da 
FUNTAC e do INPE, neste relatório, devem superestimar a quantidade de floresta que pode ser explorada 
por atividade madeireira, porque não se leva em conta quanto já foi retirado em extração seletiva. Esta 
extração mantém a cobertura florestal quase intacta e não é detectada nestas análises. Um estudo específico 
seria necessário para esta finalidade. 

Pensa-se freqüentemente que medições em campo servem como verificação da exatidão das medidas 
independentes, porém essa afirmativa não é uma verdade absoluta. As medidas executadas em campo po
dem variar confonne a orientação que o técnico que a execute tenha. Um exemplo disso é a medição de uma 
área desflorestada, que pode ser medida tende como limite a área de floresta, quando começam a surgir os 
troncos das árvores, ou quando começam as suas copas, que é o observado nas imagens. Portanto, definir a 
metodologia de trabalho é importantíssimo nessas estimativas. 

Mesmo a área total do Estado do Acre pode apresentar sua estimativa variável, entre a apresentada 
oficialmente e a mensurada automaticamente (cálculo de área pelo computador). Porém, essa diferença não 
ocorre apenas para a área do Estado, mas também para outros dados como o de desflorestamento e de 
queimadas. 

7.3 - HISTÓRICO (AUMENTO/DIMINUIÇÃO) DA TAXA DE DESFLORESTAMENTO NO ESTADO DO ACRE 

Como dados históricos de desflorestamento para o Estado do Acre e toda a Amazônia Brasileira, têm-se 
disponível os do Projeto PRODES (INPEIMCT). Esses dados são considerados os oficiais para o Brasil. As 
técnicas utilizadas neste projeto são de sensoriamento remoto por satélite (série Landsat) e gerou resultados que 
cobrem o período desde 1978 e 1988 a 1998. A escala utilizada foi de 1:250.000 que pennitiram identificar 
alterações a partir de 6,25 hectares (INPE, 1999). A Figura 1 apresenta os valores percentuais de 
desflorestamento para o Estado do Acre no levantamento feito pelo PRODES. 

Figura 1-Histórico da porcentagem de área desflorestada no Estado do Acre para 1978, 
1988 a 1992, e 1994 a 1998 (Fonte: INPE, 2000) 
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A figura acima apresenta que a situação de desflorestamento para o Estado do Acre cresce ano a ano, 
porém a Figura 2 apresenta as taxas médias de desmatamento em cada período estudado pelo PRODES, 
demonstrando que a taxa não é regular e crescente, ela muda ano a ano. 
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Figura 2 - Taxa percentual média anual de desflorestamento por período estudado no Estado 
do Acre. 
(* - período de lO anos; ** - período de 2 anos) (Fonte: INPE,2000) 

Observa-se na Figura 2 que aconteceu um pico na taxa de desflorestamento para o Estado do Acre no 
ano 94/95. Esse pico foi mais que o dobro do período anterior. A razão deste pico não é conhecida, porém 
existe uma possível explicação para este fato: conjuntura de estabilização econômica do Plano Real que 
incentivou investimentos em atividades agropecuárias e madeireiras. 

No Estado de Rondônia, a situação fundiária do período - latifimdios considerados improdutivos (com 
cobertura vegetal natural) - forçou os proprietários a dar destinação ou uso num curto prazo às suas terras. 
Isso, porque houve uma nova política com a Reforma Agrária que envolveu, por exemplo, o aumento dos 
valores dos Impostos Territoriais Rurais, além das avaliações efetuadas pelo INCRA relativas ao cumpri
mento das condições contratuais. Essas condições contratuais definiam formas de prazo e uso adequado da 
terra. Conseqüentemente, houve aumento neste período das áreas desmatadas (SEDAM, 1997; IBASE, 
1999). 

As informações de Rondônia indicam que houve pecuarização nas áreas desflorestadas. Para o Esta
do do Acre, não foi diferente, grandes desmatamentos foram realizados devido à atividade de pecuária. 

Estudos apresentados no Volume II, capítulo 4, demonstraram que a maior parte da área destlorestada 
é destinada ao cultivo de pastagem para uso na pecuária de corte e/ou de leite. 

7.4 · MAIORES DESFLORESTAMENTOS DO ESTADO DO ACRE 

Apesar de existirem dados históricos de desflorestamento para o Estado do Acre levantados pelo 
INPE, estes não estão divididos e selecionados por município. Para tanto, são utilizados no presente trabalho 
os dados levantados pela FUNTAC para o ano de 1996. A Tabela 2 apresenta a quantificação em hectares(ha) 
da área desflorestada por município realizada pela FUNTAC. 
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Tabela 2-Área e porcentagem de desflorestamento de todos os municípios do Estado do Acre. 

Region..UMunic;lpio Áru do Munic;lpio (hõi) 'Y. do Munic;lpio 

Al to ACi lil 

As.sis B"a.sil 223.615 1,2{) 

Bra!;.~léla 4J1 746 20,72 

Epil'<JCI(ÜO(jia 164.677 33,75 

Xap.Jri 469.873 17,17 

Baixo Acre 

Act~ndiil 156.724 27,73 

Bujari 3~2. 196 25,55 

Q!Jllx-a~:~a 171 502 Jil,~1 

PlâCrodo dê' Gas.tro 2o04.206 41 ,..e5 

f.lorto A.cre 289.1'1D5 26,11 

R'D B-anro 98S.175 20,07 

SenSICIOr Guoma~ 119 11a ~1 ,.0:1 

Purus 

MaroelUrban::J 76B.B38 0,~7 

sentEI Roeoe ô006J2 0.04 

Suna Miiduli!irll 2 515.876 2,79 

Tarauacà/EnvJra 

FelJó 2 261 900 2.~~ 

bdâo 667.990 o 
Tarauacá 1 606.787 3,29 

J uruê 

O!umiro dO Sul 78fH 344 4,21 

M<'l""éiO Urrul 943.130 0,80 

Ma.íechal Thaumaturgo 467.523 4,08 

~=>.orto Welter soa 726 0,07 

Rodrigues AJ.oes 331 .465 7,::?.0 

TOTAl!. 1&.242..848 

Fonte: FUNTAC, 1999. 

A área total de desflorestamento calculado pela FUNTAC, no ano de 1996 foi de 7,4%. Segundo os 
dados da FUNTAC, confonne a Figura 3, as áreas que apresentaram maiores desflorestamentos foram as 
Regionais do Alto e do Baixo Acre, que somaram 86% do desflorestamento ocorrido em todo o Estado do 
Acre no ano de 1996. 
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Figura 3 -Percentual de desflorestamento ocorrido no ano de 1996 em cada Regional 
do Estado do Acre (F'ontc: ZEE!AC, 2000) 

São nestas regiões que ocorrem as estradas pavimentadas e/ou estradas de acesso durante pratica
mente o ano todo, a maior freqüência de Projetos de Assentamento, os maiores centros urbanos e também 
os maiores latifündios. A vantagem econômica da pecuária bovina, em relação às atividades agrícolas e 
extrativas, faz com que haja maior incidência de grandes áreas sendo desmatadas e queimadas (ver dados 
dos estudos de caso de populações e uso da terra). 

Um fato importante, relatado no Volume II, capítulo 4, é que a expansão da pecuária vem ocorrendo 
entre os vários tipos de produtores existentes no Estado do Acre: colonos, seringueiros, médios e grandes 
fazendeiros. Outro fato importante é relativo às diferentes categorias de produtores nos índices de 
desflorestamento do Estado do Acre. 

7.5 · CONCILIAÇÃO DE DADOS QUE SE APRESENTAM DIFERENTES QUANTO ÀS ESTIMATIVAS DE 

DESFLORESTAMENTO 

Como se observou anteriormente, a estimativa de desflorestamento para o Estado do Acre no ano de 
1996, feita pelo INPE e FUNTAC, apresentaram-se diferentes. O primeiro estimou 9,0% e o segundo, 
7,4% de desflorestamento no Estado. 

As estimativas apresentadas, tanto pelo INPE, quanto pela FUNTAC, apesar de diferentes, são indi
cadores úteis para entender o desflorestamento no Estado do Acre. 

Os dados do INPE têm importância pelo fato de serem históricos. Não existe em nenhum outro local, 
dados tão antigos e com o uso de uma mesma metodologia. A vantagem em utiJizar esses dados está no fato 
de poder se comparar os valores de desflorestamento ano a ano. Mais importante que valor absoluto do 
desflorestamento é a consistência interna do dado. 

Por outro lado, os dados da FUNTAC são também importantes, pois eles demonstram na escala dos 
municípios a situação do desflorestamento para o ano de 1996. Esses dados facilitam o entendimento do 
desflorestamento numa escala maior, assim como apresenta um histórico do desflorestamento no Estado. 

Para a reconciliação desses dados, é necessário não misturá-los ou compará-los, eles devem ser 
tratados independentemente. 

As possíveis causas nas diferentes estimativas de desflorestamento entre INPE (PRODES) e FUNTAC 
se devem a fatores como escala de observação e definição de florestas, como citado no item "Metodologia 
de Trabalho". 
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7.6 - INFORMAÇÕES ACERCA DE QUEIMADAS NO EsTADO DO AcRE 

Em relação às estimativas de queimadas para o Estado do Acre, ainda não foi possível demonstrar 
uma série histórica. 

Normalmente, os órgãos responsáveis pelo monitoramento e fiscalização das queimadas no Brasil 
utilizam dados do satélite NOAA. Porém, foi observado que para o Estado do Acre, os sinais do satélite 
NOAA não são captados com fidelidade devido à faixa de imageamento e ao ângulo de recepção da antena, 
prejudicando assim a obtenção precisa dos focos de calor existentes. 

Foram, então, utilizados dados do satélite GOES-83 para o ano de 1998. Após a análise dos dados, 
verificou-se que os focos de calor concentraram-se nas Regionais do Alto e Baixo Acre, como é mostrado na 
Figura 4. Além disso, os dados demonstraram que os pontos quentes no ano de 1998 ocorreram com maior 
freqüência no mês de setembro. 

Apesar da detecção dos pontos quentes no ano de 1998 para todo o Estado do Acre, os dados estão 
sendo reprocessados, pois foram detectados erros em um arquivo usado para corrigir o imageamento das 
contaminações atmosféricas Portanto, a recomendação foi de não se utilizar os dados sem esse 
reprocessamento. Porém, os dados podem ser utilizados como indicativo das áreas queimadas. 

A fumaça oriunda destas queimadas tem implicações para saúde com o aumento de casos de proble
mas respiratórios e para a economia com o fechamento do aeroporto. Esta fumaça, porém, não vem só do 
Acre. 

Nos meados de agosto de 1999, a fi..1maça que fechou o aeroporto veio da Bolívia, mais precisamente, 
de Santa Cruz de La Si erra, para o Estado do Acre. Em princípio, acreditava-se que esta fumaça estivesse 
vindo do Estado de Mato Grosso, porém, observou-se na imagem que a questão estava acontecendo numa 
escala internacional (ver imagem). 

Figura 4- Imagem do satelite GOES de 17.08.1999 mostrando o deslocamento da ftunaça que veio da Bolívia para o Estado 
do Acre (Fonte: Universidade de Wisconsin, 1988) 

1 Dados fornecidos pela pesquisadora Elaine Prins, da Universidade da Wisconsin (EUA) 
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7. 7 · RELAÇÃO ENTRE ÁREAS DESFLORESTADAS E ÁREAS QUEIMADAS 

A relação existente entre as áreas desflorestadas e as áreas queimadas pode ser observada nas Figuras 
5 e 6. Nestes cartogramas, são mostrados que onde ocorrem as áreas desflorestadas, ocorrem também os 
pontos quentes. Apesar de serem de anos diferentes ( desflorestamento - 1996 e pontos quentes - 1998), é 
possível observar que existe um indicativo de que os pontos quentes, que representam queimadas, ocorrem 
principalmente em áreas já abertas, neste caso, para limpeza e renovação de pastagens. Assim, é possível 
verificar a localização das áreas desfio restadas e a distribuição dos pontos quentes. 
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Figura 5 · Áreas desflorestadas no Estado do Acre, 1996 (Fonte: IBAMA, 1986) 
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Figura 6- Focos de calor no Estado do Acre (GOES-8, 1998) ( Fonte: imagens do Satélite GOES-8, 1998) 

7.8 - CoNcLusõEs 

Através do levantamento feito nesta primeira fase do ZEE para os temas desflorestamento e queima
das, foi possível concluir: 

a) o desflorestamento está aumentando anualmente no Estado do Acre, com uma taxa média de 
0,35% (59.500 Hectares/ano) sendo que, no período 94/95 chegou a uma taxa de 0,86%; 

b) as Regionais do Alto e Baixo Acre são as que apresentaram os maiores índices de 
desflorestamento e queimadas (pontos quentes), devido a maior concentração de Projetos de 
Assentamento, grandes fazendas, estradas e centros urbanos; 

c) cruzando os dados de desflorestamento e queimadas, tem-se uma relação esperada: quanto 
maior a área desflorestada, maiores as ocorrências de queimadas (pontos quentes); 

d) a relação entre a expansão da pecuária e o desflorestamento, devido a constante necessidade 
em incorporar novas áreas ao processo produtivo, como citado em outros capítulos; 

e) conforme citado no Volume li, capítulo 4, existe uma importância relativa de diferentes atores 
sociais no desmatamento (colonos, pecuaristas, seringueiros etc.). 
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8 -A CAÇA E A PESCA 

A caça e a pesca são as mais antigas atividades humanas que se tem conhecimento. Na Amazônia, os 
estoques naturais de determinadas espécies animais são largamente utilizados pelos povos tradicionais que 
vivem na floresta para a sua subsistência. 

No Acre, os povos indígenas vivem atualmente ao longo dos rios ou em terra finne, em áreas regula
rizadas ou demarcadas, em sua maioria, tendo como um dos fatores limitantes a disponibilidade de proteína 
animal oriunda da caça e da pesca. Também para os extrativistas1 , a caça é a principal fonte de proteína, 
seguida pela pesca, no caso das populações residentes ao longo dos rios. 

Particularmente, a pesca é uma atividade que vem crescendo a cada dia, chegando a representar 70% 
da proteína animal consumida (GIULIANO et ai., 1978) pela população amazônida rural e urbana, seja pelo 
aumento do consumo desse item alimentar, s~a por práticas puramente esportiva ou ainda para comercialização 
no mercado interno e/ou externo. 

8.1 -A CAÇA 

A organização social, as diferenças em condições do habitat e o impacto diferencial das populações 
humanas sobre o ambiente, tais como: densidade demográfica, duração de ocupação, estratégia de caçada e 
degradação ambiental, influenciam na disponibilidade de biomassa animal (VICKERS, 1984) que ainda é 
pouco conhecida na Amazônia, apesar da importância da fauna como fonte de recurso alimentar (MORAN, 
1990). Também REDFORD & ROBINSON (1987) alegam que a densidade das espécies caçadas, a 
disponibilidade de fonte de proteína, as diferentes técnicas nas caçadas, as alterações ambientais e os tabus 
alimentares influenciam no consumo de caça. 

Além da caça de subsistência, a caça amadora ou esportiva é uma prática realizada com freqüência 
por habitantes que vivem hoje nas cidades e que outrora viveram na floresta, retomando de tempos em 
tempos e efetuando caçadas, embora seja uma atividade não legalizada no Estado. Tal prática se dá através 
do conhecimento adquirido sobre as zonas de caça. Este fato se agrava com a falta da fiscalização efetiva, 
contribuindo para uma maior pressão de caça sobre determinadas regiões. 

Já a caça comercial teve sua ascensão no Acre com a queda das exportações brasileiras de borracha 
silvestre, proveniente da progressiva substituição pelo produto cultivado e pelo sintético, quando outras 
mercadorias como a madeira e o comércio de pele de animais adquiriram valor no mercado. Hoje, o comér
cio ilegal de animais silvestres, com fms de domesticação, venda da carne, pele, cascos e outros produtos, 
constituem um dos problemas mais graves enfrentados, contribuindo para a baixa densidade de alguns ani
mais que, segundo MARTINS ( 1992), pode interferir na diversidade genética intrapopulacional das espécies 
caçadas e aumentar os riscos de extinção, como também comprometer as interações animal-animal e animal
planta. 

As estatísticas sobre o comércio de carnes e peles e sobre a situação da caça em geral desapareceram 
após a promulgação da lei de proteção à fauna, sem que a caça tenha deixado de existir, tornando difícil 
avaliação o problema(CTA, 1995). A caça é proibida no Brasil desde 1967, quando foi sancionada aLei de 
Proteção à Fauna e, posteriormente, a Lei n.o 7.653, de 12.02.1988, dando nova redação ao artigo 27 da 
Lei n. o 5.197/67, elevando as contravenções penais à categoria de crimes. Além disso, a Lei de Crimes 
Ambientais, n. 0 9.605, de 12.08.1998, tornou-os inafiançáveis e estabeleceu, para a apuração dos mesmos, 
o rito sumário. A lei prevê ainda o abate do animal quando realizado em estado de necessidade, podendo as 
famílias residentes nas Reservas Extrativistas fazer uso da caça para subsistência. 

Quanto à caça amadorística, não é permitida no Brasil com exceção do Rio Grande do Sul que tem a 
permissão regulamentada por portaria no IDAMA. Já a exploração da fauna silvestre para comércio, legali
zada e de maneira racional e sustentável, está sendo feita com muitas espécies em países da Eurásia, América 
do Norte, África e Austrália, mas na América do Sul é pouco desenvolvida, com exceção da capivara na 
Venezuela (MAGNUSSSON & MARIANO, 1986). 

1 Entende-se por " extrativista" as populações que vivem da coleta de produtos nativos como a borracha, castanha e também 
frutos c resinas, c residem em áreas de Reserva Extra ti vista, Assentamento Extrativista ou em áreas de floresta. 
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Este trabalho tem como objetivo apresentar informações preliminares sobre a atividade de caça no 
Estado do Acre, através de levantamento secundário dos estudos existentes e entrevistas com representantes 
das populações tradicionais, sendo necessário obter mais informações posteriormente. Faz parte do presen
te relatório, também, um cartograma esquemático pre~minar denominado "Indicativo de Intensidade da Pressão 
Antrópica sobre a Caça no Estado do Acre", o qual apresenta a seguinte classificação: 

i - alta pressão: áreas desmatadas ou ao longo dos rios, de fáci l acessibilidade e alta densidade 
demográfica; 

i i -média pressão: áreas protegidas com conflitos por uso induzido dos recursos naturais e alta densi
dade demográfica; 

iii- insuficiência de informação: áreas que necessitam de maiores estudo para classificação. 

CPrar1DDin 
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Figura 1 -Indicativo de intensidade da pressão antrópica sobre a caça no Estado do Acre ( Fonte: ZEEIAC, 1999) 

8.1.1 · 0 CONHECIMENTO ATUAL 

A ação antrópica exerce efeitos variados sobre as densidades das espécies animais, seja por destrui
ção do habitat, seja por pressão de caça, portanto, a intensidade dos impactos sobre a fauna silvestre é maior 
ao longo dos eixos de desenvolvimento (estradas e rios) devido à acessibilidade e onde há maior densidade 
demográfica e diminui nas áreas de Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Reservas Extrativistas, 
embora haja uma forte pressão por caçadores comerciais clandestinos nessas áreas e pela oferta de animais 
de grande porte. Mesmo a caça de subsistência exerce mudanças na composição das comunidades animais, 
já havendo evidências de esgotamento de populações de espécies mais visadas em Reservas Extrativistas e 
Terras Indígenas (MITTERMEIER, 1992), entretanto segundo o CTA (1995), é inegável que abater animais 
de caça para subsistência não altera tão profundamente o ambiente, como fazer uma derrubada ou mesmo 
retirar madeira. 

No Estado do Acre, os estudos sobre a atividade da caça de subsistência são pontuais e ocorreram, 
principalmente, em Reservas Extrativistas- RESEXs, em Projetos de Assentamento A!:,rroextrativistas-PAEs, 
na Floresta Estadual do Antimari-FEA, em Terras Indígenas-Tl e no Parque Nacional da Serra do Divisor 
- PNSD, sendo detectado nos dois últimos, através de depoimentos, também a caça comercial. Esses 
estudos foram realizados por MARTINS (1992); CALOURO (1995); FUNTAC (1997, 1998); CTA 
( 1998); MEDEIROS ( 1999), respectivamente, no Rio Iaco -



A Casa e a Pesca 

Município de Sena Madureira, Floresta Estadual do Antimari- Município de Bujari, no Projeto de Assenta
mento Agroextrativista Remanso - Município de Capixaba, na Reserva Extrativista Alto Juruá- Município de 
Marechal Thaumaturgo, no Projeto de Assentamento Agroextrativista Porto Dias- Município de Acrelândia 
e na Reserva Extra ti vista Chico Mendes- Município de Xapuri . 

Os resultados indicaram, para a comunidade ao longo do Rio Ia co, a importância da proteína animal 
silvestre na dieta das famílias extrativistas, contribuindo com49,6% de proteína animal nas refeições registradas 
pela caça (25,8%) e pesca (23 ,8%), sendo o grupo dos roedores (32,7%), das aves (26,3%) e dos ungulados 
(17 ,8% ), os de maior contribuição nas refeições. Para a Floresta Estadual do Antimari, a contribuição da 
caça nas refeições foi de 30,8% dos itens protéicos. No PAE Remanso, detectou-se um alto consumo de 
animais de pequeno porte do grupo dos roedores ( 44%) e um baixo consumo de animais de grande porte, 
com exceção do porquinho, ocorrendo situação semelhante no PAE Porto Dias, no qual os roedores tiveram 
uma alta participação ( 48%) nas fontes de proteína animal. Já na Reserva Extrativista Alto Juruá, apesar do 
alto consumo de roedores (33% ), houve uma participação efetiva das aves (3 I%), principalmente de nambus 
e também a contribuição de animais de grande porte como o porquinho nas capturas. A Reserva Extrativista 
Chico Mendes detectou um alto consumo para os grupos de roedores (29%) e ungulados (26%) e o prová
vel desaparecimento de certas espécies (macaco preto, queixada e mutum), segundo as entrevistas realiza
das. 

A ação antrópica nos PAEs Remanso e Porto Dias pode estar exercendo efeitos variados sobre as 
densidades dos animais de grande porte que, pressionados pela competição por espaço e alimento, tendem 
a desaparecer (SCHIERHOLZ, 1991 ; RYLANDS & KEUROGffiJAN, 1985). Quanto à Reserva 
Extrativista Alto Juruá, de acordo com as entrevistas realizadas, a presença de animais como queixada, 
macaco preto, anta e mutum, indica um ambiente menos perturbado, contrapondo-se ao cenário da Reserva 
Extrativista Chico Mendes, na qual o desmatamento e queimadas realizados no entorno e dentro das fazen
das pode ter efeito indireto na redução e provável desaparecimento de algumas espécies, além da pressão de 
caça. 

No Parque Nacional da Serra do Divisor (SOS AMAZÔNIA, 1998), a carne de caça é uma impor
tante fonte de proteína animal para os moradores, apresentando locais considerados "bons de caça", sendo 
o grupo dos ungulados os mais caçados, além de animais de pequeno porte, dos quais fazem parte os 
roedores e aves. Todavia, o maior problema local é a pressão de caça comercial, praticada nas cabeceiras 
de igarapés menores por não moradores da região, tendo como principais centros absorvedores da carne os 
municípios de Mâncio Lima, Porto Walter e Cruzeiro do Sul, inclusive, utilizando cachorros nas caçadas para 
encurralar os animais. Acrescenta-se, ainda, o comércio de peles, particularmente do porquinho, na região 
do Rio Juruá-Mirim. 

Nas cabeceiras dos rios das Terras Indígenas, ainda ocorre caça de grande porte e, em algumas áreas, 
os índios praticamente não caçam mais por considerar áreas de refúgio para caça, como é o caso da TI 
Kaxinawá do Rio Jordão e TI Kaxinawá Ashaninka do Rio Breu. AQUINO & IGLESIAS (1994) relatam 
que animais silvestres foram abatidos em grande quantidade nas matas do Rio Jordão, hoje Terra Indígena, 
por caçadores profissionais utiJizando cachorros, com o objetivo de comercializar a pele, no final dos anos 
30 até início da década de 60, com consequências desastrosas até hoje sentidas em quase todos os seringais 
nativos do vale do Rio Juruá. A pressão de caça nas margens dos rios tem contribuído para o declínio de 
determinados animais de grande porte devido à sua baixa produtividade, diferentemente das caças pequenas 
que tem um rápido ciclo reprodutivo. 

Estudos realizados na TI Kaxinawá Ashaninka do Rio Breu, Município de Marechal Thaumaturgo, 
apontaram para a diminuição de diversas espécies possivelmente causada pela alta pressão de caça nas 
décadas de 70 e 80, por caçadores não índios, especialmente os peruanos (LEEUWENBERG; 1995). Na 
Terra Indígena Kampa do Rio Amônia, em entrevistas realizadas com índios (com. pess. Liderança Ashaninka), 
foi iniciado em 1995 um Plano de Manejo para recuperar a caça e, hoje, pode-se notar mudanças, principal
mente, para os animais de grande porte, embora um dos problemas enfrentados por esta população seja os 
conflitos de invasão para efetuar caça predatória por caçadores provenientes do Município de Marechal 
Thaumaturgo. 

Os animais caçados nas áreas descritas acima e a localização destas são apresentados, na Tabela 1. 
De acordo com os trabalhos citados, as decisões nas caçadas de subsistência pelos caçadores abran

gem a mensuração dos recursos gastos com munição, suas atividades diárias e o tempo utilizado 
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na procura e preparação para a caça na sua dieta e estão relacionadas com a estratégia de caça que utilizam. 
Essas estratégias mais comuns são as caçadas de espera ou de tocaia2, a ponto ou a curso3, com cachorros", 
com armadilha5 (CALOURO, 1995). 

Deve-se considerar ainda a preferência alimentar na dieta dos extrativistas (FUNTAC, 1998), visto 
que cerca de 18 espécies são apreciadas e, especialmente, a nambu e o porquinho pela semelhança de sabor 
e aparência aos animais domésticos. Aliado a esta preferência, existem os tabus à determinada carne de caça 
classificadas, segundo critério adotado por MARTINS (1992), como: repugnância6

, pouco rendimento7
, 

panema8
. É importante ressaltar que esses tabus variam de acordo com os hábitos e costumes de cada 

população tradicional. 

8.1.2 · PROBLEMAS RELATIVOS À ATIVIDADE DA CAÇA 

Dentre os principais problemas encontrados para o uso sustentado da fauna silvestre no Estado do 
Acre, destacam-se: 

(i) Ausência de um diagnóstico sobre a caça de subsistência, amadora e comercial e seus impactos; 

(ü) Estratégia de fiscalização deficiente que possibilite um monitoramento e avaliação da pressão de 
caça; 

(üi) Falta de informação sobre os estoques naturais de caça. 

8.1.3. SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A SEGUNDA FASE DO ZEE 

(i) Definição sobre a caça de subsistência, amadora e comercial para subsidiar os levantamentos; 

(ü) Levantamento de campo para avaliar, sistematicamente, as áreas de pressão de caça quanto à 
caça comercial, amadora e caça de subsistência, levando-se em consideração as unidades de 
paisagem; 

(üi) Levantamento de dados sistematizados pela fisca]jzação sobre a origem e quantificação da caça 
apreendida; 

(tv) Indicação de áreas de proteção, contemplando áreas de refúgio como zonas intangíveis e, no 
entorno, zonas de exploração com diferentes níveis de pressão de caça. 

2 Caçador aguarda a caça em uma árvore com frutos ou nas poças de lama (concentração de sal). 
3 Caçador va i à busca da caça em trilhas ou juntamente com outra atividade (coleta do látex ou da castanha). 

• Caçador utiliza cães que detectam e encurralam a caça para o tiro. 
5 Caçador verifíca rastros e faz uma armadilha com a forqui lha e espingarda. 
6 São as cspccics que causam nojo, seja devido ao cheiro, gosto ou dieta. 
7 Espécies de pouco peso que não compensam pelo rendimento da carne. 
8 Espécies que dão azar ao caçador, seja para atividade de caça ou para sua família. 
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Tabela l - Lista de animais caçados para subsistência e para comércio, de acordo com as áreas estudadas 

ESPÉCJE NOME VULGAR ÁREAS 
CARNIVOROS 

Panlh!:Va anca Onça pnt.ada 9 
NfJSWrnl~ Ouati 7 ; 9; 13 

PlRIMATAS 
Pnhecfa CA.J1)feiJ$ Parauaoo 2 

Plthecia malachUS Parauaoo 9 •12 
~~U.\JS Guarl~ 1: 2: 3 4 5: e· s· et 12: 13 

AalU$ &lE!fae MacaCQ ela norte , . 2: 12 
SaqtNlUS m'lstall' Macaco tranco 12 
111~ c.hal?le.k"" wa~op-eto 1; 9 

QJ/,~otbtl$ molócJl Macaco ZO(<Iue 1, 2; 12 
CltbUS ã0~ron5 Macaco cl!lir<ml 1 9 

Ceb!i'S a{)fM'a Macaco prego 1; 9 
Laaotl'lrl~ /a90lr1cNf• ~caco barrii)Jdo 1 

sam~·sp. MICo de cheiro 1, 12 
EDENTATAS 

Cabas.sDUS :spp. Tatu do ra b:l chato 1•2 
Da:syplJS kappOeri Tatu15 Kilo& 1 ; 13 

Dasypus novemcün'I.t:s TaiUverdadeim 1, 2; 3 41 5; 6 7· 9- 1 O, 12; 13 
ROEDORES 
Aaoutl.oac.e Paca , . 2: 3 4 5· e· g· 10 12 13 

C\:lsypft)')fa SI) CU .a 1· 2: 3 4 5· e· 7· 9 10· u· 12 
SCIUIUS $/) Quatiouru 1· 2: 3 4 s· e· 1· 1 o 11 

Hvá~ trt<iiO:hMIIS Qloi,•ara 1 2 3 4 5 6 7 9 10 
MyO,rXôcf<'l P/'tlrll OJL~ra 1 z 9 

SIREHIOS 
Tl~flecnvs fni.JttguíS Peo~té-liOi 1 

UNGULADOS 
Tavasu pecar1 Ouelxada 1• 2: 8 9 
Tayassu ttl,ia-'"t.J Porq.unhO 1, z 3, 4 5,6, 7, 8 9 10 

Mazama gouazoob.va Veado roxo 1; 2 
Mazama amsriCana Veado vermelho 1;2;3 4;567;910;1112;13. 

TS"f>!rus rerresms" Ama 1:2:5 ~H a .9·1 o 1:r1 :s 
QUElÓNIO$ 

Ge.x~ ~Ci,Jif}.'fr' JabiAi 1 2;3 4·5 6 r ·1o 
Poc\xrremtS e:c.o8t1Sa" TartatUna 113 
Ax;tocm;>ml$ I,ITI\1'.11.1$~ TracaJâ t ·2 ·J 4•56 7•1) 10.13 

OROCODILIOS 
Gaman croccdws Jacat6 12 

AVES 
~oornt.da Alonco 1 

L«J:Oila Só Jurib 1 
TintJmldtK:fs Na.I::-J.bu 123 4 567810 

P:sochia sr...o::clerct Jacanwn 1•2 •3 <1•5 ~-~3 
Orlal~:s molmat Arat:W 1·2·3 4·5 ~ 13 

AanetJpe jacquacu Jact.J 1•2•3 4•567•101113 
Aia :spp. Arara 1;2;3 11;5 6 8·9 10;13 

G.raxmttr Muurn 1;2 ;3 4;5 6.9;10 
Ara~~ SI) Tres-JX)tes 1 

PI.JT$a.,(r; {)efSpiCLIJ:$/a CoruJ&o 1 
OP~»Smocamt,J.'I hofJZifl Clg;ana 1•2 
~Oi:lhO'us steíatrus llru 1 

CaifA?a mos:chêlts Patodo~o 1 

Ftsmph8stus spp TI.QII'\I) 2 
AmêlZané2 $UP. f>a.oi)!JIJIO 1.2.3 456 

Fonte: MEDEIROS, 2000. 

Convenções: 1. Rio laco; 2. Floresta Estadual doAntimari; 3 . PAE São Luís do Remanso; 4.PAE Porto 
Dias; 5. RESEX Alto Jurua; 6. RESEX Chico Mendes; 7. Parque Nacional da Serra do Divisor; 8. 
Kampas do Rio Amônia; 9. Kaxinawa do Rio Jordão; 10. TI Mamoadate; 11 . TI Kaxinawa do Igarapé 
do Gaúcho; 12. TI do Alto Purus; 13. TI Jaminawa do Rio Envira. 

Status para Conservação (Classificação segundo IUCN): baixo risco*; vulnerável** 
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8.2 -A PESCA 

A pesca vem sendo praticada desde o início da civilização, seja ela continental (em rios ou lagos), seja 
costeira, e representa hoje um grande papel na economia mundial. Diversas modalidades de pesca foram 
desenvolvidas e assim, em maior ou menor grau de impacto ambiental, tem influenciado nos estoques pes
queiros. Dentre as modalidades de pesca hoje conhecidas, destacam-se: a pesca de subsistência (na qual o 
pescado destina-se apenas ao consumo de quem pesca); a pesca comercial (destinada à comercialização, 
seja para o consumo humano ou para aqüariofilia); esportiva (o peixe capturado é devolvido ao ambiente 
aquático após a captura) e amadora (na qual o pescador utiliza essa prática esporadicamente e o peixe 
capturado é para consumo próprio). 

Os ambientes mais comuns para o emprego dessa atividade são as várzeas ou igapós (margens dos 
rios que ficam inundadas) no período de cheias e lagos, e muito embora não sendo permitida pela legislação 
a pesca ainda é praticada em boca de lagos, rios e igarapés. Com a construção de usinas hidrelétricas, os 
reservatórios de água formados com represamento dos rios também têm se tornado alvo de uma grande e 
intensa atividade pesqueira na Amazônia (PETRERE JR., 1992; FERREIRA, 1993; OLIVEIRAJR., 1998; 
SANTOS & OLIVEIRA JR, 1999). 

Segundo BAYLEY & PETRERE JR. ( 1989), na Amazônia, de uma forma geral, há duas modalidades 
básicas: a pesca de subsistência, não estando centrada sobre uma espécie específica (praticada principal
mente pelas comunidades tradicionais que vivem ao longo dos rios ou lagos, e isso inclui populações indíge
nas, seringueiros e outras comunidades extrativistas) e a pesca comercial direcionada à captura na maioria 
das vezes de cardumes específicos (praticada principalmente nos Estados do Amazonas e Pará), movimen
tando toneladas de pescado anualmente. PETRERE (1978) registrou um volume médio de desembarque em 
torno de 30.000 toneladas/ano em Manaus e SANTOS & OLIVEIRA JR. ( 1999) citam um volume médio 
de 500 toneladas/ano de tucunaré (Cichla spp) comercializado no mercado de Manaus, oriundo do reserva
tório da usina hidrelétrica de Balbina. 

Ainda não é possível caracterizar a atividade pesqueira para toda a Amazônia, uma vez que é necessá
rio considerar a sua extensão geográfica, que favorece uma grande variedade de ambientes aquáticos (tipos 
de águas, várzeas, igapós, lagos etc.), diversidade de espécies de peixes e características populacionais que 
se diferenciam em cada Estado. Há de se levar em consideração também que, se por um lado, há regiões que 
foram intensamente estudadas pelas comunidades científicas, por outro há regiões (como o Acre) que pouco 
se sabe sobre essa atividade. 

Antes de apresentar os dados preliminares obtidos que possam dar os primeiros indicativos do setor 
pesqueiro para o Acre, é de grande importância citar que as informações para todo o Estado no que se refere 
à pesca e piscicultura são escassas. Pouco se sabe sobre o setor pesqueiro devido ao fato de não haver 
registros do volume da produção pesqueira ou até mesmo quais espécies são comercializadas no mercado. 
Essa deficiência de informações também se aplica aos dados que tratam da origem, destino, valores de 
pescado, traçando um perfil do setor pesqueiro referente à sócio-economia, hábitos da pesca, principais 
locais de captura, modalidades, apetrechos empregados na atividade e forma de comercialização. 

É sabido que os principais pólos de comercialização de peixe para o Estado do Acre são os munícípios 
de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira. Em todo o Estado, principalmente para o Vale do Acre, 
sabe-se informalmente que o setor pesqueiro não é fortemente ativo na prática da pesca quando comparado 
aos demais Estados da Amazônia, uma vez que o Rio Acre (um dos principais rios do Estado) é considerado 
um rio de baixa piscosidade. Um dos motivos atribuídos a isso é a sobrepesca frente ao município de Boca 
do Acre- AM, onde o Rio Acre deságua no Rio Purus, e que impede a passagem dos peixes que povoam o 
Rio Acre durante a fase de migração (fenômeno conhecido por piracema). 



A Casa e a Pesca 

Grande parte da produção pesqueira comercializada em Rio 
Branco é oriunda da região de Boca do Acre (no caso de Rio Branco) 
(Figura 2), de açudes e lagos, Rondônia (município de Guajará-Mi
rim), Bolívia (principalmente o pirarucu -Arapaima gigas), do Rio 
Pums (para região de Sena Madureira) (Figura 2) e mais recentemen
te da piscicultura. Para a região do Juruá, principalmente no município 
de Cruzeiro do Sul, o peixe consumido normalmente é capturado no 
Estado do Amazonas. 

Figura 2 - Comercialização de pescado no mercado municipal de 
Boca do Acre - AM 
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Figura 1 - Origem do pescado consumido em Rio Branco. A frequência atribui da em % está de acordo 
com o número de vezes que a localidade foi citada pelos pescadores entrevistados em 
relação ao total entrevistados, n = 40 (Fonte: Entrevista feita junto a pescadores e 
comerciantes no ano de 1998). 
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Figura 4 -Freqüência de rios de pesca no município de Rio Branco, de acordo com o número de 
vezes que o local foi citado pelos entrevistados, n = 40 {Fonte: Entrevista feita junto a 
pescadores e comerciantes no ano de 1998). 
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Com o objetivo de apresentar uma primeira aproximação dos dados referente ao setor pesqueiro para 
compor o Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre, foram levantadas informações básicas do setor junto 
aos pescadores e criadores de peixes. A primeira região de levantamento foi o Vale do Juruá, mais especifi
camente, no município de Cruzeiro do Sul, e posteriormente na Regional do Baixo Acre, no município de Rio 
Branco. 

A metodologia utilizada para obtenção das informações preliminares do setor foi a aplicação de ques
tionários direcionados a pessoas ligadas a atividade pesqueira (pescadores profissionais, de subsistência e 
comerciantes) e a piscicultura nos municípios supracitados, requisitando informações sobre as espécies 
comercializadas, volume de pescado (produção pesqueira em quilos), principais rios de pesca, formas de 
cultivo, indagando-se também quais os principais problemas e alternativas para desenvolvimento do setor. A 
freqüência de regiões e rios em que é praticada a pesca e regiões de pesca foram calculadas pelo número de 
vezes em que foram citados por pescadores em relação ao total por Município. As demais informações são 
apresentadas em forma de freqüência(%) sempre em relação ao total de entrevistas por Município. Portan
to, os dados aqui apresentados são pontuais em escala de tempo, refletindo apenas um estado momentâneo 
do setor, visto que as informações foram obtidas através de uma única entrevista, o que leva a considerar que 
não são dados que possam ser estrapolados para todo Estado com apenas esses questionários aplicados. 

Assim, neste primeiro diagnóstico, com base nas 52 entrevistas realizadas, sendo 40 na cidade de Rio 
Branco e 12 na cidade de Cruzeiro do Sul, foram identificados fatores relativos à sócio economia e à ativida
de pesqueira, bem como à piscicultura, conforme apresentados a seguir. 

8.2.1 -A PESCA E A PISCICULTURA NA REGIONAL DO JURUÁ (CRUZEIRO DO SuL) 

A PESCA 

A atividade pesqueira para Cruzeiro do Sul acontece basicamente no Estado do Amazonas, destacan
do-se os Rios Juruá e Campinas com maior freqüência. Das 20 espécies de peixes citadas na região de 
Cruzeiro do Sul, as espécies conhecidas como pacu (Mylossoma spp ), mandim (Pimelodus spp) e mocinha 
(Characiformes) foram as mais comuns, indicando serem as mais comercializadas e de maior produção 
pesqueira(volumeem quilos). 

A PISCICULTURA 

A atividade de criação de peixes para Cruzeiro do Sul ainda é recente, dos criadores de peixes entre
vistados, 41% exercem a atividade há aproximadamente dois anos com um sistema de cultivo praticamente 
"in natura" (açudes construídos através de barragens, sem ser em tanques exclusivos para criação). Das 
espécies criadas, aproximadamente 58% são originárias da própria região, capturadas nos rios, igarapés ou 
açudes, 3 5% são adquiridos nas estações de piscicultura particulares em Rio Branco. A quantidade de 
alevinos (oriundos das estações) inseridos nos açudes varia de 1.000 a 175.000 unidades sendo o tambaqui 
( Colossoma macropomum ), a til á pia (Tilapia sp) e a curimatã (Prochilodus sp) as espécies mais cultiva
das. Ressalta-se aqui que a tilápia é um peixe alóctone, portanto alheio à nossa bacia hidrográfica e não se 
tem dados que garantam que a referida espécie pode ou não trazer danos ambientais onde for introduzida. 

Por se tratar de criações com pouco tempo de atividade para a região, a maioria dos piscicultores 
ainda não comercializam o pescado. Quando isso acontece, a forma de comercialização é "in natura" (peixe 
vivo) e o valor médio das poucas espécies comercializadas não difere significativamente do valor do peixe 
capturado em rios. 

Os principais problemas enfrentados no setor da piscicultura para Cruzeiro do Sul dizem respeito à 
aquisição de máquinas para construção de barragens, acompanhamento técnico (84% dos piscicultores não 
recebem orientação técnica para o cultivo de peixes) e ao fornecimento de alevinos. Dentre as alternativas 
para potencializar a criação de peixes na região, destaca-se o fornecimento de equipamentos para constru
ção de barragens e ao acompanhamento técnico, bem como o fornecimento de alevinos, uma vez que a 
maioria dos piscicultores pretendem expandir seu empreendimento. 
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SóCIOECONOMIA DA PESCA E PISCICULTURA 

A maioria dos pescadores e peixeiros entrevistados são naturais do município de Cruzeiro do Sul 
(75%) (Figura 5), sendo que 32% destes são pescadores profissionais (vivem exclusivamente da pesca) e 
41% são comerciantes desembarcados (apenas comercializam o pescado). Em um percentual bem menor, 
foram identificados peixeiros que não só comercializam, mas também praticam a pesca, além dos pescadores 
de subsistência (que pescam para consumo próprio). O perfil das pessoas envolvidas no setor pesqueiro, 
segundo o levantamento, demostra que 3 5% dos entrevistados têm idade entre 3 5 e 45 anos (Figura 6) e 
55% do total possui apenas o l 0 grau incompleto (Figura 7). A principal fonte de renda de 85% das pessoas 
entrevistadas é a pesca, cuja renda mensal média varia entre R$ 150,00 e R$ 300,00. 
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Figura 5 - Origem (em freqüência %) dos pescadores que atuam em Cmzeiro do 
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Figura 6 - Faixa etária dos pescadores que atuam em Cruzeiro do Sul, n= 12 (Fonte: Entrevista feita junto a 

pescadores e comerciantes no ano de 1998) 
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Figura 7- Nível de escolaridade (em %) dos pescadores que atuam em Cruzeiro do Sul, n = 12 
( Fonte: Entrevista feita junto a pescadores e comerciantes no ano de 1998) 

O valor médio do quilo de pescado tem uma diferença média de R$ 0,50 entre o preço do quilo do 
peixe vendido pelo comerciante no mercado ao vendido diretamente pelo pescador. Dentre as espécies 
comercializadas, as espécies de maior valor médio foram o pacu, curimatã, tambaqui e o dourado 
(Brachyplatystoma spp ). Não há registros confiáveis do volume vendido no mercado interno (no próprio 
município) e o exportado para dentro e fora do Estado, uma vez que não há controle do volume de peixe 
capturado e comercializado. 

Segundo os próprios pescadores, o volume pescado na região de Cruzeiro do Sul poderia ser bem 
maior, porém não há condições de armazenamento (congelamento) do pescado. Um dos grandes entraves 
para prática da pesca é o acondicionamento do pescado ou seja, falta de frigorífico. Outro fator levantado é 
a falta de incentivos financeiros (financiamento) para incrementar a atividade com a aquisição de barcos mais 
potentes, motor para embarcações e apetrechos de pesca. 

8.2.2 ·A PESCA E A PISCICULTURA PARA A REGIONAL DO BAIXO AcRE (RIO BRANCO) 

A maioria dos entrevistados na cidade de Rio Branco foram peixeiros desembarcados (que apenas 
comercializam o produto). Portanto, as informações pertinentes ao setor pesqueiro dizem respeito basica
mente às espécies comercializadas, origem do pescado. A atividade pesqueira em Rio Branco tem pouca 
expressão, o pescado comercializado vem basicamente de Boca do Acre (AM), Rondônia (RO) e Sena 
Madureira, (destacando-se os rios Madeira e Purus ), além da piscicultura. 

A maioria dos entrevistados ( 48%) é natural do município de Rio Branco, sendo que mais de 40% têm 
idade entre 25 e 3 5 anos e 55% do total possui apenas o 1° grau incompleto. 

8.2.3- PROBLEMAS RELATIVOS A ATIVIDADE PESQUEIRA E A PISCICULTURA 

Dentre os principais problemas encontrados que podem subsidiar ações para o desenvolvimento do 
setor pesqueiro e piscicultura no Estado do Acre, os que mais se evidenciam são: 

i) Falta de registro do volume capturado e comercializado, pois sem um diagnóstico mais preciso 
sobre o assunto não é possível identificar a viabilidade de desenvolvimento da pesca e da pisci
cultura para o Estado; 

ü) Deficiências de informações no que se refere a espécies comercializadas, principais locais de 
venda, quantidade de pescadores, importação e exportação de pescado, dentre outras que 
possam caracterizar o setor; 
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iü) F alta de financiamento para incrementar a atividade (compra de barcos, motor, apetrechos de pesca); 

iv) Problemas para acondicionar o pescado (falta de frigoríficos nos municípios); 

v) Organização social do setor insuficiente; 

vi) Irregularidade de preços do pescado; 

vii) Deficiência de assistência técnica para a piscicultura; 

viü) Fiscalização deficiente, uma vez que muitos pescadores "fecham" rios com apetrechos de pesca 
em épocas de piracema, não respeitam comprimentos mínimos de captura e periodo de defeso; 

ix) F alta de fornecimento de ração para peixe, sugere-se a implantação de uma fábrica de ração na 
região. 

8.2.4 -SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A 2a FASE DO ZEE 

i) Levantamento do volume capturado, a nível de mercado, nos principais municípios do Estado 
(Sena Madureira, Rio Branco e Boca do Acre-~ considerando que este último é o principal 
exportador de peixe para o município de Rio Branco); 

iO Cruzar as informações do levantamento da ictiofauna do Rio Acre com as espécies 
comercializadas, verificando qual percentual é comercialmente rentável; 

iü) Identificar origem e destino do pescado, bem como os volumes exportados e importados; 

iv) Identificar quantas associações de pescadores existem no Estado e quantos são os associados, 
de modo a verificar o grau de organização da classe de pescadores; 

v) Realizar estudos sistematizados e periódicos, uma vez que condições ambientais (positivas e/ou 
negativas), biológicas (reprodutivas e/ou alimentares) de determinadas espécies podem influen
ciar nas disponibilidade do pescado a cada ano. 
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9 -INDICADORES SOCIAIS 

9.1 -INTRODUÇÃO 

As condições sociais de uma população são a expressão das diferentes formas de inserção no proces
so produtivo e da correlação de forças políticas que, ao longo da história, direcionam os recursos públicos no 
sentido de conservar ou alterar a distribuição de renda e de riqueza. No Acre, a produção assentada sobre 
o extrativismo manteve, durante muitos anos, os trabalhadores rurais isolados e sujeitos aos patrões, que 
também manipulavam a participação formal das classes trabalhadoras pela via do voto. Isto impedia sua 
organização para reivindicar melhores condições de vida e de trabalho e para conquistar maior parcela dos 
recursos públicos. 

Essa situação começou a se alterar com a queda do extrativismo e o processo de reorganização 
econômica que se iniciou na década de 70, com a desestruturação dos seringais e a entrada da frente pecuarista 
extensiva. A presença significativa de posseiros e conflitos pela terra levaram a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) a desencadear um processo de organização do sindicalismo rural, 
tendo como aliados a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs ). Com 
esse processo de organização, os trabalhadores começaram a marcar presença política no Estado, ao menos 
no vale do Acre. Conforme é salientado no capítulo 1 O -Indicadores Econômicos, as regiões mais isoladas 
pennaneceram à margem da nova organização econômica, mantendo as relações produtivas tradicionais e a 
dinâmica política que marginalizava os trabalhadores dos processos decisórios. 

A reestruturação do espaço econômico teve ainda um outro impacto em relação às condições de vida 
da população, em função dos movimentos migratórios por ela ocasionados. A concentração urbana, particu
larmente em Rio Branco, gerou novas demandas por serviços, alterando as condições de vida. Ao mesmo 
tempo, o reduzido dinamismo dos setores secundário e terciário comprometeu diretamente a reprodução da 
mão-de-obra e, indiretamente, o potencial de intervenção governamental. 

Neste contexto, os indicadores sociais devem ser examinados no intuito de detectar níveis e tendências 
de inclusão e exclusão social, qualidade de vida e necessidades básicas da população residente nos diversos 
espaços urbanos e rurais do Estado, particularmente no que diz respeito à interação entre população e meio 
ambiente. Entre outros fatores, o meio ambiente influi nas condições de vida por meio de acesso a recursos 
naturais (terra, flora, fauna e água), acesso a serviços sociais (acessibilidade de escolas e serviços de saúde) 
e exposição a riscos a saúde (doenças tropicais e saneamento). A população interage de forma diferenciada 
por etnia, classe, residência urbana ou rural, idade e sexo. No contexto dessa heterogeneidade, deve ser 
prestada especial atenção às dimensões de gênero e etnia e à situação de crianças e adolescentes. 

Os dados atuahnente dispotúveis para estes fins, provenientes principalmente do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), fontes estaduais e levantamentos específicos de campo, são limitados quanto 
a conteúdo, forma de tabulação e atualização. No entanto, permitem uma primeira aproximação quanto às 
tendências atuais e à identificação de questões que merecem aprofundamento. Este capítulo apresenta e 
comenta criticamente os principais indicadores sociais disponíveis para o Acre e seus municípios. Está dividi
do em seções sobre renda, índice de desenvolvimento humano, trabalho infantil, educação, habitação e 
saneamento e, por fim, saúde. O capítulo termina com considerações finais e recomendações para a segunda 
fase do ZEE no Acre. 

9.2 ·RENDA 

A renda per capita, que em grande parte determina as condições de sobrevivência, constitui um dos 
primeiros e principais indicadores sociais. Para levar em conta a organização doméstica, que abrange diver
sas fontes de renda e variação no número de filhos, o indicador costuma ser calculado em termos de renda 
familiar per capita. Embora a concentração de renda possa mascarar a pobreza quando a média é elevada 
porque uma elite tem renda muito superior à média, uma renda familiar per capita baixa, por outro lado, é 
sinal inquestionável da presença de uma população pobre. 
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A Tabela I, que resume diversos indicadores sociais para o Acre e suas regionais, mostra a posição 
desprivilegiada que o Estado ocupava no Brasil em termos de renda familiar per capita em 1991, data do 
último Censo Demográfico. Todas as regionais estavam em níveis com cerca da metade da média do Brasil, 
exceto o Baixo Acre, que quase alcançava a média do país. Contudo, deve-se lembrar que essa regional 
concentra mais de 80% da população urbana do Estado. Nas cidades grandes, a renda é a fonte principal, 
quando não a única, para a manutenção da família, o que não ocorre nas regiões onde a maior parte da 
população é ocupada no setor primário e vive nos estabelecimentos onde trabalha. 

Tabela I - Indicadores de condições de vida, por regional, Acre e Brasil, 1991 
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A c: r e Acre e Env lril 

Espera e&<~_ de vkfa de. nascer_{anosl 6'll1 6245 6l 41 62.<19 6J!}g 63 ~9 
Ta(.a (Je martalldllde lnfan:ll (par mil nasc1<10s wroel (<ll';l 61l3 60,00 6(} 2'4 59.81 51 52 ~9 49 
~ortOrltiii!J!Orn cJ;:I poplll~ç:.o clc 2'- ~nO$ o rr.;115 <:(;lrll mcnO$ (fq 4 ;;mos 69,90 48,30 79,10 83()0 68,80 ~2.30 
dé e!ltJdO. l'll.l 
Ta~Ca ~ 9(19'fabet··'SIY1() f'K'.l ca popul~o ~ 15 anos e maiS 3960 2360 53,40 suo 45 70 19 40 
thlrnerD ll'lé:lo dle aoos de 891\lclo rooootacao -da 25 aoos 8 ma sl 250 oi Sol) 1,80 150 2.50 11.90 
Porr.cll@gRITI ~..Q Çllillf!Çõll dç 7 ~ 1L ;:en.q~ q~,~Ç !\!'~!) lr~qOç~am a E5CQia 

t.O,:lO 25,70 52 ,40 63,0 ~.20 22,70 ('J(;) 

Dilfas.Boem estol81 rné:ta (em aoosl ci:l's ooances ele 10 a 1 danos. 3.20 2.50 370 3.,90 3.10 2.20 
Porçoll@!]iOrn e;tç tllõlf!Çõl$ do 10 a 1L ~n~Xõ ttml m~c; e;te: 11'1'11 ~no ciiOl 73,50 68,20 80.90 8830 78,90 5S, 10 
l!lr3~<1 e!!:etl"ll!!l 1%} 

Portentaasrn<fe cf1anças 4e 10 a 1 ~ anoe QUB .ral}alllarn (c,(,) 1360 750 7 10 7..90 9 ::.o 860 
Rqlld~ f;~mlllõlr pr.r ç;1r.rt;~ m~lõt (r.ill;mo mlnurw dç frç!t!) 1) () 1$~ 1 1 ~ n " '7 0 ~1 o 4,$ 0 1 
p OI' t Oll@llR 11'1 (1'4 1 com rondõt lr1$Ul~l,n;g t%1 Gt>.se 41.0~ 11> .iO 82'.66 76.2'1 -'!i. 4G 

Fonte: PNUDIIPEA/FJP/IBGE, 1998. 

As Regionais de Tarauacá!Envira e Purus, por outro lado, apresentam os menores níveis de renda per 
capita. Essas regionais permaneceram praticamente à margem do processo de mudança econômica, uma vez 
que seu isolamento do restante do Estado inviabilizava a produção agropecuária em grande escala. A 
desestruturação da economia urbana, particulam1ente de Tarauacá, decorre de sua posição marginal no proces
so produtivo em curso no Estado. Assim, os indicadores parecem apontar para os impasses vividos pela popu
lação desses locais, em termos de conseguir emprego e renda em atividades que garantam condições rnínímas 
de sobrevivência. 

Chama a atenção a posição relativamente privilegiada da regional Juruá, que parece ocupar uma posição 
sui generis no Estado. Em fi.mção do pólo Cruzeiro do Sul, mtmicípio que dispõe de uma infra-estrutura urbana 
relativamente bem articulada e consolidada, a região liga-se comercialmente ao Estado do Amazonas, tendo 
sido pouco atingida pelas transfonnações econômicas que marcam o Acre a partir da década de 70. A 
desestruturação dos seringais tradicionais parece ter dado espaço ao produtor autônomo (posseiro), 
concomitantemente à ampliação dos projetos de assentamento e agroextrativistas. Assim, neste contexto parti
cular, se fez possível uma maior estabilidade econômica e diversificação da produção, que vem permitindo 
condições positivamente diferenciadas para sua população. 

9.3- ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), é um indicador sintético amplamente difundido que combina dimensões de renda, 
educação (alfabetização e escolaridade) e saúde (esperança de vida). Os indicadores relativos à saúde e edu
cação foram acrescidos à renda per capita no intuito de superar as limitações de um indicador apenas econômi
co, considerado insuficiente para refletir condições de vida decorrentes da pobreza. O IDH varia de um mínimo 
de O a um máximo de 1. Originalmente desenhado para monitoramento e comparações internacionais, foi 
calculado por Estado e município do Brasil para 1970, 1980 e 1991 (PNUD, 1999), o que pennite realizar 
comparações entre espaços sub nacionais ou locais em períodos diferentes. 
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O IDH para o Acre e seus municípios em 1970, 1980 e 1991 está apresentado na Tabela 2 deste 
capítulo e os valores para 1980 e 1991 estão representados graficamente nas Figuras 12 e 13 do capítulo de 
Demografia. Observa-se que o Acre possui IDH bem abaixo da média do Brasil e que existem diferenças 
internas significativas. Em 1970, os valores estavam extremamente baixos pelos padrões mundiais e brasilei
ros, mesmo para Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Em 1980, esses dois municípios continuaram apresentando 
os índices mais elevados, em um patamar sensivelmente melhor, enquanto o restante do vale do Juruá possuía 
os índices menores, se bem que melhores que em 1970. Em 1991 , persiste basicamente o mesmo padrão, 
com níveis um pouco melhores, sendo que Acrelândia e Assis Brasil se juntam a Rio Branco e Cruzeiro do 
Sul na categoria mais elevada no contexto estadual. O salto em Assis Brasil deve-se provavelmente a proble
mas de número pequeno de observações para os complexos cálculos do índice. 

Tabela 2 - Índice de Desenvolvimento Humano, por regional e município, Acre, 1970, 1980 e 1991 

Regionai/Munidpio 1970 1980 1991 

Juruá 
Cruzeiro do Sul 0,347 0,529 0,582 
Maneio Uma o 0,387 0,404 
Marechal Thaumaturgo -- -- --
Porto Walter -- -- --
Rodrigues Alves -- -- --
Tarauacá/Envira 
Feijó 0,287 0,346 0,413 
Jordão --- -- ---
Tarauacá 0,239 0,332 0,383 
Purus 
Manoel Urbano o 0,341 0,378 
Santa Rosa do Purus --- -- ---
Sena Madureira 0,294 0,446 0,445 
Baixo Acre 
Acrelândia -- --- --
Bujari -- -- --
Capixaba -- -- --
Plácido de Castro o 0,449 0,447 
R1o Branco 0429 0,659 0,722 
Senador Guiomard o 0,466 0,534 
Porto Ac-re -- -- --
Alto Acre 
Assis BraSil o o 358 o 53 
Brasiléia o 334 0422 0 498 
EPitacio lândia -- -- --
Xapun 0,3 0404 0,462 

Fonte: PNUDIIPEA/FJP/IBGE, 1998. 

A distribuição espacial do IDH corresponde basicamente à distribuição da renda per capita. No en
tanto, os diferenciais de renda são muito maiores que os diferenciais de IDH. Em termos de renda per capita, 
pode-se ver, na Tabela 1, que a Regional Baixo Acre apresenta nível de salário mínimo familiar per capita 
quase três vezes maior que a Regional Tarauacá/Envira (1 , 15/0,41 =2,85), enquanto o IDH do município de 
Rio Branco, o município com o maior índice do Estado, é menos que o dobro do IDH de Tarauacá, o 
município com o menor índice do Estado todo (0,722/0,383=1,86). Isto significa que o IDH, em vez de 
retratar melhor a pobreza e as diferenças sociais, acaba atenuando as diferenças, e sugere que as políticas 
sociais de educação e saúde, apesar de todas suas deficiências, contribuam para diminuir as diferenças entre 
regiões ricas e pobres (CF. SAWYER 2000). 
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9.4- TRABALHO INFANTIL 

Como indicador social, a participação de mão-de-obra infantil no mercado de trabalho é um indicador 
social relevante. Nesse particular, os dados apresentados na Tabela 1 chamam a atenção para o caso do Alto 
Acre, que apresenta um percentual elevado de crianças de 1 O a 14 anos que trabalham (13,6%), sendo que 
o percentual no Juruá (9,3%) também está acima da média do Acre e do Brasil (8,6%). Este indicador 
parece refletir o saldo de uma tensão entre as necessidades de complementação de renda familiar, de um 
lado, e as oportunidades oferecidas pelo sistema educacional, de outro, as quais são comentadas mais adian
te neste capítulo. 

É importante levar em conta o registro que se faz sobre mercado de trabalho no capítulo 1 O Indicado
res Econômicos, onde se mostra a significativa presença do trabalho infantil no mercado urbano. É importan
te considerar que o significado do trabalho infantil nas unidades produtivas familiares da área rural não tem a 
mesma conotação que o trabalho infantil urbano. Naquelas unidades, não se trata de uma exploração da 
mão-de-obra, mas de uma lógica de organização diferenciada que termina por privar as crianças de seu 
direito à educação. Isso se dá principalmente pelo fato de a oferta desses serviços tradicionalmente disponí
veis não ter sido capaz de incorporar a peculiaridade rural em suas programações. Já na área urbana, o 
trabalho da criança, via de regra, representa a impossibilidade da tutela familiar sobre a mesma e sua expo
sição a inúmeros riscos, além da privação de seus direitos fundamentais como educação e lazer. 

9.5- EDUCAÇÃO 

O setor educacional foi, sem dúvida, favorecido pelo processo de urbanização do Estado. A maior 
densidade populacional permitiu uma eficácia maior dos serviços de educação, fato que já se reflete na queda 
dos índices de analfabetismo, como é possível verificar na Tabela 3, referente a analfabetismo por regional 
em 1991 e 1996. Houve redução significativa tanto nos percentuais quanto nos números absolutos, com 
exceção da Regional Tarauacá!Envira. 

Tabela 3- Analfabetismo no Estado por regional e localização- 1991 e 1996 (população de 1 O anos ou mais 
idade) 

Reglcnal~ 
Analfabetismo 19$1 1996 

(10 anos e malsl Urbana Rural Urbana Ruml 
HabitBnt.es 188.194 104.320 233..550 116.343 

IEsti:!dQI A.rn alfsbet 0'5 39.35.9 6:2.237 30.739 45.28:9 
% de AnalfabetO'S ~.91 5939 12,89 38.~ 
H.abitm:es 13 21 0 12.011 15.944 12921 

AI LO Af::( tJ AnarfabetOi ~299 6 ;;(16 2 351 529Q 
% de AIHIIfa~O$ 2497 152.ó0 14 913 4Q, 8!j 

rta!lrtames 131G16 ~677 165 J49 4A 012 
B<ili.lt o ,ll.c r o AnarraoetO$ 2'4 41 1,) 15 âol$9 , a !,)1 s. 1 1 643 

% d~ Anarrabetos 186-5 4!4ó4 11,2 2846 
1-ta!l rra me/i 9071 10 t;.i$7 11 297 10~ 

Purus A nalfabetO!!. ~-,ai ;m i 11'1 ~OI'~ 
% de Analfabetos 3087 7 0.-99 1927 4813 
Habltal"lje$ 11 SS3 17 001 15 SG1 1 e. 081 

Tarau:K:ã/Erwira AnartabetOi 3 5912 141 311 3 766 1$ 01~ 
% de Aniilf<~birt0'5 303 8018 ~83 1198 
~úil.lH,Ol'õ 22444 28.384 3!1 159 30971 

Jurua Anal[ãbclo s 6268 17.992 3.900 10263 
% de Anõ11fõ:~bet0'5 23 47 63- 39 1293 33 14 

Fonte: SEE, 1999. 
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Embora o índice ideal de analfabetismo seja próximo de zero, situação da qual o Estado está ainda 
muito distante, o curto período 1991-96 registrou uma melhora considerável nos índices. A situação por 
região relaciona-se com os condicionantes de incorporação ou não às transformações econômicas. Assim, a 
região do Baixo Acre parte de um patamar bastante inferior à média de analfabetismo do Estado, apresen
tando uma redução significativa. Novamente as regiões de Tarauacá!Envira e Purus mostram-se as mais 
problemáticas. Isto chama a atenção para o fato de que o ensino nua! no Estado precisa ser melhor 
equacionado, principalmente quando se trata da população infantil, particularmente nas áreas onde dominam 
as atividades extrativistas, as quais implicam urna alta dispersão da população, dentro de um espaço dificil em 
termos de transporte e comunicação. 

A cobertura dos serviços educacionais pelas redes estadual e municipal, mostrada na Tabela 4, desta
ca a baixa presença do Estado nas áreas mais problemáticas e carentes. Assim, na área rural de Tarauacá/ 
Envira, a rede estadual é responsável por pouco mais de 26% das matrículas, e na área rural do Purus, por 
pouco mais de 3 8%, enquanto nas escolas rurais do Baixo Acre, responde por mais de 7 4% das matrículas 
do Ensino Fundamental. Essa disparidade se mostra perversa, se considerar que não apenas o potencial 
econômico das Prefeituras é limitado, o que seria compensado pelos repasses estaduais e federais, mas 
principalmente pelo fato de as condições particulares dessas regionais dificultarem o acesso a informações, 
estudos e tecnologias que viabilizem um equacionamento mais eficiente das demandas educacionais de sua 
população. 

Tabela 4 - Estabelecimentos e matrículas, por rede, localização e modalidade de ensino no Estado, por regio
nal, 1999 

IWI~UIIIIS 
Regional Rl!ile Zona Esc-olas Funda. Pri 

merrtal M•dlo E:9ptcllil supltlll\lo To'al 

Rçr;ai 2Q3 1e.1 12$7 1 241 ZOZ7 16720 
&t&dus/ U1êl111 "' 99 8 130 41.610 12.695 531 14.207 75.073 

Tcl:!ll 362 6.91 1 fio'. lA 1 12. 93B 53. 16.23<1 90.793 
8.;~1xo A.cre R11.ra.l 1 2~ 70 4.3115 159 4.5~ 

IAust.IC.If"'r U1bat1& 47 1922 1.t..1S.1 343 1519 17.935 
Total 171 19Q2 18.456 343 1678 2:2.~9 

PDrlH:urar lJIIHHlB 34 1255 6.248 1551 251 219 9.530 
Adtrsl lJIIHHlB 1 'Zi 2~7 108 432 
T«;J-J $68 10.1S5 7'9,1 (12 14,938 7BB 1.831 12U:U 
t;'$f;tdUiJ/ Rçrõll ~g 16 z 1aa o o 717 2S20 

IJrlbana 11 sn 4 e.tl7 q~ .c? 1141 ~ "'~ 
Tq~l 1(11$ 942 $~ q~ .117 i A6$ 11 376 

,AI1o Ac re l.funJtlp:ir Rllral ~1 2.023 2.023 
U11Xui& 15 :528 1.666 2.3~ 

Teta I 106 528 3.8Jl9 4.,17 
PWIH:urar lJIIHHlB 1 18 120 138 
T«al :213 H &:li 1 0~7<D' 1.233 ..,. 

2."58 15.1130 
E.'Pduill Rçrõll 63 20 1 7(19 o o 23 17~2 

U1batl& t1 :532 3.548 I 17t <l t 61t 5.t95 
Total 7<1 552 S..2S.7 I 174 .u 697 7.721 

Pu rua t.tunJcrpar Rl>rl!l 111 38 2.780 24 2.8~2 

lJriMHIB 12 11~0 2.075 25J 2.768 
Total 12'3 1178 U5-5 277 5.610 

Tot.l-J 197 1.0il0 1o.1 n 1.174 41 974 13 .• 331 
E.l;f;tdUiJ/ Rçrõll 72 71 ~043 ~ 20~ 

U1bat1& 17 756 6.021 1546 I 187 9.t90 
Tar:tug!ci ê jçt;al ~~ 7TT $-,OH Ui~ 1 1~ 1 1 ,68~ 
Env1r~ l.funJtlpal R tu SI 146 87 S..858 5.725 

lJIIHHlB 7 307 1.3311 30' 1.671 
Total 15J 3741 6.~ 30' 7.396 

Tct8J :2.ol2 1. 151 15~056 1.546 $() 1 . 1~ Ul.ll82 
~t8dUB/ Rl>ral 88 II&J ~A05 .. ZJ 5.258 

lJLiiball a 4t :zo~ 12.193 38;!.8 ~~ i331 ~ófl-3 
Juru& T~~l ~~ ~m 1í! !1118 H~ ·~ i TilQ. ~7(; 1 

l.funJclpal R11rí!J 248 118 6.002 6. 120 
U1êl111"' 19 :5&3 4.090 122 4.7nl 
TOI:!II 267 6~ 10.0!r.:' 122 10.898 

PDrt~urar U~Mtla 5 158 528 103 21 816 
T«8J 402 :131io5 27.218 3.1141 6~ 2.8i:2 ~7 ... 75 

Er;t~<fo T'«;J-J 1 ,62~ 1'1, ~19 1.i2,;27 ~ 22,â32 975 ;25,004 21)íl.~llt2 

Fonte: SEE, 1999. 
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ALei n.0 9424/96, referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
de Valorização do Magistério (FUNDEF), estabeleceu um prazo de cinco anos para a formação de profes
sores leigos, devendo alcançar pelo menos o magistério em nível de segundo grau. Esse prazo se esgota em 
200 1. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), também de 1996, estabelece que, no prazo de dez anos, não 
ingressarão na carreira do magistério aqueles que não tiverem habilitação específica de nível superior. Esse 
prazo se esgota em 2006. Frente a tais regulamentações, a situação da formação do corpo docente do 
Ensino Fundamental do Estado é dramática, conforme pode ser visto na Tabela 5. Mais de 65% dos profes
sores da área rural possuem apenas o primeiro grau, sendo que 10,6% do total de professores não chegaram 
a completar o primeiro grau. 

Tabela 5- Docentes de ensino fundamental, por grau de formação. localidade e regional, Acre. 1999 

Forrn~io 

R~lonal R~ Local~ 
1° gra~o~ 1D gi".;I IJI :2• Grau M ag, 2" Grllllil oullra 

~0 Grau Total lncornp. cornp. torm. 
dad~ 

Abs.. ,.. Ab11 '4 Abs, % Ab .. % Ab11 % Ab11, % 
~ur~l 2:l 43l'i 237 L4 !)7 20t ~ 14 4 1 71$ 2~ -4,74 em 100 o 

Sstlldual u~~n~ 24 21.11 10 1 41 1 76? !ilO,W 4:1; 6.~ e~ 1i)U o 
Tola.~ 47 3 46 247 I& i7 95!!. 70 ~4 4 1 301 67 4 9l 1300 iOOO 
Rtli.SI A 2.31 tl3 53 76 6() 31168 11 636 5 289 173 1000 

Salxo McmrcJpel Ulbl!na 12 J 83 2"37 75Tl 12 0 .32 63 20 13 313 1000 
Acre To~ .. 082 105 Z1.6 297 61. 11 n 2.<17 68 13.99 466 100.0 

rota/ 51 2.78 3;52 19 07 1255 i7.i8 53 2.87 1~5 7 $1 184tl 100 o 
~ur~l 21 17.~ '7 L$,.'2_ 3(1 2)5,$4 ~ 613 3. 2.~ 117 101),0 

Sstildu"l:ll Urbana 1 •. 05 9[) 9U4 • 10ó l 3,16 95 ;00,0 
íqt;a Z1 ·!} 9 !lS ~? :1~ 12\) eJ!;~ 7 3-.3 t; :u.l ~12 1l)f>.O 
RuJ31 2 192 73 70 19 2!) 19 23 .a 769 I a 98 11)( ;OOO 

Al1o A.cr~ 
McmrcJpel Urbllna 3 4 22 61 S5 92 • 1 41 6 8 45 71 1000 

To~ 2 76 71 9 7 175 100.0 
rota/ 23 5.94 134 ~62 201 $1 i4 18 413 13 $~8 3S7 100 o 

Rur.al 17 22,97 <17 53 51 10 13 51 74 1000 
~t.;uw~ u~~na ~ 41 7 ea ~.(14 I 13$ 72 10!1 o 

íqt;a ,., 1, 6-t 00 ~o~ 1-B ~ .cz t 0.~ 146 10!10 
Ru1al 29 2308 79 62 7 14 11 11 4 3 17 126 ;OOO 

ltft.m rcJpiJI Urbllnii 5 820 12 1967 .(!: 67 21 ~ 4 91 61 ·ooa 
Pu rua Tola. 34 18 18 91 L!Hl6 5& 

29 ~· 7 3 74 187 ·ooa 
rota/ 4$ 1.UI 1 .. 1 .. 2 õ 133 oW 18 8 2,..42 3~1 100 o 

Rtlllll 13 19 78 58 63,711 1>1 15.38 I 1.1 91 1000 
~t<!dU"~ u~~na 7 !S19 1::08 ~ • .91 13.5 101.}0 

TQt.l lll 7~ 6tl 25 i'$ 1L2' ~ $;J I 044 2~ 101) o 
~UL~I oH i1 .Cl5 1!!0 1117 1l 6.7i I O Ali 0.1 0 .4-à :l09 11lliA 

Tarau-~~ Mun1éJpill Urblin& lO 25 28 70 1 5 4il ·ooo 
IEnv:Jra Tolls.l 44 'Hfl 160 64 26 .ti• 16 47 • 04 3. 120 249 ·ooa 

Total Erl 1l,.05 22$ 47 37 1113 3853 'l Q.A2 3 o õ3 '75 100 o 
Rt~r.al 5 312 71 4o1J8 71 4• 38 11 687 2 1 25 160 1000 

r•ta<l'ual uma na 7 2611 24<1 92 07 J 11J 11 Al,15 265 1000 
Tolld 5 118 78 18 35 3 15 r• 12 1>1 329 13 J O& .1125 1000 
~(jf~l _):I 11 e.< 1M 61.f.~ .li> ~ l Jt~ 1 Q...;l.;J ~- 1.PfiA 

Juruã 
MunréJp:~l Urb~n11 3 236 18 17 14 7-B 7429 4 381 2 19 105 ·ooo 

Tola. 39 953 206 5I) 37 154 37 65 7 171 3. an 409 ·ooa 
Toro/ 44 ~.28 284 34 o~ 4.9 5623 2 1 2..52 Hl 1 92. 834 tOO O 
Rural 199 iO 56 1053 5&BB 509 27 86 456 3ll. 2 OI 18S5 1000 

E,;t-o Utb~ma 32 1 61 83 <117 1732 87 03 1<1 07 12~ 6 ~8 19!i(l 1000 
Totõ~l ~31 &,96 11 36 ~9, 32 .22\&t &7~83 100 :z.ss 167 4-)U 33715 100,0 

Fonte: SEE, 1999. 

A dificil aplicabilidade dessa legislação à realidade acreana toma-se patente quando se considera que, 
além dos baixos salários recebidos pelos professores, em parcela significativa da área rural, o trabalho só 
pode ser desenvolvido por aqueles que moram na região, dado a dificuldade de acesso. Este fator condiciona 
que os professores sejam da comunidade, que alia à sua tradicional exclusão de uma formação acadêmica 
mais completa, as dificuldades econômicas e mesmo culturais, dado que são comunidades onde, via de 
regra, a cultura escrita ou "letrada" é praticamente ausente. 

Essas questões tornam-se evidentes, quando se observa a formação de professores por regional, 
ganhando destaque negativo as regiões do Purus e Tarauacá/Envira, conforme apresentado na Tabela 
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5. O desafio de formação adequada do corpo docente dificilmente pode ser enfrentado pelos poderes 
municipais, dado que na rede municipal de ensino, particularmente nas regiões com menor dinamismo econô
mico, a formação do corpo docente encontra-se um pouco mais baixa que a correspondente estadual. 

A habilitação dos professores, junto com outros elementos como adequabilidade do currículo às dife
rentes realidades, adequabilidade do calendário escolar à dinâmica econômica e social da comunidade, 
disponibilidade de material de apoio, além das condições de vida das crianças, compõem um quadro que se 
expressa na freqüência e aproveitamento escolar As informações disponíveis só esclarecem quanto à forma
ção dos docentes, sendo que, pelo lado das condições de vida das crianças, as informações sobre as dife
rentes regionais permitem pensar em situações comparativamente melhores e piores para a média da popu
lação. 

As informações apresentadas na Tabela 6, sobre evasão e reprovação, agregam-se às anteriores, 
compondo um quadro que reafirma as áreas mais problemáticas do Estado, tanto em termos de perspectiva 
de desenvolvimento econômico, quanto sociaL Novamente, as regiões de Tarauacá/Envira e Purus apresen
tam os piores índices de evasão e reprovação, principalmente na rede municipal de ensino. É importante 
notar que, no Purus, na rede municipal de ensino, a evasão no Ensino Fundamental atinge o alarmante índice 
de 40% do total de alunos matriculados. Em contrapartida, os melhores índices estão na regional do Baixo 
Acre. Esta regional, além de contar com uma infra-estrutura de serviços melhor estruturada e de dispor de 
uma rede viária, que, mesmo na área rural, tem uma comunicação facilitada em relação às demais regiões do 
Estado, conta ainda com a presença de escolas de nível superior de ensino, o que deve, em alguma medida, 
interagir positivamente com as condições de ensino nos demais níveis. 

Tabela 6- Índice de evasão e reprovação. por rede e regional. Acre. 1998 

Regional Rede Matricula Ellasao % Reprovaçêo % lnlelal 
Estadual 6.975 1.372 19.67 '1.12 1 1607 
Mu.; Cirel 3.557 727 20.44 634 1782 

Alto Acre ParlootJ~ o o o o o 
Total 1r0,532 2.099 19,93 11.755 1r66G 

Eãtadual 53.001 10.840 2043 7.061 13,31 
MW\iCipa;l 18.721 3.105 1659 2.298. 12,27 
Par!JcUa~ 6.207 101 1 63 150 2. -12 

!Bai xo Aere Faébrtll 281 3 1,07 11 3,91 
'fot41'1 7S,27r0 14.049 17,9'5 9.520 12,1G 

Estadual 5.182 1.279 24.68 755 1 11,57 
1\1 lr'I'ICi pai 11.436 1.779 40,1 897 20,22 

Purus Par!JcU ali o o o o o 
Total ·9.618 3.058 31.79 1.652 17,18 

Estadual 7.216 1.318 1826 "1.115 15,45 

T õlfil uaçilf 
I\IIJI),clpat 5 '218 1 202 ~3 ()4 1 3:;,1 '25.69 
Paoo.Jw o o o I) o l811vlra 

Total 12.4:34 2.620 2027 2..4S8 1'883 
Estadual 16131 2 5 13 1548 1 961 12.21 
""lJ"'',Cl pai 11 7~7 2790 ~3?3 2 !135 21 56 

JunJã Paoo.Jar o o o I) o 
Total 27.888 6.303 18,9:6 4.618 1•8 14 

Estadual $8005 17322 1954 12033 13 ~7 
l\l lFICíoal 413 689 9603 2'1 96 7 715 17 66 
~rt.>cUS" 6207 101 1 63 1:;,[) V 12 

testado FOâéràl 281 3 1 07 11 391 
Total 138.842 27',029 1947 19..909 1·434 

Fonte: SEE, 1999. 
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Na defasagem idade/série e abandono escolar, apresentada na Tabela 7, encontram-se os principais 
problemas do setor educacional do Estado. A defasagem atinge todas as séries do Ensino Fundamental e 
todas as regiões do Estado. O número de matrículas na 4a série, no Estado, corresponde a menos de 40% do 
número de matrículas da I a série. Esses números indicam uma freqüência irregular à escola, que pode ser 
atribuída, ao menos em parte, à incorporação prematura das crianças ao mercado de trabalho. Outro ele
mento que deve contribuir nesse sentido é a própria restrição do mercado de trabalho, o que normalmente 
condiciona um processo migratório acentuado das famílias, em busca de condições para a venda da força de 
trabalho, dificultando a inserção regular das crianças na rede escolar. 

Tabela 7- Matrículas de ensino fundamental , por série e defasagem idade/série e regional, Acre, 1999 

Matricula e AhoAcre BaiJ;O Purus Tarauacà Juruá Estado defasagem Acre /Envl~ 
, . Séllé 3.265- 18 611 3.558 6.301 6593 ~0.348 

Oêfa~am 1.710 7~ 798 3.910 411 6 i8.602 
% 5205 37 !J7 50__._34 16·~05 47 ,.2 4~10 
2' Sérié 2.006 11733 1993 2.993 53-92 24.117 
0(lfa~!rm 1.290 5500 1349 2.256 3 J52 13.747 
% 64,31 46,68 67,69 75,38 6:2,17 57.00 
3' Sêriê 1.459 10 108 1 .~15 1.894 4 254 19.130 
Dl!lra~!rm 977 4972 953 1.439 2..654 11.195 
% 69,96 4'9,22 6·7,35 75,98 6Ç,62 56,2 
411 Série 1.189 8600 1. ~ 23 1.303 3 421 15.702 
Oefasaoem S19 4.424 780 930 2303 9 .256 
% 68,88 5439 69.46 71.37 67,32 58 95 
5' Série 1.046 10233 784 937 2:.379 15.379 
Oefasaaem 734 6081 531 869 1 400 9 .415 
% 7017 6902 6.7.73 71,4 68,85 •61 ,22 
6' Série 775 7 925 500 67D 1 817 ~1 687 
Defasagem 482 4619 338 4~9 9<38 6 .828 
% 6.2,19 5789 167.6 167.01 5t,62 58 ,4 1 
71 Série 5-23 6317 4o15 557 1 778 9 .590 
Oefesa.Qem 349 3 5-«) 244 362 1 D77 5592 
a/o 8873 48 -91 68.79 ·68.66 80 67 68 3 1 
8' Série 421 5 297 3:24 401 1 596 6039 
Oefes.agem 259 2en 207 257 962 4 657 
% 81 62 IJS.$8 63.BS •64.09 8028 67 -93 

Fonte: COORDEE/INEP/MEC, 1999. 

Na área rural, um provável explicador dessas questões é a inadequabilidade do calendário escolar à 
dinâmica econômica da comunidade na qual se insere. De qualquer forma, muito provavelmente esses dois 
fenômenos não se circunscrevem ao âmbito da educação propriamente dita, remetendo às questões econô
nucas e sociais como um todo. 

9.6 - HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO 

A migração da área rural para a área urbana nas últimas décadas coloca a questão da habitação em 
parâmetros distintos. A distribuição espacial das casas de seringueiros, de ribeirinhos e de alguns colonos não 
se enquadra bem na sistemática convencional de coleta de dados. A rigor, não há quartos, pelo menos no 
sentido em que a cultura urbana os define. Além disso, a classificação de materiais de construção, como 
duráveis ou não, presta-se principalmente a identificar moradias construídas com materiais aproveitados, 
como plástico e papelão, típicas das favelas dos grandes aglomerados urbanos. Na área rural acreana, por 
outro lado, o sentido do material da casa não se vincula às condições monetárias de acesso ao mercado, mas 
fundamentalmente ao domínio da tecnologia de construção com os materiais disponíveis gratuitamente na 
mata, que também são adequados em termos do clima tropical úmído. A questão de sua durabilidade ganha, 
portanto, outro significado. 
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Tabela 8- Condições de moradia, Acre , 1970, 1980 e 1991 

PORCENTAGEM DA POPUL A ÇAO QUE VIVE Ellll DOMICILIO COM· 

R~tlona.VIIIwnlciplo 
Den!ll dade !lupertor a 2 
pc:~so;as por darm nõr4a 
19 7'0 I 1980 I t9 ~t~ 

9a lxoAcme 
AtreiAncfla o o o 

Bui:Ui o o " 
Calli~&l.la - - -
Pl&cldo de Castro - 830 71 ,1 "trto Ac·c - - -
~lo9rurto 37,6 6!l<,$ 01,!~ 

S~~tlllr Gmom"'rd - .9t. 15 70.1 
Afta Ac:te 
M~is B.lfi!IU o a;.;. 783 
Brasl~la 86 6 ô&O 61 2 
EJ;ttat iolà.tl dll!l o o . 
X~Dlll'l Bi' 9 818 68~ 

Jurulir 
ÇnJTc: rro do S IA .(!é,!! 14,3 G!9,3 
.. 1àJiltiO Lm'lõi o 845 801 
1\,;JTQÇ~ .;:li 
Th~trma~Hgp 

- - -
Perto Waltt;r - - -
~OI!tl!'ru~ Ailll!$ - - -
P utll!i 

.,1ar:Oêl Urb.lirv:r . 9S..2 87 1 
Santa Rosa CID Purus - - -
seoa Ma:rure1u1 923 87 2 785 
Tarall.ac:é • EniVI'r.a 
Ft!I.P ~:p a~ o 71 s 
,.qr<J~ ~ - - -
T!rtiUãt~ 9\31 88..5 81 5 

Fonte: PNUD/ IPEA/FJPIIBGE (1998). 

Organização: IMAC-ZEE, 1999. 

M lderRIII de const~-ução 

cfuf".;ive l~ 

1910 I 19810 I 1991 

o o o 

o . o 

- - -
- ~2 3 ~!it 

- - -
o$!!, ? ~.3 !!'4,1). 

- 611~ .e~:~ 1 

. 203 536 
4111 ~ 43 9 76 3 

o o o 

.107 'Ó 46 1 66 2 

39,ó 31,6 56,9 
o 17 8 42 6 

- - -

- - -
- - -
. 84 46 8 
- - -

28 ~ 307 49 5 

30 zn 44 7 
- - -

27 5 2.(1 o 351 

Abl!ltecin:aento lns.tal~ão :lldequa& 
illlequ~o de ;igua de e~gota 

1970 I 19810 1991 1910 19BO I 1 991 

o o o o o o 

o o o o o o 

- - - - - -
- 66 16~ - 2:9 45 
- - - - - -

10.el 4(1,9 54 1 ~.~. a, o 4-0,$ 
- zu ~4 7 - ~!5 Z715 

" 1-4 4 60 o " !i O 
16 356 2:4 .0 08 ()6 12:9 

o o o o o o 

2:2 2136 269' - 86 339 

1,!3 29,3 26ó 1 , ~ M 21,6 
" . 32 . " " 

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
. . 5 i . . o 

- - - - - -
13 5 362 35.6 Jd 13 1112 

p 10 9 ~· 3.S. 1~ o nr 
- - - - - -

33-.<. 18 3 282 51 300 196 

As infonnações relativas ao abastecimento de água e esgoto no Acre não são menos relativizadas. Na 
área rural, a baixa densidade demográfica e o acesso mais fácil a fontes de água naturais, embora não eliminem 
a questão de um equacionamento correto das condições de água e esgoto, definem um patamar muito menos 
grave do que nos núcleos urbanos com densidade populacional alta. Nesses núcleos, o recurso a poços como 
fonte de água, vinculado a uma rede de esgoto extremamente precária ou inexistente, na maioria dos casos, 
representa um alto risco de contaminação da água, principalmente considerando o regime pluvial do Estado, 
que facilita o processo de infiltração. Isso sem contar a parcela da população urbana que recorre diretamente 
aos rios e riachos, como fonte de água para consumo, a despeito de terem suas margens habitadas e servirem 
como escoadouro de dejetos. Uma análise que tome exclusivamente o comportamento numérico desses servi
ços apontaria uma melhoria substancial nas condições de moradia da população, quando pode estar ocorrendo 
exatamente o oposto. 

O que se constata empiricamente é que o processo migratório das populações rurais para as cidades 
significou uma demanda acrescida de habitação e saneamento básico, com implicações diretas sobre as 
condições de saúde da população. Ainda não é possível quantificar essas transformações, justamente em 
decorrência da sistemática de coleta e apresentação dos dados disponíveis. De qualquer forma, um quadro 
atualizado sobre os serviços de abastecimento de água permite uma maior aproximação do problema na área 
urbana. 

A Tabela 8 mostra dados sobre densidade, materiais de construção e abastecimento adequado de 
água por regional e município em 1970, 1980 e 1991. O fato de que a densidade superior a 2 pessoas por 
dormitório vem caindo sistematicamente pode ser explicado em parte pela queda da fecundidade, conforme 
registrado no capítulo de Demografia. O incremento na utilização de materiais de construção duráveis tem a 
ver não só com mudanças culturais, como também com o processo de urbanização e as políticas de habita
ção. Embora tenha melhorado, o abastecimento adequado de água continua em patamares muito inferiores à 
média brasileira. A mesma deficiência pode ser vista nos dados sobre saneamento básico apresentados na 
Tabela 9. 
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Tabela 9-Abastecimento de água, por regional, Acre, 1998 

Regionais Caaas na Ca~;.M com Lf!ilaçêo cl• 'A de Cna!l Gom Ligação 
Ãr•a Urbana Áa Uil 

I Alto Acre 7 6W 2.874 36 ,42 
Bi'Jixo AcrG 68.0091 32.302 47;15 
Purus 5.2281 1.505 28 9 

I Tai'$UI;IC'$.!Erwlra em 1 ··~2 1791 
.Ji.Jru! 10 .:297 3.006 29 77 
Ac:re SS.-224 40.879 41 62 

Fonte: FNS (1999); DEAS (1998). 

9.7- SAúDE 

Conforme pode ser visto na Tabela 1 e no capítulo 3 - Demografia, a esperança de vida ao nascer, no 
Acre, situa-se próxima à média para o Brasil, havendo pouquíssima variação entre as cinco regionais. A 
esperança de vida ao nascer na Regional J uruá, 64, O anos, chega a situar -se acima da média do Brasil, 63,3. 
Ainda que se possa questionar a qualidade dos dados e das estimativas, esse padrão é consistente com o que 
se observa em outros estados da Amazônia ao longo das últimas décadas (CEDEPLAR, 1979). O fato de a 
esperança de vida na Amazônia ou nas regionais mais pobres não ser tão reduzida quanto se esperaria com 
base nos níveis de renda pode ter a ver com o acesso a recursos naturais (terra, frutas, caça, peixe, material 
de construção) e a ausência de contaminação decorrente de elevada densidade demográfica, como ocorre 
nas colônias e nas cidades. Em outras palavras, a vida na floresta pode ter suas vantagens em termos de 
salubridade, ainda que os serviços de atenção à saúde sejam deficientes. 

As taxas de mortalidade infantil, por outro lado, apresentadas na segunda linha da Tabela 1, mostram 
níveis maiores no Acre do que na média do Brasil ( 49,5 óbitos de menos de um ano por mil nascidos vivos), 
com variação considerável entre as regionais, de 51,5 no Juruá a 67,2 no Alto Acre. Em contraste com quase 
todos os outros indicadores sociais, a Regional Tarauacá/Envira posiciona-se relativamente bem no contexto 
estadual, melhor que o Baixo Acre. Esses dados parecem confirmar a hipótese de vantagens da vida na 
floresta, as quais são relevantes para o atual "Governo da Floresta". 

Uma vez que os níveis de esperança de vida continuam sendo baixos e da mortalidade infantil, eleva
dos, os serviços de saúde são fundamentais para as políticas públicas. O restante deste item trata principal
mente dos serviços de saúde e sua eficácia dentro das diferentes realidades regionais do Acre. 

Os dados relativos aos serviços de saúde no Estado são incompletos. Quando as informações da 
Secretaria Estadual de Saúde foram comparadas aos resultados da pesquisa de campo, efetivada pelo 
SEBRAE/ AC, não havia compatibilidade. Optou-se por utilizar os dados da pesquisa de campo do SEBRAE/ 
AC por serem mais atualizados, ainda que não trouxessem todas as informações desejadas. 

No Acre, os serviços de saúde apresentam uma concentração acentuada na região do Baixo Acre, 
particularmente em Rio Branco. Mesmo ponderando que há uma concentração populacional corresponden
te, deve-se lembrar que a concentração desses setv iços não é apenas quantitativa, mas corresponde a um 
potencial de atendimento a demandas que exigem uma estrutura mais complexa, o que está ausente no 
restante do Estado. Isto implica deslocamento de moradores de outros municípios para tratamento médico
hospitalar em Rio Branco. Mesmo assim, o isolamento de alguns municípios, que dispõem de meios de 
transporte muito precários, inviabiliza, por vezes, o acesso ao atendimento necessário. É com essa preocu
pação que se observa a Tabela 1 O. Embora todas as regionais disponham de uma infra-estrutura mínima de 
saúde, alguns municípios encontram-se totalmente descobertos, como são os casos de Santa Rosa do Purus, 
Jordão, Marechal Thaumaturgo, Bujari, Capixaba, Porto Acre e Senador Guiomard, que não dispõem de 
um único médico que atenda pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
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Tabela 1 O- Atendimento de saúde pública, por regional, Acre, 1999 

Médicos que Dentistas Centros Postos de Regional Leitos EnfermelrM atendem que atendem Hospitais d• 'Saúde uüde 
pelo SUS peloSUS 

Alto k.re 1d7 5 10 2 3 ~ 53 
Baixo k.re 563 132 214 27 7 19 77 
PU11.1I1 85 7 9 2 ~ 67 
Tasauacáf 82 4 10 3 2 2 15 
En"'ta 
Juruá 288 ~ 5 12 45 
Tolru UGS 182 :243 32 19 4~ 257 

Fonte: SEBRAE/AC - PRO DER, Especial, 2000. 

Mesmo considerando que as condições de saúde e o recurso aos serviços médicos necessários não 
decorrem unicamente da distribuição da oferta de tais serviços por município, mas que são interrnediadas por 
questões de ordem econômica e mesmo cultural, as estatísticas sobre as causas mais freqüentes de mortali
dade, apresentadas na Tabela 11, fornecem indicações a respeito da possível eficácia desses serviços. 

Tabela 11 -Causas mais freqüentes de mortalidade, por regional, Acre, 1996 

Causas Alto Baixo Purus Tarauacál Jwuá Acre Acre Acre Envlra 
Sir.t<>.~•J>aS,, smlli:> ~ 12ct'&t!os 
anormai~:o em ex~mes c41rroo~:o e 

I 

48 376 1 49 1-11 615 
labOn:~eori<:M; 

Caus~:~s ~»~t~nãs 7 261 8 10 286 
~1CcsS do <lDàfõlho drculalórro 19 242 35 15 62 373 
~-çcss do apãrõlho H 125 13 9 161 
re!lln ratOf'rQ 
Oc:>erças do a~relho <:1'9eSilrv-o ~ 7$ a 3 14 11)e 
lrteççlosas e paras~ e 146 13 16 25 20$ 
~a!llas - Tumores. 6 90 5 6 1a 12'5 
Senga.~ ôrgaos ~ato lógiCO$ e 7 7 
transtornos imunitários 
Endócrinas, nutnci~ e 5 51 3 .., 11 74 
metai:Xll~x;e$ 

l.):)erças originadas no perlod'Q 
131 6 10 14 161 . perinatal 

Má fQrmaçáo congênita. 26 1 27 
<Mernn:dad9l; 0001~CilS 
T~i-31 da óbftOti 117 1 .581 99 124 326 :2.247 

Fonte: IBGE- Contagem da População. 1996. 

O que se destaca na Tabela 11 é a predominância de óbitos que têm como causa "sintomas e sinais 
achados anormais em exames clínicos e laboratoriais". Segundo o Ministério de Saúde, essa definição corresponde 
aos óbitos que ocorreram sem atendimento médico ou com atendimento médico inoportuno, o que impede a 
delimitação clara de sua decorrência. Nesse caso, a análise por regional fica prejudicada pelo fato de que o 
registro do óbito se deu no local de ocorrência e não segundo a origem do paciente. Essa é, provavelmente, a 
explicação da absoluta predominância destes no Baixo Acre. Na mesma linha da deficiência do atendimento, 
segundo o Ministério de Saúde, estão os óbitos decorrentes de doenças originadas no periodo perinatal- neste 
caso atestando a insuficiência de atendimento às gestantes. 

Um estudo sobre as condições de saúde da população exigiria, além de uma maior precisão qualitativa 
das informações, a incorporação de uma série de outras variáveis, como: condições econômicas e estratégias 
de sobrevivência dos diferentes segmentos da população, hábitos alimentares, precisão dos conceitos de saúde 
e doença nos diferentes contextos culturais que recortam o Estado, ações de medicina preventiva, além de um 
cruzamento mais preciso com as condições de saneamento. O que as informações disponíveis nos permi
tem perceber é que esta é uma área altamente problemática no 
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Estado e merece um estudo mais aprofundado que permita um direcionamento mais eficaz das ações. 

9.8- CoNSIDERAÇõEs FINAIS 

O levantamento e a análise crítica de indicadores sociais disponíveis para o Acre permitem as seguintes 
conclusões preliminares: 

• os indicadores sociais disponíveis demonstram um padrão de exclusão social de grande parcela da 
população acreana, agravada pela desestruturação da economia tradicional e pela inserção na 
economia global; 

• a urbanização apresenta vantagens e desvantagens em tennos sociais, facilitando o acesso a servi
ços sociais, porém aumentando as necessidades que normalmente seriam atendidas por meio do 
mercado ou do Estado; 

• os indicadores sociais convencionais nem sempre são adequados para captar e entender a realida
de acreana, especialmente no que diz respeito a populações tradicionais e indígenas na área rural; 

• a pobreza na floresta parece causar menores impactos sociais negativos que a pobreza no meio 
urbano, o que também sugere que, além de serviços ambientais, a floresta também presta "serviços 
sociais"; 

• a heterogeneidade de situações socioeconômicas exige o máximo possível de desagregação espa
cial dos indicadores socioeconômicos; 

• a organização social e política para influir na alocação dos recursos públicos para fins sociais tem 
reflexos na distribuição dos beneficios; 

• os movimentos sociais precisam adaptar suas reivindicações e estratégias para se adequar à reali
dade social complexa da globalização em uma região periférica com uma estmtura produtiva base
ada em recursos naturais; 

• o governo estadual também precisa adaptar suas reivindicações e estratégias para obter os apoios 
adequados do governo federal e da cooperação internacional necessários para combinar fins so
ciais e ambientais. 

9.9- RECOMENDAÇÕES 

Das análises de indicadores sociais feitas até o momento, destacam-se as seguintes recomenda
ções para a segunda fase do ZEE no Acre: 

• desenvolvimento de indicadores sociais adequados à realidade específica do Acre, especialmente 
na área mral; 

• análise aprofundada de como as atividades produtivas beneficiam ou prejudicam as condições de 
vida e trabalho das populações locais; 

• consideração de como as políticas sociais podem melhorar as condições de vida das populações 
urbanas e mrais nos diversos espaços do Estado; 

• análise de como os fatores ambientais, tais como o acesso a recursos naturais, desmatamento, 
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degradação, poluição e vetores de doenças transmissíveis, influem nas condições de vida; 

• consideração sistemática das dimensões de gênero no que diz respeito a emprego, renda, saú
de, educação, participação política e cultura; 

• atenção especial para os problemas de crianças e adolescente; 

• estudos qualitativos sobre o trabalho infantil e a escolaridade; 

• atenção específica para a situação das populações indígenas. 
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------------------------Indicadores Econômicos 

1 O - INDICADORES E coNôMicos 

10.1 - INTRODUÇÃO 

A integração do Acre ao Brasil, tanto em termos econômicos, quanto em termos territoriais, se dá em 
função da exportação da borracha", matéria-prima estratégica para o capital industrial e comercial. 

De fato, esta é a história da maioria das regiões e estados do Brasil. A peculiaridade de cada região ou 
estado está: (a) ora no potencial da atividade produtora de matéria-prima dinamizar mais ou menos o espaço no 
qual se insere; (b) ora na possibilidade de ser substituída, quando esgotado seu "ciclo dinâmico", por outra 
atividade com potencial similar; e (c) ora na eventualidade de a região ganhar outras características que a 
realoquem na divisão regional do trabalho. 

No caso do Acre, a atividade extrativista se caracterizou pelo isolamento e intensa exploração da mão
de-obra dos seringueiros, sendo que o centro de comercialização e financiamento ocorria fora do Estado. Esta 
foi a base para que uma atividade realizada em padrões artesanais se tornasse rentável para os seringalistas, 
permitindo, ainda, acumulação de capital comercial e industrial. 

A rota de penetração na mata e incorporação de áreas de extrativismo, bem como a via de escoamento 
da produção, seguiu o curso dos rios, ligando o espaço produtivo aos núcleos de orientação e realização da 
produção - Manaus e Belém. 

Essa forma de organização do processo produtivo restringiu o potencial de geração de emprego e renda 
da região, concentrando os ganhos locais nas mãos dos seringalistas e dificultando a emergência de mercado e 
de núcleos urbanos. 

Assim, surgem os primeiros núcleos urbanos (conforme pode ser visto no capítulo referente ao processo 
de urbanização deste volume) como conseqüência, inicialmente, da expansão das sedes de seringais, bem como 
de entrepostos de comercialização. Em decorrência das questões elencadas anteriormente, as primeiras povo
ações não rurais são discretas e limitadas. Na verdade, seu estatuto urbano, elevando-as à categoria de cidades, 
decorre muito mais de necessidades político-administrativas e da consolidação da posse do território do que do 
porte dos aglomerados não rurais. 

Esses fatores são os condicionantes básicos da estruturação do setor secundário e terciário do Estado, 
bem como das características urbanísticas da maioria dos municípios, particularmente até a década de 70. 

Na década de 70, o governo da ditadura militar, no bojo de uma lógica de modernização econômica e de 
segurança nacional, redireciona a ocupação do espaço econômico, acoplando à crise do extrativismo da bor
racha uma política de incentivos financeiros e fiscais que visam à implantação da pecuária como atividade de 
ponta da exploração econômica da região. A outra face dessa linha de ação política foi a implementação dos 
projetos de assentamento, que cumpriam, simultaneamente, a função de alargamento da fronteira agricola, 
reserva de mão-de-obra e escoadouro das tensões que se avolumavam no centro-sul do país por meio do 
incentivo ao acesso à terra . 

A posição periterica do Acre condicionou esse processo de reorganização do espaço econômico, que só 
se viabilizou num momento posterior, ocorrendo, mesmo posteriormente, de forma parcial, ou seja, o isola
mento de algumas regiões coloca-as, durante um tempo maior, à margem desse processo. 

De qualquer forma, as políticas que estimulam a reorganização econômica da Amazônia deslocam os 
centros de articulação do processo produtivo do Acre. Os capitais que se direcionam para a região originam-se, 
então, do centro-sul do país. A pecuária extensiva como atividade econômica de ponta (vide Vol. II Capítulo 2 
Estrutura Fundiária do Estado do Acre) não é significativamente geradora de empregos e se realiza, em boa 
medida, fora do Estado. Ao mesmo tempo, o incremento da pequena produção familiar, via projetos de assen
tamento e colonização, não foi acompanhado de uma infra-estrutura de apoio para a viabilização e realização da 
produção que permitisse uma consolidação dessas unidades produtivas a ponto de imprimir uma maior dinâmi
ca à economia regional. 

A conjugação desses elementos configura hoje uma economia do setor primário com dificuldades de desen
cadear um surto de desenvolvimento e que se apresenta em constante processo de reorganização, o que tem 
provocado fluxos migratórios rural-urbano, que se traduzem em termos de população ocupada em um significativo 
aumento do setor terciário, em detrimento dos setores geradores de riqueza- o primário e secundário. 
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Assim, o capítulo de Indicadores Econômicos se propõe a analisar mais detalhadamente esse processo, 
com vistas a acrescentar elementos que permitam orientar o desenvolvimento acreano, contemplando a parcela 
majoritária de sua população, tradicionalmente inserida de forma marginal no mercado, e tendo ainda como 
expectativa proporcionar condições de vida mais eqüitativas. 

10.2 . DINÂMICA DA MÃO-DE-OBRA 

A dinâmica da mão-de-obra é um indicativo fundamental em termos da apreensão das tendências econô
micas do Estado, bem como de seus impactos mais diretos sobre a população. 

Infelizmente, defrontamo-nos com uma restrição nesta parte do trabalho: a metodologia de coleta e 
sistematização das informações do IBGE se altera de 1980 para 1991 , o que não permite a compatibilização 
dos dados. Em 1970 e 1980, a distribuição apresentada por setor de atividade refere-se ao pessoal economi
camente ativo que comumente trabalha nesses setores, e não às pessoas efetivamente ocupadas. Em 1991, a 
distribuição diz respeito às pessoas ocupadas em cada setor, o que, em relação à informação anterior, mostra 
uma diferença não desprezível, como pode se observar na Tabela 1. 

Tabela 1 - Setor de dependência e pessoal ocupado, Acre, 199. 

Setores Pftr;OõiS de10 ilnO'Iii ou mailii PK'&Oõtl 
por setor de depend6nc:la Ocupado 

Prlma'ftO ~100 ~~~2 
$et;l.lri@IO 17~ "6721 
Terclérlo 71$ 1:21$ 73672 
Total 140,678 138,046 

Fonte: IBGE ( 1991). 

Ainda assim, a observação dos dados referentes à população economicamente ativa, dependente de 
cada setor da economia, nos anos de 1970 e 1980, comparada ao pessoal ocupado em 1991 , nos permite 
avaliar as tendências que se esboçam na economia. 

Tabela 2 -Pessoas por setor de atividade, de dependência - por Município, Regional e Estado, Acre, 1970 e 1980. 

Mr.'"k:liplol 
ano.. Pl1mirlo s.tGI S.C:undárlo anor Terdlirto Tohl 

1970 ·- 197'0 1.10 1970 ·- 1. 10 1910 
IEíHHó 44..S21 41..134 UI li 1.0:31 16.227 35..41 8 M .540 ~1 .91 

{'A,.) 8&68 52.55 6 17 1.77 215 14 3867 100 100 
Vale do J u l\l.t 17. 912 20.$9~ $18 '1.$112 4.011 1.5159 :l2.t8:7 21.$11 

lf%1 7&23 72.00 399 4 81 1778 23 16 100 100 
'Vah doAere :28..845 :u.rn :t.Oe7 ~UJ14 12.1~0 28.JI$f 41 .6~ &a212 

11'%1 <63 4 4H4 TU 1& r5!5 2922 4561 100 100 
Anlt Br"~ll m ~ 122 450 
8~ãla 2.7t5 2.682 H 4 220 752 1.3(11 3..15115 4.083 
XõlpLCI 3.075 :u•1 159 225 64 t 978 3..876 5.014 
Alio .A-1:1'6 5. 7t0 6,$91 213 ..... Ut3 2.A(Jt 7.S!IIO &.U7 
Plêeld<J. de Cll!IIJ'() 2630 126 556 3.312 
RtJ Brareo 14.806 10.01e 2.:585 5.717 9.732 23..S..:B 'Z7. 1ZJ 38.3t'IO 
S~. Gu!Qnli!rd l.GGG 133 5$6 :UOO' 
B.tl:<oA~:n t4.1'0151 1U71 1JS8S U7t U3:2' 24.702 27.1~ 4$..04$ 
Sel'l:í IA.adurl!ir<11 15.760 4.289 21)9 219 1016 U16 6.9741 6. 124 
IM a liOel U rballô 1.3!1 3.1 140 t l552 
Pu rua 5.760 6.170 2.G8 2151) t..016 1.168 .. .,. 7.171 
Feljó 3.B93 3.840 159 171 478 798 4.500 41.600 
Tarauacê 5.225 7.075 204 189 1.150 1.399 6<.579 8.66.'3 
Ti!f!IIR~IIVtrll 8.~8 10.e1e m 8tl,) 1..628 2.1t1 11.078 n..•n 
C.UZ•Iro do ÕIJI Uil4 a.on M5 97i 2..4!0' :U187 11 .WS 13.043 
IM à odo Lim~ 1.403 23 l'T5 U01 
Ji.!n.uil 1,!$4 9,4!0 8511 1.002 2.489 4.Ui2 11 901 14. .... 

Fonte: Censo Demográfico do Acre, 1970 · 1980. 
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Tabela 3 -Pessoas ocupadas de I O anos ou mais de idade, por setor de atividade, município, regional e região, Acre, 1991. 

Setor Sei OI" Setor 
Totill 

Munit:lplo J)(lmârlo secundário tlrclétlo 
Aba. % Ali li. % Aba. % Aba ~. 

E!itád:o 45.452 33,41 16.721 12,29 73..872 54,30 138..045 100,01 

Vá.le doAI:re U . .ta7 25,47 14.143 13,66 6''-989 59,87 103..539 100,0 

VIIM do Juruá ti.045 55 ,51 2.578 7,j3 11.88$ 3$,5$ 32..506 100,0 

AHIB Bmsl 354 39,91 65 7,33 46& 52 76 887 100,() 

Br.sslléiB 3.5-Je. 46,37 n~ 9,9[) 3 .05::. 41.H 1 3 15- 100,() 

X.Spurl 2.505 5-8.67 378 8,66 1.372 32..2'4 11255- 100,() 

.Alio .Acre 6.387 5·1,36 1.1 i7 8,37 .un 3t,28 12..457 10();0' 

Plâcld:> de Ca111ro 3.2'70 ~6.513 202 4,11 1.441 29.33 11 9 13 100,() 

Rio aramo 9.899 13,57 11 .691 16,03 51 353 70.•10 72..943 100,() 

Senador CluiOIIllard 3.U~ 60,90 51)2 8,39 1.839 JO 71 5 9'85- 100,0 

Ell!!l[~oACI'C Js.$13 21),0.~ 12,3U u.7é G4- lfl:Z $~16 S3.é4Q ,(10,(11 

$cn~ M ;IIOI,JII,!II~ 3 711 5$,e\;l ói2 $,27 207$ 32~0 G J()lJ 100,0 

lr.ISJI!oel UrD:aoo 486 52,1)3 59 6,32 38& 41,59 933 100,() 

Purl!l,. 4. ~9'1' G'l',!'f5 151!1 8 ,02 ;2.464 34,1;12 7.24!2' 1()0,()1 

l!clp :u:n ~~.e.o 2:1'4 ~.79 11!-H 31l 41 4 t.1·S 1CO,O 

Tlilr.;u,Ja;o) ó (1.97 ç,7 ,!!(I 23-9 3,11 2 210 2U·3 7 !\:3f: 1CO,O 

flilllJI.I:ilc.;i e Envlr;:r 7.698 63,[J2 Ã63 3,19 Ã.Ó !S.t. ~~19 12.21! 11Ó0,01 

Cruzcuro do Sui .9601 -16,1-C 19&1 11 ,22 717G AIO ti4 1H~e. 14)0,0 

llol3n;lo Lm~ 1 ~~G 70,11 1J~ 5,0~ 55~ 24-êO 253j. 1()0,0 

Juruá 10.347 50.99 :l.115 10A:l 7.82& 38,58 20.29t 10M 

Fonte: IBGE, 199 1. 
Nota: • Abs = Número absoluto 

Entre 1970-80, a população economicamente ativa dependente do setor primário cresce. Entre 1980-91 
diminui. 

Quando se observa a população efetivamente ocupada, por setores econômicos, em 1991, a perda de 
relevância do setor primário, como absorvedor de mão-de-obra, fica confinnada. 

Analisando-se essa dinâmica por regional, alguns elementos ganham realce. A regional do Purus diminui a 
absorção (ou o potencial de absorção) de pessoal ocupado no setor primário, de 1970 a 1991, ininterruptamente. 
Entre as demais regionais que parecem experimentar um decréscimo de população ocupada neste setor, estão 
a do Alto Acre e a de Tarauacá/Envira. Chama a atenção o fato das regionais onde se localizam os municípios 
com uma estrutura urbana mais consolidada serem as que parecem reter população ocupada no setor primário 
- caso do Baixo Acre, que tem Rio Branco como centro dinâmico, e do Juruá, onde se localiza Cruzeiro do Sul, 
o segundo maior núcleo urbano do Estado. 

Contrapondo-se o possível crescimento do pessoal ocupado no setor primário, na regional do Baixo 
Acre, à sua dinâmica populacional, chama a atenção o fato de a região apresentar, no referido periodo, uma taxa 
média anual de crescimento da população rural negativa da ordem de 1, 0%. Essa discrepância entre aumento 
da população economicamente ativa dependente do setor primário e diminuição da população rural pode ser 
provavelmente explicada em função de um deslocamento tendencial da pequena produção familiar e da entrada 
de empreendimentos de cunho mais empresarial, que lançam mão de empregados permanentes e temporários, 
os quais não dispõem de espaço de moradia para suas famílias, na área mral (a respeito da dinân1ica populacional, 
ver capítulo sobre demografia). 

Já a região do Juruá apresenta, no periodo, a maior taxa média de crescimento anual da população rural. 
Como pode ser visto na análise fundiária, esta regional parece ter permanecido mais tempo ao largo do proces
so de reorganização econômica desencadeado a partir da década de 70, o que explicaria 
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a estabilidade do setor primário no tocante à absorção de mão-de-obra e às formas de organização da 
produção. 

Outro fato que chama a atenção na observação dos dados anteriores é que, embora a população 
economicamente ativa do Estado tenha transferido, em boa medida, sua dependência do setor primário para 
o terciário, este é um fenômeno altamente localizado. De fato, quando vemos a distribuição do pessoal 
ocupado por setor, apenas o Baixo Acre apresenta uma maior concentração no terciário, sendo que em 
todas as outras regionais, o setor primário é ainda o maior absorvedor de mão-de-obra. Isto está ligado, 
como já foi salientado no estudo fundiário, à reorganização do espaço econômico, que introduziu atividades 
cuja exigência de infra-estrutura tende a alargar as distâncias de diferenciação econômica entre as regiões do 
Estado. É daí que se pode compreender que o Baixo Acre é, em 1991, a regional que mais absorve mão-de
obra no Estado, inclusive no setor primário. 

Uma última observação merece ser feita em relação aos dados anteriores. Há uma relativa estabilidade 
daqueles municípios em que o setor secundário e terciário apresentam alguma relevância no Estado quanto 
ao potencial de absorção de mão-de-obra. Isto parece estar apontando para uma mínima consolidação das 
estruturas urbanas mais antigas. Merecem destaque os municípios de Rio Branco, que vem alargando a 
distância em relação aos demais tanto em termos de população urbana, quanto em termos de uma presença 
mais significativa dos referidos setores, e, no outro extremo, Tarauacá, que vinha mantendo sua posição e, 
em 1991, deixa de ter presença relevante em relação a esses setores. 

10.3 - REORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DO SETOR PRIMÁRIO 

Como já foi enfatizado em diferentes estudos que compõem o Zoneamento Ecológico-Econômico 
(ZEE), a questão que se coloca como fundamental para as perspectivas de desenvolvimento do Estado é a 
que se refere à substituição da atividade de ponta do setor primário. 

É importante lembrar que a organização do Acre com base no extrativismo da borracha imprimiu 
características particulares ao Estado em termos de organização do espaço, condições de vida e cultura de 
sua população. A partir dessa base, a expansão da pecuária e da agricultura, como atividades mais significa
tivas do setor primário, colocando a renda da terra como o condicionante primeiro do uso do solo, impacta 
de fonna particular toda essa estruturação tradicional. A infra-estrutura viária e de comunicação toma-se, no 
novo contexto, um elemento fundamental no direcionamento da exploração e incorporação de terras. Ao 
mesmo tempo, a valorização da terra torna irracional a permanência de posseiros, mesmo quando não há 
uma efetiva incorporação da terra ao processo produtivo. São esses fatores que estão na base dos conflitos 
sociais entre "paulistas1

" e seringueiros autônomos, que marcam a década de 70 e 80, no Estado. São ainda 
eles que explicam o processo migratório que levou a um evidente "inchamento" da área urbana de Rio 
Branco. 

Além dessas questões, exaustivamente colocadas, é necessário considerar ainda as contradições que 
emergem dentro do próprio processo de reorganização econômica induzida; estas dizem respeito à infra
estrutura existente no Estado, que respondia às necessidades da economia extrativista, mas está longe de 
corresponder às novas necessidades. Assim, como se pode constatar no estudo sobre "Populações rurais e 
tendência de uso dos recursos naturais - colonos, extrativistas, ribeirinhos e pecuaristas" no capítulo 4 desse 
volume, os projetos de assentamento foram realizados sem a devida consideração quanto aos recursos 
naturais, infra-estrutura de armazenamento, escoamento da produção e condições de saúde e educação, 
tornando-se, a curto prazo, espaços de expulsão da população rural. Ao mesmo tempo, as regiões mais 
isoladas do Estado não dispõem de condições de se incorporar à nova lógica de organização econômica. 
Vejamos com mais detalhes como se realiza esse processo e as particularidades regionais. 

1 Paulistas - denominação genérica dada aos compradores de terra, o riundos principalmente do sul do país. 
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1 0.3.1 -ALTERAÇõEs NO E x r RATtVISMO 

Como é possível se observar na tabela 4, a produção extrativista da borracha apresenta uma queda 
acentuada, particularmente a partir de 1989. De fato, esse ano parece marcar o declínio das políticas de 
apoio ao extrativismo, com a extinção da SUDHEVEA, o fim do PROBOR e a extinção do Conselho 
Nacional da Borracha. Do inicio da década de 90 até 1997, as políticas em relação à borracha não se 
mostraram eficazes como mecanismos de garantia de mercado e preço para os produtores extrativistas. Em 
1997, como parte das ações para preservação da Amazônia, novas medidas são tomadas: 

A través da lei n. 0 9. 4 79, de 1210819 7, o Congresso dispõe sobre a concessão de subvenção eco
nômica a produtores de borracha natural, com o objetivo de incentivar a comercialização da produ
ção nacional. A subvenção a que se refere esta Lei corresponde à diferença entre os preços de referên
cia das borrachas naturais e os dos produtos congêneres no mercado internacional, acrescidas das 
despesas de nacionalização. 

Observa-se, no entanto, que a subvenção econômica está limitada em no máximo R$0,90 e que, 
em agosto de 1998, esta diferença de preços alcançou R$ 1,26, apresentando, portanto, uma defasa
gem de R$ O, 36 por kg em relação ao subsidio máximo. (..) 

A Lei pressupõe que oito anos sejam suficientes para que o subsetor extrativo da borracha se 
soerga, haja vista que até outubro de 2001, a subvenção deva ser R$ 0,90, descendo, ano a ano, a 
R$0, 72, a R$ 0,54, a R$0,36 e a R$0,18, a partir de outubro de 2004 (CTA,1999: 21-22). 

Em 1999, agrega-se a essa Lei Federal a Lei Estadual de Subvenção da Borracha- Lei Chico Men
des, de 13/01/99, que cria o subsídio de R$ O, 40 por quilo de borracha. 

Essas intervenções governamentais, que refletem as conquistas da luta dos seringueiros e a efetivação 

Tabela 4 -Extração vegetal, por produto, Acre, 1977-1996 

Prcclu&os prlnclpBl9 

Ano B-orracha 
Ça61anl\a 

Carvio Açái 
Ól•o ele 

Madeira 
ftt (ti 

ve-getal Clrlltotl~ copaiba ( kQII e:m tora 
m m rm'l 

1977 10 fl\53 7.228 683t.l . 
1~7i 10 91:> 7.483 J JOO -
1~7~ 9 .547 6.5,77 ZJ56 959 93 1 -
1981!1 11 1$0 G$90 i 13'1' ~2' 390 -
18:81 12 S57 7 .• 8 0 23~ g.a 3~ 106 

1i,Bii> u 172 10 190 2"016 29!1 - 281.1 &9 

19'87 14 48B 8 .737 1 932 299 - 292".252 

19BB 14 ~o à 5!10 H.i:JA J09 4~ 31~ 1 :).3 

1&89 13 400 8 .663 174.5 l HI 48 309.7~ 

19'91!1 11 633 17 497 1 620 328 52 JOD.5t:G 

1991 11 eóO 14 5-27 1!51):) 301 4~ J04 72'2 

1996 6 $lO Gl -49 1807 10!> 1 !i 'I ~$S 400 

Fonte: SEPLAN (1981. 1987, 1988, I 991. I 996). 

de uma política em que a preservação ambiental é um elemento norteado r central, apontam para um provável 
reaquecimento dessa atividade. Contudo, apontam ainda para uma série de debilidades do setor extrativista, 
o que se mostra como um desafio para equacionar a reprodução das Reservas Extra ti vistas e Projetos de 
Colonização Agroextrativistas. Às dificuldades da produção extrativista da borracha competir no mercado, 
agregam-se as transformações na infra-estrutura de transporte e comunicação ocorridas no Estado, que 
tendem a viabilizar cada vez mais a produção agropecuária junto ao mercado. Conforme pode ser lido no 
trabalho sobre seringueiros: 
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Dentre as tendências de uso dos recursos nessas áreas, verifica-se o predomínio da pastagem e lavoura e 
uma tendência a iniciarem-se atividades madeireiras em reservas extrativistas. Verifica-se também que 
muito dessa tendência resulta da facilidade de acesso a mercado que esses produtos apresentam (Volume 
2, capítulo 4- Populações rurais e tendências de uso dos recursos naturais- colonos, extrati\~stas, ribeirinhos e 
pecuaristas). 

A nova lógica de exploração econômica, que tende a ser dominante no Estado, a partir da década de 70, 
atinge, como não poderia deixar de ser, os produtores tradicionais, na medida em que lhes aponta melhores 
perspectivas de sobrevivência. O equacionamento desse novo desafio está apenas esboçado, como aponta o 
referido trabalho, necessitando ser melhor estruturado e agilizado para que o desenvolvimento econômico
ecológico não permaneça uma utopia. 

Nessa linha de preocupação, é importante examinar as alterações ocorridas na pauta de produtos 
extrativistas do Estado, nos últimos anos. Além da queda da produção da borracha, vale notar a queda na 
produção de castanha, copaíba e açaí, embora esses dois últimos não se mostrem significativos na produção 
extrativista. De qualquer forma, o que as informações apontam é para uma queda do extrativismo como um 
todo no Estado, o que é confirmado na Análise de Tendências Recentes da Produção Extra ti vista, parte do 
Capítulo 4, desse volume. 

Na composição do valor bruto da produção agropecuária e ext:rativista chama a atenção a redu
ção da participação relativa do extrativismo, caindo de 31% para 6% do valor total entre 19 7 5 e 1996. 

Concomitantemente à queda dos produtos extrativistas que tem na manutenção da floresta a garantia de 
sua reprodução, cresce a extração da madeira, mostrando-se como o principal produto da pauta extrativista. 

Segundo o capítulo 6 desse volume, "Política Florestal e Diagnóstico do Setor Madeireiro no Acre", os 
dados referentes à produção madeireira não se mostram confiáveis: 

Dados do IBGE mostravam um volume comercial próximo a 300.000 m3
, entre 88 e 95, sendo que 

em 96 este valor chegou a quase 400.000 m·1• Nesse mesmo período, o volume licenciado pelo IBAMA 
variou entre 50.000 m3 e 200. 000m3 e o valor arrecadado de ICMS entre 94 e 96 con-espond.e a menos de 
50.000 m3. 

Ainda assim, a pesquisa efetivada pela Secretaria Executiva de Floresta e Extrativismo aponta para um 
consumo de 212.552 m3 de madeira pelas serrarias, processadoras, marcenarias e fabrica de compensado do 
Estado, não sendo computadas, portanto, a madeira exportada de forma bruta, o que confirma a expansão 
significativa da atividade no período em questão. Essa tendência mostra-se coerente com as apontadas nas 
análises anteriores. 

1 0.3.1.1 ·ALTERAÇÕES NO E XTRATIVISMO POR R EGIONAL 

Como é possível observar na Figura 1, a queda na produção da borracha, produto principal da pauta do 
extrativismo tradicional, verifica-se em todas as regiões do Estado. Contudo, é interessante se salientar que a 
regional de Tarauacá/Envira apresenta uma relativa estabilidade dessa produção entre 1991 e 1996. Retoman
do o argumento apresentado na análise da estrutura fundiária, esse comporta 
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Figura 1- Extração de Borracha. por Regional, variação percentual. Acre, 1981-1986 (Fonte : SEPLAN, 

1996) 

1981 1987 1988190019911996 



------------------------Indicadores Econômicos 

mento provavelmente pode ser explicado pelas condições de infra-estrutura, que inviabilizam a incorporação 
dessa região ao processo de reorganização econômica do Estado, relegando-a a persistir na atividade pro
dutiva tradicional, mesmo que esta tenha experimentado uma considerável desvalorização em termos de 
mercado. 
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Figura 2 - Extração de madeira ROr Regional - variação volume 
(m3

) , Acre, 1981-1996 (Fonte: SEPLAN , 1996) 

Em contrapartida, a extração da madeira expande-se seguindo a nova lógica de produção, particular
mente no Baixo Acre e Alto Acre, sendo que, com a recente ligação asfáltica entre Sena Madureira e Rio 
Branco, o Alto Purus apresenta a mesma tendência, como mostra a Figura 2. 

1 0.3.2 - EXPANSÃO DA A GRICULTURA 

Como se observa na Tabela 5, a agricultura, a partir de 1980, experimenta um processo de expansão 
constante até 1995. A queda da produção em 1995 apresenta um comportamento comum às demais regiões 
do país. A retração nas áreas de cultivo e, conseqüentemente, na produção parece ter sido motivada pelo 
Plano Real, que teve como um dos suportes para superar o processo inflacionário a âncora verde, expandin
do as importações e rebaixando os preços dos produtos agrícolas. 

A partir de 1997, há uma recuperação da produção, não atingindo, contudo, até 1999, o nível alcan
çado em 1995. 

Tabela 5 - Lavouras temporárias, por produto, Acre, 1980-1990 

I Arodutos 

ATroz F•lf~O Mll"o Mandioca Cíii'Ul-d~· 
Anos iiiÇÜCiilr (tt (tt (tt (ti (ti 
19i0> 20 l).t ~ 4.245 2'3 (163 9 1 .~1 22.31~ 

1986· 3$ ())$ " 7'32 l& 11$ 290 950 He'T 
HIS7 41 009 " ~79 3-3. 4.(~ 3n<l .. ~~ 7 ~!)3. 
1988 4Z 7!17 15 $1$Z 40fifi(; :l!l~ 37!'.. 1 $-~'T 
19891 47 1 17 t$ 31& 52 1-'& 30:il ~10 34 132 
19901 40 713 4 7.337 54 137 2!Kl.404 16.115 
1991 ~1 816 ;o 830 431!98 275.156 15.&19 
19t2 46 724 10 395 ~111.3 4 311<J.5ti6 14 .513 
19t3 5<1 :.>-5 1 11 004 5ô l.&õ 33.3. 1115 J7.4õ 1 
19$4 50 18 1 10 046 5}' 5,22 .017.790 16.20 ~ 
199~ ~1 ~~ 10 e.n ~~& L~7 01!'.. tE! 770 
1996· 4~ ~70 11 e-co ,:),$60 3~6312 19 1 ~ 1 
1997 19 37 1 5.820 29~8 152.7410 ol\ .843 
19'9B 28 401 7. 184 lB~-'2 27<.823 (, ,843 

19t9> 32..142 7.812 41182 320.791 . 
Fonte: Sl::PLAN ( 19!!0, 1987, 1988, 1990), Sl::PRO ( 1999). 

1ola: • Não consla o dado. 
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A expansão da agricultura, como era de se esperar, em função das considerações feitas anterionnente a 
respeito da posição das diferentes regionais, se dá de fonna significativa no Baixo Acre, atingindo também as 
regiões do Alto Acre e Juruá. A região do Baixo Acre, como já se explicitou, concentra a melhor infra-estrutura 
para a realização dessa produção, além de ser nela que se localizam a maior parte dos projetos de assentamento e 
colonização. Já o Alto Acre se liga à capital por estrada asfaltada, tendo sido, com a região anterior, uma das áreas 
mais afetadas pelo processo de reorganização econômica. A região do Juruá, em que pese seu isolamento do resto 
do Estado, detém o segundo maior núcleo urbano do Estado e se articula tradicionalmente com o Estado do 
Amazonas, para onde canaliza sua produção, (Figura 3). 
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Figura 3 - Lavouras temporárias, Acre, 1998 (Fonte: SEPRO, 1999) 

1 0.3.2.1 -RENDIMENTO MÉDIO DAS CULTURAS 
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A observação do rendimento médio das culturas no Estado do Acre (Tabela 6) mostra sua posição 
pouco competitiva em relação ao rendimento médio verificado no país, com exceção da mandioca, que supera 
o rendimento médio nacionaL 

Dentro do Estado, a regional do Purus ganha destaque, apresentando o maior rendimento médio no 
cultivo de arroz e de milho e o segundo maior rendimento na cultura do feijão e da mandioca. Considerando que 
esta regional apresenta as menores áreas cultivadas, é possível se supor que este rendimento relativamente alto 
se deva justamente à insipiência da agricultura, que, desenvolvida nos moldes tradicionais, forma que parece 
prevalecer no Estado, leva a um esgotamento prematuro do solo. 
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Tabela 6- Área, produção e rendimento, nacional, estadual e por regional, Acre, 1998 

BaiJCO Alto 
Juruá Purus Tarauacá/Envlra Acre Brasil 

Acre Acre 

Area (ha) 9425 5.530 4.344 2161 1.957 21.265 3.494.600 

Arroz 
Produçêo (I) 14.490 8.190 3.691 3.521 2.36~ 28.401 9.545.700 

Ren<lmento 1.54 1.48 0.84 1,63 1,21 1.33 2,73 

Area (ha) 6.728 3.005 2.765 1.464 479 12.268 4.932.100 

Feijão 
Produçao (I) 3.341 1.487 1.660 855 231 6.936 2.954.500 

Ren<lmento 0,49 0,49 0,60 0,58 0,48 0,56 0,60 

Area (ha} 5 728 3.470 5.078 1 292 2.453 17.631 1.897.966 

Mandioca 
Produção (t ) 91.372 68850 76170 23 280 44154 274 560 24 159.68 

Renclmento 15,95 19,84 15,00 18,02 18,0 15.57 13,0 

Area (ha} 10.711 6.070 4.549 2596 4.696 26.287 13.047.982 

Milho 
Produção (I) 18.657 8.988 3.954 4.774 5.731 36.242 35.087. 157 

Rendimento 1,74 1.48 0.87 1,84 1,22 1.38 2,69 

Fonte: SEPRO ( 1999). 

A regional do Baixo Acre destaca-se como o segundo maior rendimento médio no Estado, em relação 
às culturas do arroz e do milho. Como esta regional apresenta uma posição oposta à anterior, ou seja, é nela 
que a expansão da agricultura se dá de forma mais significativa, provavelmente esse rendimento comparati
vamente satisfatório é devido a uma maior incorporação de insumos, o que refletiria sua maior inserção no 
mercado. 

Vale uma última observação em relação ao rendimento médio do feijão, que se apresenta, na região do 
Juruá, compatível com a média nacional. Segundo informações de técnicos do setor agrícola, essa posição 
privilegiada se deve ao fato de ser esse um cultivo típico dos ribeirinhos, propiciando, nos barrancos dos rios, 
proteção natural contra a "meia", que compromete a produção no restante do Estado. Além desse fator, 
agrega-se o fato de a regional manter exclusivamente a produção do chamado feijão de corda, tradicional no 
Estado, sem incorporar as espécies vindas do Sul, que se mostram particularmente suscetíveis às pragas e 
doenças. 

1 0.3.3 - EXPANSÃO DA PECUÁRIA 

Entre 1970 e 1996, o rebanho bovino cresceu mais de 1. 000% no Estado, sendo que o período em 
que se verifica o maior acréscimo é entre 1985 e 1996 (Figura 4). Os demais tipos de criação não apresen
tam um crescimento destacado, parecendo acompanhar apenas a expansão da pequena produção agrícola, 
que tem nos animais de pequeno porte uma importante fonte de subsistência. 

Bo\lino 

1970 1980 1985 1996 

Figura 4 -Produção Pecuária do Estado, 1970- 1996 (Fonte: SEPRO, 
1999) 
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A distribuição do rebanho bovino por regional mostra, de forma ainda mais enfática, a diferenciação 
que se processa no Estado, a partir do deslocamento do extrativismo e expansão da pecuária. A região do 
Baixo Acre concentra quase 60% do rebanho bovino do Estado, em 1996, seguida do Alto Acre com 
aproximadamente 20%. 

A produção de leite mostra essa tendência ainda mais acentuada: mais de 80% dessa produção con
centra-se no Baixo Acre (Tabela 7). 

Tabela 7- Pecuária, por tipo, e leite, por regional, Acre, 1996 

Regional 

Re~t~anno 11110 A.cr• BailfO ACII9 Pu rua 
T a.n 11111 C" i. 

Juruá E91:.ado 
Envlra 

Ab~J 
RDIIII 

AbSGI 
Rel.s Ab-sd R 111M AIKclJ Rlllll Abs,ol Rol• Ms.al Rll• 

1'41 1 ~1 1%. 

·~· 
1'41 

·~· IBo'<!nD 11-9 <11! 21.13 . 91113" ~8.~6 GG.9•U 7.19 n&·l2 8.73 ~Tl'() ·1.:1<1 3•110& 100.0 

Sin-o 21 &4-t. 17.63 33.G9l 21.33 U .943 Ul M-11·18 3~.23 ~!22 1&.98 151~1 100.0 

Cap'I"'D 1610 32.03 1.r:l&4 2:1.16 1.12D 23.11 t 20 2.5• 614 18.51 •.m 100.0 

.~~ .... 21)1~ 1 <1-'1 ~28$ 3-7 ... {1 84 355 (1 ,(1:) ':l(.Q 107 14,31 3i:õ$ 074 ;21 ,1$ 1 )'õli!i:ll;2 100.0 

O".ma!l uos ~v~ 14 1}3-3 3-7,2{1 e :~Go 15.81 U20 1&,64 322~ 8.12 ){In'$ 100.0 

Le!IJI 
~ 116 7.38 4(í 237 &2,(18 1 &17 3.01 21"7 3-.7'9 11i61 :til& 557~ 100.0 

~"' ~ llrv"" 

Fonte: IBGE o Censo Agropecuário, 1996. 
'ota: Ahsol. = n.• absoluto: Relat. = n.• relativo 

1 0.3.4- REORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO NO SETOR PRIMÁRIO 

Um dos principais indicativos da transformação da estrutura produtiva são as transfonnações na forma 
de absorção de mão-de-obra. Sem dúvida, a unidade produtiva predominante no Estado é a fami liar, con
forme está realçado no trabalho sobre a produção agropecuária e extrativista. Ainda assim, é interessante 
observar as transformações que nos permitem pensar as tendências de estruturação de empreendimentos 
com características mais empresariais. 

Conforme pode-se observar na Tabelas 8, 9 e 10, há três comportamentos distintos em relação à 
composição do pessoal ocupado no setor primário no período de 1970-96, que configuram três grupos de 
regiões. 

Tabela 8 -Pessoal ocupado no setor primário - por categoria e região, 1980 

Resp. e membro Em praglldo!l Empreglldos d;a toamiU;a n.lo Poarc.alrOJ! Outrlll condlçiio Tot<~l 
Regionais remwn•rado pc~r m mne~ nte Te~mponirlo 

Abs, Ral l'l'iJ Abs, Rei. ('14) Abs.. Rei. ('!l.t Abs Rei ('4) Abs, Rei, ('141 Abs, Rei ('4) 

a an;(J! Açrç 30~7 $2,79 H <;a 4,~ '$~1:: 2,61 :.c~ 0,07 6~ 0,18 3~329 1(10,0 

AftQ 1<1:;6(1 11 ~7 .ea,oa 616 4,02' 704 6,00 1~ 1,60- 61 0,3S 1 ~&00 100,0 

PIHtiS 13 e.91 '51 ,6 1 6~ 1 J.,ln 5!)4 "1,02 20 0,14 ti o,.o.c 14 79~ 100,0 

T~-:ru9ç~1~ rwi ra 1.t. 02~ 9-M2 3~2 i , H 1 ~3 1,$$ 113 o.n ?!J 0,1à 1Uto9 1llO,G 

JUI\I~ 1á 6'26 '$G,e... 11'2 o.~~ 471 2.~ .(1 o, Oi ia o.w 1~ 130 HJO,O 

E9t.aclo i8AO~ 112.~2 un 3,Q.4 U28 4,1 35-J 0',.J7 1fi.2 0,17 85,7511 100,0 

Fonte: IBGE o Censo Agropecuário, 1980. 
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Tabela 9 -Pessoal ocupado no setor primário- por categoria e região, 1985 

I Resp. e membro 
Empregados Empregados da família não Parceiros OIAra condição TOCai 

Regionais remunerado 
pennanente Temporãrlo 

Abs. Rei.(%) Abs. Rei.(%J Abs. Rei.(%) Abs. Rel. ( %1 Abs. Rei. (%1 Abs.. Rei.(%) 

Baixo Acre 42.999 94.43 937 2,06 1.421 3,12 57 0.13 121 0,27 45.535 100.0 

Alo Acre 15.888 93,17 351 2,06 561 3,29 85 0.49 168 0,99 17.053 100.0 

Pl.lrus 17.835 95,88 396 2,13 290 1,56 14 0.07 67 0,36 18.602 100,0 

TarauacàfEn-.fra 17 015 94,26 306 1,69 636 3,53 51 0,28 43 0,23 18 051 100.0 

Juruá 16.008 97,59 166 1,01 172 1,05 14 0,08 44 0,27 16.404 100,0 

Estado 109.745 94,90 2.156 1,86 3.080 2.66 221 0,19 443 0,38 11 5.645 100,0 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 1985. 

Tabela 1 O - Pessoal ocupado no setor primário - por categoria e região, 1996 

Resp. e membro Empregados Empregados 
da familla não Parceiros Outra condição Total 

Regionais remunerado 
permanente Temporário 

Abs. Rei.(%) Abs. Rei. (%) Abs. Rei.(%) Abs. Rei.(%) Abs. Rei. (%) Abs. Rei. (%) 
Ballco Acre 26.488 85,10 2.326 7,47 1.648 5,29 98 0,31 566 1,82 31 126 100.0 

Alio /!V; r e 11.673 90,61 504 3,91 376 2,92 25 0,19 304 2,36 12 882 100.0 

Pl.lrus 8.042 94.53 144 1.69 257 3,02 20 0,24 44 0,52 8.507 100.0 

Tarauacà/Erwira 13.891 93.64 296 2 518 3,49 54 0,36 76 0,51 14.835 100,0 

Jurué 24.697 95,26 320 1,23 81 1 3,13 6 0,02 92 0 ,35 25 926 100.0 

Estado 84.791 90,90 3.590 3,85 3.61 0 3,87 203 0,22 1.082 1,16 93.276 100,0 

Fonte: IBUE - Censo Agropecuãrio, IY96. 

O primeiro se refere à regional do Baixo Acre, onde o decréscimo da mão-de-obra ocupada se 
verifica na categoria de responsável e membros não remunerados da famílja, concomitante ao incremento no 
número de empregados permanentes e temporários. 

O segundo engloba as reginais do Alto Acre, Purus e Tarauacá!Envira. Nessas regionais, o decréscimo 
de pessoal ocupado atinge todas as categorias, sendo que, no Alto Acre, isso se verifica quando agregamos 
o número de empregados permanentes ao de temporários, pensando-os simplesmente como empregados. 

O Juruá é a única regional do Estado que apresenta um acréscimo no número de pessoas ocupadas no 
setor primário, atingindo todas as categorias, com particular ênfase para os responsáveis e membros não 
remunerados da família e para os empregados temporários. 

Isso nos indica que a nova organização econômica do Estado imprime uma dinâmica econômica muito 
localizada, ao mesmo tempo em que desestrutura as regiões que permanecem à margem do processo; 
desestruturação essa que se mostra particularmente acentuada nas regiões do Purus e Tarauacá/ Envira. Um 
dos fatores que podem explicar o comportamento da região do Juruá é o fato de que é a segunda regional do 
Estado em número de projetos de assentamento, implementados particularmente a partir do final da década 
de 80. 

10.3.5 -AGROINDÚSTRIA 

1 0.3.5.1 -AGROINDÚSTRIA NA Á REA RURAL 

As informações sobre a agroindústria na área rural são precárias e apresentam problemas de alteração 
na metodologia de coleta e sistematização pelos Censos Agropecuários entre os anos de 1985 e 1996. 

Até 1985, eram computados todos os produtos beneficiados nos estabelecimentos rurais. Em 1995/6, 
a produção obtida nas unidades industriais, localizadas nos estabelecimentos agropecuários e devida
mente licenciadas, não foi contada pelo Censo Agropecuário. (IBGE, 1996: 26). 
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Outro problema que se verifica é a inexistência de informações para os municípios, o que impede a 
análise da distribuição dessas atividades. 

De qualquer forma, é interessante salientar que houve um aparente estreitamento na pauta de produtos 
beneficiados entre 1970 e 1996. Em 1970, aparecem beneficiamento de café, carne, cana e fumo, além de 
uma especificação mais detalhada dos diferentes processamentos da mandioca. Contudo, não é possível se 
dizer que o não registro dessas atividades em 1996 expresse uma efetiva diminuição de sua importância, 
dado que, segundo a nova metodologia, elas podem ter passado à esfera de abrangência do Censo Industri
al. Mesmo considerando todos esses limites, é possível se observar, na Tabela 11, que houve uma significa
tiva expansão da quantidade dos produtos beneficiados nos estabelecimentos rurais, o que aponta para uma 
maior estruturação da produção agrícola. 

Tabela 11 -Indústria Rural :Transformação ou beneficiamento de produtos agropecuários, Acre, 1970-1996 

Anos Farlnhal de Mandlocá 
(T) 

1i71) 24.522 

1980 1<É 2'1 1 

1i8$ 13.394 

1996 :na20 
Fonte: IBGE, l970a, 1980a,I98S, 1996. 
1 ota: * Não consta dado. 

1 0.3.5.2 -AGROINDÚSTRIA EM GERAL 

Prodlltos 

Arroz: em Gtio Queijo ou RequeiJão 
[fi (TI 

7 20 

3. 201 . 
4 41.1 n 
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As informações disponíveis sobre a agroindústria em geral, ou seja, que não especificam a localização 
em termos de área urbana ou rural, apontam para uma diversificação dessas atividades, coerentes com as 
linhas de ação do governo, que priorizam financiamentos para a diversificação e consolidação dessa área 
(Tabela 12). 
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Tabela 12 -Unidades agroindustriais, por tipo e regional, Acre, 1999 

Tipo de õl'!lrolndils.tn a Bõllj•oAcn Ano AA:!re Juru;i Pu1'11$ TaJ1iiUõlcálenvjrõll Tatõll J 
M;rtêrl:l-pam;r .;anlm;wl I 

Aila~e d~ a!U!s 2 . . . 2 

lll!a.;aaouro 2 1 1 1 5 

l;rt~lm~ tO 1 2 2 1 lEi 

Ben.elk:ia11'1í!f'j!0 ~ CCUlO 1 . . . 1 

Curtlmen:~ {te COIJO 1 - - - 1 

A>ltlllt.;w:~ de ÇQ\.IfQ 2 - - - 2 

llii:Jtérlll<porlmi!l ligríco1:s I 
B~&dida11'1~0 ae arroz 1 2 2 3 3 17 

Oi111vlld06 do CBC&Il 1 . 1 . 2 

'f arrt~gom c moagem de t411ó 6 . 3 . 1 10 

Ber..e!!ic:ia11'1et'j!O ~ urlléurn . . . 1 1 

Bere'lclllmenlo de .guarantl 5 - 4 . lil 

~Çi:!mo dç ;~~r,.:;.ar 2 . - . . 2 
PalrnJ:O M'1 COMI!IW 6 . . . 6 

Cooserva de 1'rutes 6 . - 1 . 7 

suco (!'e 1'ruta-9 12 - 2 . . 14 

PQip;~ (f~ frvl;r~ 1 - -
1-. 1 

Rê!11gerõllile e relí~ó!i 4 . 2 . . 6 

Ba 113 rta (:h f)9 1 - - - 1 

Leg<.~mll!l ern coffierva 3 - - . 1 4 

6 og. do prrrQfltõllo:n~ 1 - . 1 

Mõlr'lé-rlll.p,rltnZII eil11õJÜvõll I 
MatOeflifÕII 2'4ll 25 ~1 23 1S 3,.9 

$Çfl'õln;l 24 J - 4 ~ 36 

l?•oeessl!ldOia . 1 11 5 8 25 

MIKielra CCIJil81:l88dli 1 . - . 1 

C;1$;r prç,.f~~~~d._ :J, . - - . 3 

~W~M de r~dlêca pillh.õ!. z 1 cnn:t:a e 11 aç a.d C8 - . a 
B!!I'!J!!lk:la11'1~0 ue cut:a~Yra 3 3 . . 8 

Befl.êlitiõl11'1é!'i!O dlê l:ãu at:llil 2 . . . 2 

Coor() vegE4!11 - - 6 . 6 

Ó_qg. dç br!f rt1 - - 1 . 1 

O'ei) de nHJl11'1Ulu . 1 . 1 

TOTAl. 3ü ., n ~ .35 sa& 
Fonte: SEPRO, SEFE, SE.L\P, SEICT, FIEAC, EMBRAl'A e SEBRAE. Organização: IMAC/ZEE/Sócio-economin. 

Confonne se observa na tabela 12, apesar da presença de atividades agroindústriais que não compunham a 
pauta tradicional de produção do Estado, o predomínio do beneficiamento da madeira ainda é marcante, do total de 
empresas listadas, mais de 76% estão ligadas a esse setor. Dentro dele, verifica-se o surgimento de usos diferenciados, 
como casas pré-fabricadas, compensados e artefatos de madeira. Ainda assim, esse é um processo incipiente, penna
necendo as serrarias e marcenarias como as principais formas de beneficiamento do produto, o que indica que o 
aproveitamento da matéria-prima permanece bastante limitado. 

Vale realçar a emergência de atividades que se voltam ao fortalecimento da pequena prcxfução familiar extrativista 
e agricola, dentro da lógica de sua viabilização econômica, com uma exploração menos a!:,rressiva 
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Tabela 14 -Empresas com CGC atuante e pessoal ocupado, por regional, Acre, 1996 

Ntímuo de pe .. ~oa'!l 
Boall;o Acre Alto Acre Purus Junui Tarauacát 

E;lltildo I ocupecla& clllvlra 
IW!lch.t.o 1.88 33 7 22 6 258 

:Sem pc:s.so.-. 
~ 4 51 9 27 3,30 3,95 ll ,72 472 

Abeollf.l) 1.81>1 207 137 335 ~ 2.534 
1 

~ 4l2Q ~10 9L.G2 00, 1.L 42,02 4G 74 

II.D9 OIIJ'.J> 8~1 5-3 38 63 2e 1.031 
2 

..... 20 ~1 14,89 17,92 11 ,31 2.(1 , ~ 7 19.(Jo2 

~Qit,t,:, 277 21 11 2S 12 350 
3 

""' 
684 590 6.~9 6 ,21 9 ,45 6 46 

1\beollf.D 214 u 7 241 8 267 
4 

~ o 1l l9·l l .3 .C,l 1 6.3 4 $3 

Alr.s~Lf.l) 388 i8 9 34 11 ~60 
s.s ,. 9_31 5,06 4 ,25 6.1 8,66 8.119 

A,b$çlt,.f,l) 222 4 1 Z9 G 2S1 
10•1 9 

""' 
633 1 .2 0,47 5,00 1. ,72 4a1 

AbeOIU::> 73 1 o 11 1 86 
2Q·29 

~ 110 o 26 o 1,!ili 0,79 1.Ml 
Ab!ldlf.ll 42 1 o 5 1 49 

30-4.9 
..... 1 01 028 o 0 ,69 0,79 0,00 

~çil,l.:, !>l 1 2 3 1 (;0 
S(i-i9 

""' 
1 27 o 28 0,9>e 0,54 0 ,79 1 11 

A..tsoiU:ll 36 2 o 2 o 110 
tOI0-24~ 

..... 0.66 0,56 o 0,36 o 0.[1( 

Alr.l~Lf.l) 12 1 o a 1 i4 
2de..C.99 ,. 029 028 o o 0 ,79 0.26 

~çiU:I) 
., o o 1 o e. 

500-tfi 
~ o 17 o o 0,1/l o o 10 

1\b!ldlf.O. 5 o o o o 5 
Mals de 1000 

~ o 12 o o o o 0.09 

EmJIC"Ciliõlli Ab!ldlf.t) 4.169 356 2 12 557 127 5AI21 

c.om~~;GC \~ tOO,O tOG,O 100,.0 UlO,O •100,0 ~OG,O 

Fonte: ll3GE. l996b. 

A maioria das empresas está localizada na faixa de microempresas, ou mesmo empresas fami liares. 
Mais de 70% do total tem de O a 2 empregados. Mesmo Rio Branco, o centro administrativo e maior 
município do Estado, não se diferencia significativamente dessa realidade, apresentando 67,27% do total 
das empresas com até 2 empregados. 

Considerando que Rio Branco concentra mais de 70% das empresas formalizadas do Estado e possui, 
ainda, quase 70% da população ocupada nos setores secundário e terciário, as informações relativas a esse 
município podem nos proporcionar uma idéia da configuração desses setores no Estado. 

Em 1999, a Secretaria Executiva da Indústria, Comércio e Turismo realizou uma pesquisa em Rio 
Branco, abrangendo a totalidade das empresas industriais, de comércio e de serviços, fom1ais e infonnais. 
Deve-se realçar que, diferentemente dos dados apresentados anteriormente, essa pesquisa não engloba as 
empresas estatais. 

De acordo com a referida pesquisa, Rio Branco conta com 4.034 estabelecimentos nesses setores. 
Destes, 70,20% não têm inscrição estadual e 67, 18% não possuem inscrição no CGC. Isto nos dá uma idéia 
da altíssima taxa de informalidade. Do total das empresas pesquisadas, 3,94% são indústrias; 
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Tabela 14 -Empresas com CGC atuante e pessoal ocupado, por regional, Acre, 1996 

NIÍmero cJe pes.~oa'9 Bah(o Acre Alto Acre PlilrUiii J unui Tarauaeál 
E;stõldo I ocupectas E111vtra 

Absoh.r.o 1.88 33 7 22 6 256 
Sem p c$50111 ,. 4 51 9 27 3,30 3 ,95 ll ,72 4 72 

Abilollf.l> 1.8{)1 207 137 335 ~ 2.53'1 
1 

~ 4~ 20 as 10 ~.$'2 GQ,1.t 42,02 4 6 74 

A.DeOIU:o 8:-i1 5'3 38 63 26 1.031 
2 ,. 20,41 14,89 17,9'2 11 ,31 2(1,'17 19.02 

Alt]5cll,f,l) 277 21 11 2S 12 350 
3 ,. 6 .64 590 5 ,' 9 5 ,21 9 ,45 6 46 

A.beollf.l> 2 14 u r 24 8 267 
4 .... o 13 3$3 33 -4,31 6,3 4$<3 

Ah~dlf.a 388 i 8 9 ~ 11 ~60 
~.g ,. 9,31 5,(}6 41,25 6.1 8 ,66 8,119 

~OII,f,l) 222 4 I 28 6 2G1 
1Ó·19 ,. 

533 1 12 0,47 õ,OO 4,72 4 31 

Abilollf.l> 1'3 1 o 11 1 86 
2(1-29 .... 1,/0 o 2e. o 1 ,~ 0,79 159 

Ab.'scflf.l) 42 1 o :5 1 49 
ltl-49 ,. 1.0 1 o 28 o 0,89 0,79 0 .00 

~QII,.f,l) '~ 1 :2 3 I fiO 
$(1~9 ,. 1 27 o 2.8 o.~ o.~ 0,79 1 11 

Abeolu:u 36 2 o 2 o 110 
t (!I0-24~ 

"' 0.86 0,5'6 o 0,36 o 0,711 

Ab.idlf.O 12 1 o o 1 i4 
2Só"'99 ,. 029 o 28 o o 0,79 026 

~OII,.f,o 1 o o I o e. 
500~9!il 

~ 0.17 o o 0,1.:'1 o o 10 

Alb!lcft.r.l) 5 o o o o 5 
Mals de 1000 

'*' o 12 o o o o 009 

Em,pt"elõõlli llb.léllf.l) 4. U~9 356 2 12 557 127 5.421 

t.O'Ill>OC:GC % I GD,O t GO•,G 100,0 i O O, O 100,0 tOO•,O 

Fonte: ll3GE. l996b. 

A maioria das empresas está localizada na faixa de microempresas, ou mesmo empresas familiares. 
Mais de 70% do total tem de O a 2 empregados. Mesmo Rio Branco, o centro administrativo e maior 
município do Estado, não se diferencia significativamente dessa realidade, apresentando 67,27% do total 
das empresas com até 2 empregados. 

Considerando que Rio Branco concentra mais de 70% das empresas formalizadas do Estado e possui, 
ainda, quase 70% da população ocupada nos setores secundário e terciário, as informações relativas a esse 
município podem nos proporcionar uma idéia da configuração desses setores no Estado. 

Em 1999, a Secretaria Executiva da Indústria, Comércio e Turismo realizou uma pesquisa em Rio 
Branco, abrangendo a totalidade das empresas industriais, de comércio e de serviços, fom1ais e infonnais. 
Deve-se realçar que, diferentemente dos dados apresentados anteriormente, essa pesquisa não engloba as 
empresas estatais. 

De acordo com a referida pesquisa, Rio Branco conta com 4.034 estabelecimentos nesses setores. 
Destes, 70,20% não têm inscrição estadual e 67, 18% não possuem inscrição no CGC. Isto nos dá uma idéia 
da altíssima taxa de informalidade. Do total das empresas pesquisadas, 3,94% são indústrias; 
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14,85%, serviços; e 81,21%, comércio. 
Em relação às indústrias, os dados disponíveis são bastante desatualizados, referem-se à 1990. Se

gundo dados do IBGE, em 1990, o Acre possuía 508 estabelecimentos industriais, sendo 140 ligados ao 
processamento de produtos alimentares e 201 ao setor madeireiro e mobiliário. 

A precariedade das informações não nos permite uma análise mais precisa do setor industrial, contudo, 
considerando a relevância da agroindústria e particulannente do setor madeireiro no Estado, situação que 
não parece ter -se alterado substancialmente na última década, o tratamento em destaque desses dois últimos 
setores dentro do ZEE deve constituir-se num indicativo rninímamente confiável. De qualquer forma, penna
nece esta lacuna como necessidade de um estudo mais aprofundado numa segunda fase do ZEE/ A C. 

1 0.4.2 - S ETOR T ERCIÁRIO 

Embora este seja atualmente o setor de maior relevância no Estado, em termos de absorção de mão
de-obra, da mesma forma que em relação à indústria, as informações disponiveis são muito limitadas. Dada 
a importância do setor, vamos fazer uso de informações referentes à ocupação da mão-de-obra, que nos 
pennitem visualizar a composição e dinâmica desse setor (Tabela 15). 

Tabela 15 -Pessoal no setor terciário, por ramo e regional, 1970, 1980 e 1991 

Ramo de Alto Acr. B.alxo A.crt Puru-s Tar.aua.eé/Envlra Jur~:~é 

atlvlcf acln 1870 18810 1881 1117Q 1880 1881 1i70 11180 18111 1870 11180 11181 1870 1t80 11181 
Cárnêrciode 

10 ,e.5 7 .11 1 5,49 411,52 611,03 75.47 !H14 463 2,86 15,5 6,!;r;l 5,77 14,06 11,08 9,45 m 011t .;~rl\;m.;:~~ 

Pr~t<aç ~.Q r;lr. 
â.-5 5 S.7 63 57,86 S., 57 6,3 3.f!8 4,5 336 11,29 5 ,36 4,49 l S. 48 13,29 11,5 -s:er11çoe 

TfBfl6POfte, 
COIIIIUI'tt a;ão e 12,78 6!t3 5.~ 67,47 78,~3 79 21 6,73 l,il 2,1 3 ,99 2,15 5,37 ~02 8,93 7,3.9 
a r-rrr:!l !~liliÁt:lll 

AtN kl llld es 11 ocla 19 8,33 7 83 8,53 57,<12 6&.~ 64 00 8 12 3 71 3,56 7,19 7,73 7,81 18,113 13,81 16,03 
Au.;rillo;!llilac;:lio 

Al,78 61Jo2 5 7 73,01) 7~.68 78.::.C 2..2:5 2..78 3,1 .4,89 3,75 -4.7~ 14.115 11.77 1,1 
. pl'l'hl-c a 

o lltt8;9 ~tclllld ee. 7.~7 749 6,15 5~.311 53, 3-1 75.31 !l.ca 15,62 5,07 18 ,39 11,6 -' . 8~ 11,61 11,9!t 7,6-2 

S i!fviÇC6 
.o~~t<3 r0$r;l;r .11,11 ~212 G.OG 1,$1i !5,7::.! 
o!rl.ivirl!'ril'íê 

To13'1 8,58 8,77 8,6:2 59,87 89,6ê 73.,.~ S,.2S 4,.95 3.,.3~ Ul, 03 8,:2 5,49 15.1S t 2,.3 10,8 

Fonte: IRG E, 1970b, I 980c, 199 I. 

O primeiro elemento que chama a atenção nos dados referentes à distribuição do pessoal ocupado no 
setor terciário é o aprofundamento da concentração deste setor no Baixo Acre, concomitante à desarticula
ção, particularmente acentuada nas regiões do Purus e Tarauacá/Envira. 

As únicas atividades que mantêm um certo equilíbrio em termos da distribuição nas regionais são: 
atividades sociais e administração pública. As atividades sociais têm como base de sua composição os 
serviços de saúde e educação, que, particularmente fora de Rio Branco, são de atribuição quase exclusiva do 
Estado. Deve-se considerar que embora a Regional do Baixo Acre tenha a maior concentração populacional 
do Estado, nas demais regiões, particularmente aquelas que permanecem à margem do processo de reorga
nização econômica, o predomínio da população rural e sua dispersão demandam um número considerável de 
pessoas envolvidas nesses serviços. 

Sabe-se, empiricamente, que Rio Branco experimentou, nos últimos anos, uma diversificação e sofistica
ção das atividades de serviço, contudo os dados disponiveis não permitem avaliar esse processo. 
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1 0.4.3 - MERCADO DE TRABALHO DAS PESSOAS RESIDENTES NA ÁREA URBANA 

A pesquisa nacional por amostra de domicílios (PNAD) do IBGE, em 1997, abrange a área urbana de 
três municípios do Estado. Através dos resultados apresentados na Tabela 16, é possível desenhar um quadro 
aproximado do mercado de trabalho para aqueles que vivem nos espaços urbanos do Acre. 

Tabela 16 -Pessoas de 10 anos c mais de idade, por condição de atividade, gmpo de idade c sexo, Acre, 1997 

Grupoe de Idade (anoe) 

10-14 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60+ Total 

Homens 3834 8.363 13.239 11 849 19 .163 14 902 8.0 15 3832 83.2n ., 
c ., % 20.00 47,05 86.35 94,45 93,22 95,55 88,48 37.93 69,27 

e; "' 
.~ ~ Mulheree 1045 5.922 10.450 8017 19 .166 14 981 5.926 1395 66.902 
e; -.: 
o <t % 
c 
o o Tota l 4.879 14.285 23.689 19.886 38.328 29.963 13.941 5.227 150.176 
w 

% 13,46 40,99 69,38 72,16 83,34 89,58 72,74 22.,39 58,96 

~ Homens 15.333 9.410 2 093 696 1.393 697 1.044 6 270 36.936 ., 
E % 80,0 52,95 13,65 5,55 6,78 4,45 11,52 62.,07 30,72 
"' .~ co Mulheres 16.024 11.151 8.360 6.986 6.270 2.787 4.181 11.849 67.590 E o 
o~ 

% 93,88 65,34 44,44 46,50 24,65 15,69 41,37 89,47 50,26 c-
o "' o 

Total 31.357 20 261 10.453 7 644 7.663 3 484 5.225 18.11 9 104.526 ., 
o 

'"' % 86.54 59,01 30.62 27,84 16,66 10,42 27,26 77.61 41.04 z 
Homens 19.167 17.n3 15.332 12.545 20.556 15.679 9.059 10.102 120.213 

Mulheres 17.069 17 073 18.810 14 985 25.435 17 768 10 107 13.244 134.492 

TOTAL 36.236 34.846 34.142 27.530 45.992 33.447 19.166 23.346 254.705 

Fonte: IBGe, 1997. 

A distribuição da população entre economicamente ativos, ou seja, aqueles que estão efetivamente volta
dos ao mercado de trabalho, e não-economicamente ativos, por faixa etária e sexo, indica a presença do 
trabalho infantil masculino e feminino no mercado. 

A tabela 16 nos mostra que ela é bastante alta, particularmente no caso dos homens: 20% dos meninos 
entre 1 O e 14 anos estão trabalhando ou em busca de trabalho. Na fàixa seguinte, entre 15 a 19 anos, a 
proporção sobe a 4 7,1% para os homens e 34,7% para as mulheres. Considerando que esta é ainda uma faixa 
etária de escolarização, tem-se uma dimensão dos limites dessa população para adquirir um mínimo de habilita
ção e mesmo para ver cumprido seu direito de educação, dado que sua própria sobrevivência parece compro
metida, levando significativa parcela de crianças a incorporar o mercado. 

Tabela 17 - Mão-de-obra ocupada na semana de referência, por ramo de atividade e sexo, Acre, 1998 

HIOm•M MUII'I.,.B TotaJ 
Ramo de BlM dact. 

N % N % H % 
1\g r.c: oo'a 6 .6 18 8,55 4.530 7,4l 1 •. r.48 8,06 

'n!Sú9lr>a ele tnil1Bfomi8Ç~O 8.363 1 (),81 1.39'3 2',28 Q 7513 7,05 
Ctii'Wslnl!r di! C::Oill~lr~l!ru 6.971 9,01 . . 6 971 õ.~ 

Olllr~$ ..Wrd~d~ lnr;!"u5tr1;115 2001 1.7<1) - - 2(!$1 1 .~1 

com êf'cl o de moe rcallo 16028 2(),72' 10.4:53 11, 14 26.!'111 1 19, 111 

~õlli~O dG $-lliWõQ$. 9 409- 1Z, 1G- 17 076 :UOt 2& 4&7 19, 1-41 

serv Aox. atN eoonOf!"ca 5 .488 4,51 ~6 0,51 3 83Ei 2.n 
i~~ r:cnmrm rc.a~3-o ó2$1 7,G5 67$ t 14 G G1.9 -41.7'9 
SOCial 8 .361 10,81 20.5<55 33,7 1 28.910 2(),9 

Adm:rr~r.;tç3-Q ptrr.ttOII 90$0 11,71 ~2V' M7 14 2$7 10,33 
OUtra atlvkls.<le 011 nilro cleclars.<la 1 .~5- 1,35- 697 1,14 1742 1,26 

T<K~I 77. 3&11 100, lro.978 1 tQI),t0 131UJ..l 100 CJ 

Fonte: IFlGF., 1997. 
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Confonne se observa na Tabela 17, a atividade que mais absorve pessoal é a social, com quase 21% 
do total, seguido de perto pelo comércio de mercadorias e prestação de serviços. Deve-se considerar que o 
critério de agregação desses setores não pennite uma análise precisa de seu significado. Assim, a atividade 
social engloba serviços comunitários e sociais, serviços médicos, odontológicos, veterinários e ensino. Con
siderando que significativa parcela dos serviços de saúde e educação, particularmente no Acre, são de 
atribuição dos governos federal, estadual ou municipal, grande parte dessa mão-de-obra empregada, tem no 
governo seu contratante. Dessa forma, a participação da administração pública, absorvendo 10,33% do 
pessoal ocupado, dá, na verdade, uma tênue idéia da importância do Governo como empregador no Estado. 

Outro elemento, que chama a atenção nos dados apresentados, é a diferença na participação de 
homens e mulheres no mercado do trabalho. Enquanto a distribuição dos homens se dá de forma relativa
mente equilibrada em todas as atividades, com ligeira concentração no comércio de mercadorias; no caso 
das mulheres, há uma nitida concentração nas áreas sociais e de prestação de serviços, o que deve estar 
indicando que o campo de trabalho para as mulheres é bastante restrito (Tabela 17). 

Tabela l8- Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no trabalho principal, por contribuição 
ao Instituto de Previdência e faixa etária, Acre, 1997 

GrupM de Idade (anos I 
Contrlllbulntas Não col'ltrlbulntcs j 

T<Mal N 41. N % I 
10.14 ... ~ 11 .5JO 100 ()() 
15-17 10 l!Ol 696 6 ~4 10100 93 56 
16-19 ~m ~ nr. tP!l P!l 
1a-t9 ~ :}1>(> ~ 12L~ 4 -8~ 8HíZ 
2(1.24 19 157 8.709 4&46 10 44-S 54 54 
25-Ziil 1917() 10 801 ~634 8.36& 413 56 
30-J9 35 !;31,> l 1 zt,J. ~'1'.04 ~~ l.iSJ. .c:t9lõ 
40-49 ~9 ~G7 17' 770 GO. 72- t1 497 lít.2.S 
5(H9 i3 244 7.666 !)7 9 5.576 42 1 
6[)'1- 5.227 1.394 2667 3.833 73 33 

TOTAl. 138.3J3 <Qi. 2t1 lt91~7 70.042 50,C13 

Fonte: IBGE, 1997. 

A informação sobre contribuintes e não-contribuintes para a Previdência Social nos dá uma idéia da 
situação de precariedade em que essa mão-de-obra é incorporada ao mercado, ao mesmo tempo que nos 
reporta à já detectada situação de informalidade de boa parte das empresas, notadamente em Rio Branco, 
como a pesquisa da Secretaria Executiva da T ndústria, Comércio e Turismo, apontou. Observa-se que mais 
de 50% da mão-de-obra ocupada é não-contribuinte da previdência, sendo que as faixas etárias mais jovens 
são particularmente oneradas por essa situação. Entre 10 e 14 anos, 100% são não-contribuintes, bem 
como entre 15 e 19 anos e entre 18 e 19 anos essa participação chega a quase 90% (Tabela 18). 

Obviamente, esses limites do mercado de trabalho vão se expressar igualmente nos níveis de remune-
ração. 
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Tabela 19 - Pessoas de 10 anos ou mais com ocupação na semana de referência, por classe de rendimento mensal e de 
trabalho principal e ramo de atividade, Acre, 1997 

Nümero de s.;al.;irlos 

Rõllllo de -.tlvldõllde ATE Y. %-1 1-2 2-5 5-10 10 .. Sem Sem Total 
renda lntor m. 

TQIR !'l.,:2:> 1 e. ~7 2(1,61 31), 11 9.1>2 6,6e. e..~ 0,(1.11 ti)!) 
Ajjrlcola 3,22 12.&9 16C6 3,21 3,21 6109 0,!} 1 t()!) 

1.-téU!Ibi:s d'ê lrai15t'ôttrmÇ~ 7 14 3673 21 .ti2 2~ 98 3 57 357 3 57 100 
L1Jélj51Jia. d'ê corusttuclkl " 1 o ()1 3500 3500 998 501 4.99 1()() 
ou«as at'JIIdade6 lndus!11a:s - 16 ti .. 50 Ol 33 33 - o o - 10(1 

ComérciD ele mercado 921 19,73 15 31) 27 62 11 65 658 921 100 
P rCM;t;:lc;:IQ d!! ~!!fVIÇ<t!õ 14,!1f: :)(!. fí.1 2.!5,:)() 14, ~0 q:) !>.3:.l 0 ,1:) tl)l) 
~ ÇfVIÇ Q ~ 1,/J; <I~ IV ~;.1 O!(J 0 

1.1! , 19 910 27,27 13,17 27,27 . 1()() 
EICOilOOllc& 
TGI1~p!!rt() ç ÇQ§111,1!11C~~Q ~.~!'l. 21!'}.3 10,112' L~,l3 !!'),26 10, !!:> t'> i~ ti)J') 
Scc:"õJI - 9S3 2 1,S9 44,!38 1.11 ,41 U3. o - 101) 

AhtMtr~~Q P'Ú~oil ~44 731 1 ~. 1~ -41~$1 ~.~~ ~ ~7!i o - tO!) 
o~ <~;.'/'dõ!d~ - - ~, ao ... o3 19..._94_ ~-~» o - ti)!) 
~OIMIIS 5~5 17 26 2226 29 52 10 00 8..17 638 008 100 
~li.l]H!f€19 14J 19119 18 28 3D 86 aoo 4 57 1085 100 

Fonte: IBGE, 1997. 

Como se pode observar na tabela 19, 45% da população ocupada recebe até dois salários núnimos, 
sendo que, no setor de prestação de serviços, 53,27% recebem até um salário mínimo e, na indústria de 
transformação, esse percentual atinge 42,87%. Essas remunerações extremamente baixas estão provavel
mente ligadas à informalidade e à precariedade dos empreendimentos econômicos. 

É interessante ressaltar ainda que, para as mulheres, os limites de remuneração apresentam-se mais 
baixos. 

Contrapondo-se o valor do salário mini mo ao de uma cesta básica, calculado pela SEPLAN/ AC, 
tem-se uma quadro mais preciso do significado desses niveis de remuneração. Set,rundo a SEPLAN/ AC, em 
outubro de 1999, o valor de uma cesta básica era de R$ 73,81 para uma pessoa, o que significa que uma 
família composta de um casal mais três filhos teria um gasto, só com alimentação, de R$ 258,34, acima, 
portanto, de dois salários mínimos da época. Vale realçar que não estão computados aí os demais gastos 
envolvidos diretamente na manutenção das condições da qualidade de vida das famílias, como habitação, 
saúde, higiene, para citar apenas os absolutamente indispensáveis. Sem dúvida, essa é a explicação da signi
ficativa incorporação do trabalho infantil ao mercado, bem como da sujeição da mão-de-obra a condições 
de emprego que não lhe garantem os direitos trabalhistas mínimos. 

É preciso ainda lembrar que o mercado de trabalho passa hoje por um processo de reestruturação, no 
qual a incorporação de novas tecnologias, particularmente a informatização, redunda numa restrição ao 
emprego de mão-de-obra. Esse processo, embora restrito no caso do Acre, dada a dimensão das empresas 
aqui instaladas, se faz presente, adicionando um agravante à situação. Embora não se disponha de informa
ções que permitam dimensionar essas transformações, as estatísticas fornecidas pelo sindicato dos bancári
os, nos permitem formar um quadro impressionista do que elas podem representar na economia estadual 
(Tabela 20). 
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Tabela 20 -Funcionários das instituições financeiras, Rio Branco, 1997-1999 

Banco 
Números de Funcionários 

1997 1998 1999 
Banco do Brasil 220 170 112 
Banacre 480 420 39 
Basa 68 53 44 
Cef 70 62 50 
Brades co 67 40 25 
Bamerlndus 32 25 16 
Banco ltaú 25 18 14 
Banco Real 32 25 14 
Finas a 18 16 11 
Banco Excel 16 14 11 
Total 1.028 843 350 
Fonte: Sindicato dos Bancários do Acre, 1999. 

Considerando os limites econômicos já delineados, o deslocamento de uma mão-de-obra minima
mente qualificada, não só deve encontrar sérias dificuldades de reincorporação ao mercado, como deve 
impactar em termos de um maior estreitamento do consumo nos locais de onde essa mão-de-obra é oriunda, 
colocando-se, portanto, como um limite adicional à realização e expansão das mercadorias e serviços. 

O que está se procurando chamar a atenção é que, ainda que essa reestruturação do mercado de 
trabalho se dê de forma limitada no Estado, seu impacto pode ser bastante significativo, merecendo assim um 
estudo mais aprofundado. 

10.5- VALOR ADICIONADO BRUTO 

O Valor Adicionado Bruto ou Produto Interno Bruto (PIB), como é tratado no documento "Contas 
Regionais do Brasil", refere-se ao processo de geração de renda regional: 

"O cálculo do P IB da economia nacional consiste na avaliação da produção, em um determina
do ano, do conjunto de unidades produtivas localizadas no interior do território nacional. Neste caso, 
portanto, o critério fundamental que norteia o conceito (âmbito) de produção nacional apóia-se na 
noção de residência do produtOlê Assim, toda unidade (empresa privada ou pública; administração 
pública; ou unidade familiar) produtora de bens ou serviços (mercantis e não mercantis) residente no 
Território Nacional é contemplado no cálculo do Produto Interno Bruto das Contas Nacionais. Sendo 
que (..) o valor agregado bruto resulta da diferença entre o valor bruto da produção e o respectivo 
consumo intermediário" (IBGE, 1999) 

No caso do cálculo regional e estadual, o critério é o mesmo, com os ajustes necessários quando se 
trata de serviços que extrapolam o espaço de um único Estado ou região. 
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Tabela 21 -Participação das atividades econômicas no valor adicionado bmto a preço básico, Acre, 1985-1997 

Acre 1815 1t8i 11UJ1 1888 1888 18 8111 1881 111t2 1itl ttN 1885 1t M 1ti7 l 

Agr011ec IJ:dlia 23,23 24,01 15,61 15,44 7,28 576 5,19 4,43 4.91 5,31 6,6t1 589 .3,91} 

til dCis~a eli:tlatl vista mInera I - - - - - - - - - - - - -
tru;l(ll;IJn;ll 4IQ lrõJII$1'orrr~3Q e..6 1 6,91 e..z.t 9,01 9.0"- 9.20 $ ,1 e. 9 .3-0 9.24 8,01 7,93 e..66 7 ,S$ 

Elei11Citt-~. gas -e &gt~a 0,56 0,99 1,•12 1,13 2,05 1,26 1,56 2,38 12·1 1,66 2,10 1.90 1 ,2tl 

Cqru:~ç:tp e.;tB 11, 1~ s.~ 9,2;). s,ss S.9~ 7,19 9,01 904 lO,.t!l 9,9i 96;). 9,$:! 
Coméréió e ré'!llll&(kl de 
•tc:rç~o~l~;~~; , çtJJQtQ; po;~q~r:; iQ dQ 10.0G G-, 6~ 9,5./l 1~,n 1$,47 1104 13,1;). 13,4 7 13 28 8,7::'1' 7,;).3 S$4 6,7U 
uso domé9bco 

Alojá.tner.to e a...meo111a:;'lio 2.30 1,84 1,78 1,36 1,4-6 156 1,51 1,10 094 0,98 1,21 1-46 1,1.1! 

TIWI sportesJBm'laze 1!<1 ge m 3,35 3,19 2,85 2',67 2,17 2.16 2',95 2,83 2.82 3,46 2,39 3,17 3,2S 

Cor~~oo.~ru: açee~ :ns 3.,19o 2,&5 2,67 2,17 218 2,95 2 ,83. 282 3,46 2,39 317 3 ,25 

i.lrlernie~lio rll'liinteiru o 18 0,20 0,213 0,28 0,62 076 0 ,-49 0,39 029 0,40 0,43 0~1 0,49 

Atl\'diKIG$ mobri".;Hlõl5, 
aklglloé s e servlç()S llfes10006 0,35 2',38 ·1 ,79 4,57 7,::.6 t1 ,17 2',81 5,29 8.03 3,50 1,88 1.93 1,77 
~ l!'l'lilllf!~~ 

A1tmi~lli8C;!iO pül:t.c~. def!!!s~ é 
29,61 34,86 35,51 33,0>1 37,85 47 25 41,07 d0,73 410.59 47,82' d8,30 44,51 d7,ô8 

$oC!!' .JrdadQ 5CC.,;rl 

SSOd'€1 e adoc.a~ao mercar~ls 1.'91 1,73 2.'15 2',51 1 ,92' 1.61 2',86 .3,40 3.37 3,47 3,71 4 .76 ..C,63 

OutAO! !l~J+A(O!l t~ltlo!. 
129 1,17 1 .~2 1.~8 1,6Z 2.22 2',65 2,71 2.52 2 ,49 2,79 2.94 3,00 sociais e pesao&:.s 

SefV~OS domé9M09 028 0,26 0,2'5 0,26 0,26 0,19 0,20 0,20 0..23 0,23 0,25 0.,28 0,27 

Fonte: IBGE, 1999. 

A informação que mais se destaca na Tabela 21 é a queda na contribuição da agropecuária na forma
ção do PIB. Em 1985, ela correspondia a mais de 23%, chegando, em 1997, a pouco menos de 4%. É 
importante considerar que as atividades extrativistas estão computadas entre as atividades agropecuárias. 
Observa-se que a queda é constante neste setor; contudo, se dá de forma mais abrupta a partir de 1989, o 
que parece se relacionar à decadência do extrativismo gumífero, que é agravada a partir desse ano. 

É importante, ainda, notar que os setores que efetivamente geram riqueza, o primário e secundário, 
passam a ter participação irrisória, ficando a geração de renda assentada fundamentalmente na administração 
pública. Essas informações nos indicam que a tentativa de reorganização econômica do Estado não conse
guiu, de fato, consolidar um setor econômico de ponta que pennita uma dinamização da economia estadual. 

10.6 - RECEITAS E DESPESAS DO ESTADO 

A análise das receitas e despesas do Estado é fundamental, principalmente corno indicativo do poten
cial econômico de intervenção do Governo. Os elementos colocados anteriormente já apontam para a pre
cária base de arrecadação e para a dependência dos repasses federais É isso que se verifica de fato nas 
informações disponíveis. 



Zoneamento Ecológico-Econômico--------------------

10.6.1- R ECEITAS 

Tabela 22 - Receita por fonte, Acre, 1998 

EJterck:io 

1995 

1996 

1997 

1998 

Fonte: SEFAZ, 1998. 

Receitil 
_própria 

58 707 20,;0 

99 172 800 
2C .71) 

103 712880 
22,10 

12'A 200 595 
21 59 

Transferência 

327.290.330 

3:;~1 '995 10 
7~.69 

359.229.060 
7554 

406.830.645 
70 71 

0peAc;óe5 de 
crtcllto 

{) 

(I 

6.367.150 
1 36 

.ta.7.360 
007 

Outnts 
recettas 

o 

o 
o 

4J 911 .193 
763 

Totll I 
3a5S97520 

100,0 
477 i'02 360 

100,0 
469 300 000 

1000 
575373394 

1000 

Embora os repasses federais representem a maior fonte de receitas do Estado, chama a atenção o 
crescimento da participação das receitas próprias no total. 

Infelizmente, não se dispõe de informações que permitam avaliar com precisão o setor responsável 
pelo acréscimo de arrecadação; contudo, considerando os dados anteriormente trabalhados é possível su
por que decorram das atividades de comércio e serviços, únicos setores que experimentam um incremento, 
nos últimos anos, no Estado. 

Segundo a Secretaria do Estado da Fazenda: 
O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Servi

ços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - é a mais importante 
discriminação da Fonte de Receita Tributária, onde participa com 94,59% e na Receita Global com 
13,43%. No total da Receita Tributária, o ICMS teve um acréscimo na sua participação relativa, 
tendo em vista que no ano de 1997 participava com 92,12% e, em 1998, com 94,59% (SEFAZ, 1998). 

As informações relativas a essa análise estão na Tabela 23. 

Tabela 23 -Receita tributária, Acre, 1998 
( R$ 1.00) 

Discriminaçao 1997 Partic:ipeç~ % 19198 Participaçao % 199811997 
% 

IP'V'A 3 531 01(1 632 3 54&998 4,;.4 0,51 

ITCD '01 220 016 42 212 (1,06 5S,30 

tCMS 51.485.410 92 12 n 282.33a 94,61 50,11 

TAXAS 772.500 1 38 815.229 0,99 5,53 

Total 55..1390.140 100.,0 81.688..777 11001,0 4&.16 

Fonte: SF.FA7, 1998. 

10.6.2- D ESPESAS 

Quando se verifica a composição das despesas do Estado, evidenciam-se não apenas os limites de 
intervenção econômica, mas inclusive os de investimentos em atividades de sua competência. Mais de 80% 
dos gastos são com despesas correntes (Tabela 24). 

Entre as despesas correntes, destacam-se aquelas envolvidas direta ou indiretamente com pagamento 
de pessoal, ou seja,p~ssoal e encargos e serviços de terceiros e encargos, que representam mais de 50% 
das despesas totais. E importante lembrar que, na composição do PIB estadual, a administração pública 
encontra-se como a principal fonte. Esses elementos, em confronto com as análises sobre as atividades 
econômicas do setor privado do Estado, apontam para a função estratégica que ocupa o setor público, a 
curto e médio prazo, como sustentáculo do mercado estadual, seja como consumidor, seja via salários. 
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Tabela 24 -Comparativo das Despesas Realizadas, Acre, 1997 - 1998 

Comparativo 1997 
p ;artic;j põlço\o 

1998 Partici~o 1H711tt8 
% % % 

Pes-soal e ençan:rtl$ 26H 4~ 1~ ~.~ ~1~Q!) ~ )11 9.0S 
~atenal de oon~ 2H 167 17· 41 19 271 J: H 13 l:l,e.J 
Servloos cre tercerr O$ e encarQO$ 49 !tiO 3:.11 9.6! 47307 ' 12 4,24 
Despesas de cus.1eTo 1 ;116 9!:r0 039 1774 1~ O:lô 10 2é 
T ran~arê:1Citts corrantat. 73.323.760 14 39 156 687.214 24,58 í 13 69 
iotãl 413..418.580 81.12 S1G.998.0'41 8111 2505 

DesP&si.'ls de C:i.'IPilõll 
ll'l\l'é$l1 t1íértos 3 1' 585. 41{l 320 20 9'J3.4t>7 328 33 72 
l llV l-1nancerra.s 2992990 0!:19 536 059 013 r~ oi 
T r<ltt~ôr ê:,.;IOJ do ~r.>AOJI 6 1.639.760 12 09 98 597.999 16 47 59 96 
SOm<~ 96.218.160 1688 120 367.555 18 89 25 10 
iotãl 509.•636. 740 100 o 637.365.596 ·too o 2506 

Fonte: SEFAZ, 1998. 

O que se destaca da informação anterior é a proporção de recursos gastos com Educação e Cultura, 
de26,56% do total. ALei Federal n° 7.348, de junho de 1985, obriga os Estados a aplicar o percentual de, 
no mínimo, 25% dos recursos oriundos de impostos nesta função. As aplicações do Estado do Acre encon
tram-se, portanto, ligeiramente acima dessa proporção obrigatória. 

Tabela 25 - Despesas do governo, por função, Acre, 1998 

Disc:rimin~o 1918 P<u1içipaço\o (%) I 
Legislativa 32202 758 507 

Judie.ár ia 433MS47 6,61 

A.ómirislt".:.çM e pl<í~r.&n~o 136 657 600 21 ,28 

Agi.culturtJ 12 752.1J68 200 

Oom uni:;~~~ o 8 119 902 1.27 

Dlllesa o s.tg.Jrança pilbl i~ 3098 986 0,49 

Deseo.ool-..rmento reglona" 53 2'79 995 .$3$ 

511\JCaç~o e cutnJffl 169:2$0 o56 26.56 

El'lel'Qla e racursos rn nera;s I) -
Habitaç;ao e urteni51Tl() 56~595 OS$ 
1Mu~ir1a coméro.o e $Eii\'IÇOS :2 911$007 04$ 

Stn'Jdee~o 98 767 SQO \5,6 

Tratelho o 
Asslstên:>a p-evrl:!encréna 9~067 1 41 

T r.arusportes f3.3119 725 9,9 

T·otal 637.365.596 100,0 
Fonte: SEFAZ, 1998. 

1 O. 7 - CoNSIDERAÇõEs FINAIS 

A questão econômica no Estado se coloca, atualmente, mais como um impasse do que como tendên
cias claramente delineadas. Não tendo conseguido alterar sua posição na divisão inter-regional do trabalho, 
ou seja, mantendo-se como produtor de matéria-prima, não conseguiu igualmente substituir a produção 
extrativista, que comandava sua inserção no mercado, por produto com idêntica potencialidade. Agrega-se 
a essa questão a perspectiva de redinamização do extrativismo como produção com potencial econômico e 
preservação ambiental, que embora delineada, não se encontra efetivamente equacionada. 
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Nesse contexto, o processo de urbanização, acentuado nos últimos 20 anos, configura áreas urbanas 
que representam concentrações populacionais significativas para os padrões do Estado, ao mesmo tempo 
em que corresponde a um potencial de consumo e geração de renda extremamente limitado. Nessas 
condições, a presença do Estado cumpre um papel fundamental, que está longe de poder ser limitado, 
conforme as tendências nacionais. 

Por outro lado, a presença da pequena produção familiar, como a forma dominante de organização do 
processo produtivo no setor primário, seja na produção agropecuária, seja no extrativismo, aponta uma 
perspectiva de dinamização econômica interna, em que a idéia de desenvolvimento seja norteada pela pers
pectiva de melhoria das condições de vida das classes trabalhadoras, incorporando a preservação ambiental 
numa lógica que não submete tudo ao lucro, mas à vida e ao trabalho. 

De fato, a reorganização econômica impressa no Estado a partir da década de 70, mostrou-se perver
sa, tanto em termos de dilapidação dos recursos naturais, quanto pela carreação de recursos para fora do 
Estado. Enquanto o grande produtor rural tem seu mercado de realização da produção e de consumo prefe
rencialmente fora do Estado, o pequeno produtor, desde que viabilizado minimamente, volta-se ao mercado 
regional, o que altera não apenas as condições de vida da população rural, mas dinamiza inclusive os núcleos 
urbanos ao seu redor. 

Essa linha de ação implicaria uma reorientação da forma de inserção do Estado ao mercado nacional 
e internacional, não mais submetida aos interesses de reprodução do capital, mas buscando, de forma autô
noma, os espaços de competitividade dado pelos produtos típicos da região. 

10.8 -RECOMENDAÇÕES 

A análise dos indicadores econômicos suscita as seguintes recomendações para a segunda fase do 
Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre: 

• levantamento e análise de dados sobre a situação fundiária em todo o Estado; 

• desenvolvimento de indicadores a respeito do uso dos recursos naturais e serviços ambientais; 

• análise econômica comparativa dos sistemas de produção, com ênfase para a agricultura e para 
o extrativismo em unidades de produção familiares (seringueiros, riberinhos, colonos e outros); 

• estudos a respeito de mercados nacionais e internacionais para os produtos dos setores primá
rio e secundário no Acre; 

• estudos sobre a economia do setor público, levando em conta as diversas reformas em curso no 
País; 

• levantamento e análise de dados sobre a estrutura econômica de área urbana. 
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11 - INFRA-ESTRUTURA 50CIOECON0MICA 

A infra-estrutura fisica é um dos elementos fundamentais de orientação e viabilização das linhas políti
co-econômicas do Governo do Estado. Constitui-se, assim, a um só tempo, em mecanismo de planejamento 
e reflexo dos êxitos alcançados pela economia, na medida em que as forças econômicas compõem privilegi
adamente o núcleo de decisão das políticas econômicas. 

No Estado do Acre, a observação da infra-estrutura nos remete à forma de incorporação econômica 
da região ao País, bem como as reorientações no que concerne às políticas sobre a Amazônia. Dessa forma, 
uma proposta de reorganização do espaço econômico, contemplando prioritariamente uma distribuição de 
renda mais justa, bem como o respeito e conservação dos recursos naturais, passa necessariamente pelo 
equacionamento das condições de infra-estrutura, espaço no qual a ação governamental é decisiva. 

Esta parte do trabalho do ZEE (Zoneamento Ecológico-Econômico) procura apreender o processo 
de implantação deste setor no Estado, sob a lógica que o orienta, bem como as contradições que decorrem 
dessa orientação, para então se buscar referências que permitam ajustar as ações relativas à infra-estrutura e 
às novas propostas de desenvolvimento. 

Na elaboração deste diagnóstico preliminar, contou-se com documentos disponíveis sobre o assunto, 
dados estatísticos e mapas, buscando precisar regionalmente as condições relativas ao tema e se ajustar à 
metodologia do trabalho como um todo. 

Os diferentes segmentos que compõem a infra-estrutura fisica: transportes, armazenamento, energia e 
comunicação, recebem um tratamento com grau de aprofundamento distinto, em vi1tude de se constituir 
numa primeira aproximação feita a partir de dados secundários, que não estão disponiveis com o mesmo 
grau de detalhamento para cada uma das áreas. 

11.1 - TRANSPORTES 

A integração do espaço que hoje se constitui no Estado do Acre à economia nacional se deu a partir 
das vias naturais de acesso, os rios. A economia voltada ao mercado externo não exigiu uma integração dos 
produtores, pelo contrário, o isolamento dos seringais era estratégico para a manutenção de sua forma de 
organização. Esse fato veio marcar a configuração espacial do Estado, com regiões que hoje vivem num 
absoluto isolamento e mesmo com locais que se mantêm economicamente através de sua ligação com o 
Estado do Amazonas e, apenas perifericamente, com o Estado do Acre, que integram - caso da região do 
Juruá. A decadência do extrativismo e mesmo a lógica que norteou a política de transportes no País, privile
giando as rodovias, levaram a que essas vias naturais permanecessem com suas restrições, isto é, não se 
equacionaram ao longo do tempo, condições para que o transporte fluvial se constituísse numa fonna eficaz 
de comunicação. Assim, o Estado permanece precariamente integrado internamente e, até muito recente
mente, tendo sua ligação com o restante do País por via aérea, ou ainda, na dependência do regime de 
chuvas que viabilizasse a navegação. 

O Governo Federal, no período da ditadura militar, norteado por um projeto de aprofundamento da 
industrialização nacional, assentada sobre bens de consumo duráveis, particularmente a indústria automobi
lística, prioriza a abertura de rodovias como principal forma de ligação. É dentro dessa orientação que é 
concebida a BR-364. 

A idéia expressa no li Plano Nacional de Viação (PNV) (Lei n.0 4.592, de 29 de dezembro de 1964) 
era a da construção de uma grande rede de eixos rodoviários ligando as grandes regiões brasileiras à Capital 
do País. Os propósitos do li PNV foram ratificados e ampliadas as metas pelo III Plano Nacional de Viação 
(PNV), aprovado pela lei n.0 5.917, de 1 O de dezembro de 1973, que contemplava o Acre nos modais: 

• Rodoviário - através da BR-364 (trecho Rio Branco- fronteira com o Peru), BR-317 (Lábrea/ 
AMa Assis Brasil/ AC- fronteira com o Peru), BR-307 (Marechal Thaumaturgo/ AC a Benja
min Constant/AM- fronteira com a Venezuela) e BR-409 (Feijó - Santa Rosa); 
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• Hidroviário- pelas hidrovias formadas pelo Rio Juruá (Foz a Cruzeiro do Sul - 3.489 km), Rio 
Tarauacá (Foz a Tarauacá- 660 km), Rio Envira (Foz a Feijó- 194 km), Rio Purus (Foz a Sena 
Madureira no Rio Iaco- 2.846 km) e Rio Acre (Foz a Brasiléia- 796 km); além disso, estava 
previsto infra-estrutura portuária no Rio Acre (Rio Branco) e no Rio Juruá (Cruzeiro do Sul). 

• Aeroviário - por aeródromos em Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Rio Branco, Santa Rosa, Sena 
Madureira, Tarauacá, Marechal Thaumaturgo, Vila J apim e Xapuri. 

Na mensagem que foi para o Congresso, para a aprovação do Plano, os objetivos tomavam-se patentes: 
A politica de transportes concentrou-se em contribuir para assegurar o crescimento da economia 

do Pais. Empenhou-se na execução de uma infra-estrutura viária, capaz de garantir a ocupação de todo 
o território pátrio, permitindo circular a produção e, consequentemente, exportá-la , além de integrm; 
efetivamente, novas áreas e atender às necessidades de Segurança Nacional. (Plano N acionai de Viação, 
Ministério dos Transportes, 1973). 

Dentro da lógica dominante de crescimento econômico e segurança nacional, prevaleceu a orientação de 
ligar o Estado ao sul do País por rodovia, o que além de se constituir num processo mais rápido, integrava o 
Estado ao núcleo interno de acumulação de capital entretanto, nos primeiros anos, somente o exército se 
interessou na abertura da estrada, fazendo sua implantação, sem revestimento, de Rio Branco a Cruzeiro do 
Sul. Isso se deu em 1977. 

Em relação à consolidação dessa infra-estrutura, é importante lembrar que o Acre foi tardiamente incor
porado ao processo de reorganização econômica da Amazônia e, mesmo assim, tendo como estímulo os 
preços comparativamente baixo das terras ofertadas pelos seringalistas em crise econômica, resultando na 
aquisição de terras que se caracterizaram pela pecuária extensiva e terras como reserva de valor. Essa inversão 
especulativa de capital não se constituiu, pois, em pressão significativa para a aceleração da "intet,rração" plane
jada. Em 1991, é feita a cobertura asraltica da rodoviaBR-364 no trecho que liga Rio Branco a Porto Velho. 
No entanto, nem a abertura da estrada, nem sua pavimentação representaram um maior dinamismo econômico 
para o Estado, significaram antes uma valorização do solo, de onde redundou os inúmeros conflitos, relatados 
neste volume do ZEE. 

Muito sinteticamente esses são os condicionantes que explicam o quadro de infra-estrutura de transpor
tes do Estado. Vejamos a seguir sua configuração atual. 

11.1.1 -ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE 

O sistema de transporte no Estado, composto pelos subsistemas rodoviário, hidroviário e aeroviário, é 
administrado por diferentes instituições da esfera dos governos estadual, federal e municipal. 

No subsistema rodoviário federal, temos as rodovias (BRs) e o ramais do INCRA. 
As BR's são de responsabilidade do DNER- Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, autarquia 

vinculada ao Ministério de Transportes, ao qual compete a supervisão das rodovias federais do Estado. O 
DNER delegou ao Ministério do Exército, os diversos trechos das rodo\~as para execução, conforme o caso, 
de projeto, construção, restauração e conservação, por sua vez, vários destes trechos foram sub-rogados ao 
Governo do Estado. 

Os ramais do INCRA (estradas pertencentes aos projetos de assentamento, colonização e outros) são 
de responsabibdade do próprio órgão, competindo-lhe os serviços de restauração, melhoramento e pavimenta
ção dessas vias, desde que os projetos não tenham sido emancipados. Diversos trechos foram conveniados 
com o DERACRE - Departamento Estadual de Estradas e Rodagens, com repasses de recursos financeiros 
pela Caixa Econômica Federal. 

No subsistema aeroviário federal, a administração dos aeroportos internacionais de Rio Branco e 
Cruzeiro do Sul é de responsabilidade da Empresa Brasileira de Infra-EstruturaAeroportuária- INFRAERO, 
vinculada ao Comando da Aeronáutica. Compete também à empresa implantar, administrar, operar e explorar 
industrial e comercialmente a infra-estrutura aeroportuária que lhe for atribuída pelo Comando da Aeronáutica, 
bem como quaisquer atividades correlatas e afins. Nesse sentido, estuda-se 
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a concessão da administração dos aeroportos à Secretaria Executiva de Hidrovias eAerovias (SEHA) do 
Governo do Estado, a qual pretende estabelecer convênios com as prefeituras municipais para manutenção 
e conservação desses estabelecimentos. 

Quanto à fiscaJ ização do tráfego aéreo, a responsabilidade cabe ao Ministério da Aeronáutica, através 
do Comando Aéreo da Amazônia- COMARA. 

No subsistema hidroviário federal, não se identificou qualquer infra-estrutura ou qualquer órgão 
federal instalado no Estado para seu gerenciamento. 

Na esfera do Governo do Estado, o gerenciamento dos subsistemas rodoviário, hidroviário, portuário 
e aéreo, está sob a responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, órgão da administração direta, à 
qual compete supervisionar o transporte, coordenar, executar e fiscalizar a política dessa área. 

Vinculam-se à essa Secretaria os seguintes órgãos: 

• Secretaria Executiva de Hidrovias e Aerovias - SEDA - da administração direta, com 
responsabilidade sobre a administração do porto de Rio Branco, manutenção e desobstrução 
de hidrovias e manutenção e construção de pistas de pouso. 

• Departamento Estadual de Estradas de Rodagem - DERACRE - entidade autárquica 
com vínculo indireto, à qual compete: conservação, manutenção e pavimentação das rodovias 
estaduais e federais (estas por delegação do Ministério do Exército); construção, restauração e 
conservação de obras de arte especiais e corrente (pontes e bueiro) . 

A gestão do setor de transportes por instituições de diferentes niveis de governo é um complicador 
para seu planejamento, exigindo que se pense numa aiticulação para que se possa viabiliZai-um equacionamento 
condizente com as políticas econômicas e sociais propostas. 

11.1.2 - SuBSISTEMA Rooov1ARIO - MALHA BAs lcA 

A rede rodoviária do Estado, fom1ada por rodovias federais, estaduais, estradas vicinais dos municípi
os e ramais do INCRA, totaliza aproximadamente 10.186,5 km, incluindo as vias planejadas (ver Tabela I e 
Figura 1). 

Tabela 1 - Rede rodoviária estadual, 1999 

DescriçAo I mpl;mtact.W Planejada Total ,_; 
~v 

~avlmentada 
~960, 2 266,.;> n~!i 

INCRA 4 i267 . 4m.? 
ToU.I 8 .4$3,0 3.~6 10.'!~~ 

Fonte: ZEE/AC, 1999. 
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Figura 1- Sih1ação da rede rodoviária estadual, 1999 (Fonte: ZEEIAC. 1999) 

A rede rodoviária se concentra, fundamentalmente, na parte leste do território acreano, principalmente 
em torno da capital. 

Considerando apenas as rodovias existentes, conforme pode se verificar na tabela 2, elas totalizam 
2.266,3 km, sendo que mais de 50% são de rodovias federais, seguidas das municipais, com 702,7 km e 
estaduais com 339 k:m; sendo que no caso das municipais, mais de 90% são de leito natural. 

Tabela 2- Rede rodoviária do Estado do Acre - Sistema de trechos unitários do P.N.V (emkm) 

Plllllllljlld.a R.ct• n6a pavftlonrllda tfl 
EM abras 

Redil paYim•rwalf• 8111· Total I 
Jllrl-sdl~ Sub-tot• Lt,to Sub~ oi !li 191 1'1stw Sub-tatel IDUII Ci«al 

Plantt 
(DI nM..-illl 

llrW)Ian 
tfl Silmlfts llll , .. ~. CD+1'+Q~} 

F•d•!'jl ltlll 411.0 411 .0 90.8 SQ7,?' <88$,0 58.<1 45&.1'> ~56.& 1:lOQ.6 11il l!li 
E$t.lduõil(b• . . 22.1) Zt!J . 22,1) ??,0 
'Trfln~té<1 A 

Stíb-4olial i IM! I 411 .0 411 .0 112.0 ~972 71V.O 60:0 456.(1 4Sf.ll 1224.6 1íS3~:íS 
['Sbdua. (ot l.ot3.5 3.003.5 ?Qo.O 266,0 31~ 0 . no 23G ~.o 3-$22.5 

I\1Jnlapalt<l) 200.0 2nn.o 0&11.2 ti.!> 7a2..7 . . 71R.? 1102.1 

Qlb.-OIII!I jC+cll 32815 3283. 5 1ti6.2 252.~ to18..7 . 2J..D Zl.D 10111. r 4325.,2 

TOTiiJ, 
36!14.5 3G!K5 

<J EBAL. 179,0 Ul'l,7 117l8. 7 5810 H9,6 .17t,6 m&,3 5960,6 
IA+e+C.oiD) 

Fonte: DNER · Atualizado em 31/12/97, Emitido em 15/04/98 

A rede rodoviária federal é formada pelas rodovias BR-364 e BR-317, que buscam a integração 
nacional e seguem na direção dos Países fronteiriços (Peru e Bolívia), incorporando-se ao sistema pan
americano de rodovias. Compõe ainda a malha federal a BR -307, planejada para ligar Marechal Thaumaturgo 
a Benjamin Constant/AM, passando por Cruzeiro do Sul (trecho Marechal Thaumaturgo- Cruzeiro do Sul 
- 175 km), existe um pequeno trecho, próximo a Cruzeiro do Sul, asfaltado, ainda a BR-409, planejada para 
ligar Feijó a Santa Rosa (trecho de 152 km). 

Vejamos as condições de operação dessas rodovias: 

• BR-364: A maior em extensão e a mais importante ligação rodoviária do Estado. Liga Rio 
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Branco ao centro-sul do país, por via asfáltica e interliga a capital às sedes dos municípios de 
SenaMadureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, RodriguesAlves, Cruzeiro do Sul eMâncio 
Lima. É a única ligação de superfície que atravessa de leste a oeste todo o território estadual, 
transversalmente às bacias hidrográficas. Conforme já se mencionou, implantada em 1977, sua 
ligação asfáltica, procedente de Porto Velho, chegou à capital somente em 1991. Possui projeto 
de viabilidade técnico-econômico aprovado, bem como EWRIMA. 

Tabela 3- Condições da rodovia BR-364 

Tre"ho Olt;tiln"l;~ l Km) .Sitllõlç.õio do Trac:ho O;;rta IH Conc:lu$;io Condlç.õas de Troillego I 
Orvrn AC~O- ~e R' '1 :24 ~ p ,~, T 
RBR • Sfffia 137 l p me97 T 
Sena - 1to121noel Urb!lno 72 I . IC 

•1atroel Urballà - Fé'$ 15l I . IC 

Fei..ó - Tára.Jatôlo -'6 I . IC 
Tarauacê - Cruzeiro do S.OI ' ' Z•Iõ I - IC 

cru.zeLro do SIJ - •hln<:110 uma 34 p 1997 i 

~ro• l!llclo L•ma - BOQ. Ellperança 73 ~ - -
"tot~l S:S&,G - -

Fonte: DNER/AC, 2000 
• Destes, 11 Km são planejados (contorno de Rio Branco), 
•• Pavimentados 40 Km sentido Cruzeiro do Sul -Tarauacá e 20 Km sentido Tarauacá- Cruzeiro do Sul. 
Situação do Trecho: Condições de Tráfego 
P Pavimentado I Implantado T Trafegável ano todo 
EP Em Pavimentação LEN Leito Natural IC lntrafegável época de chuva 
ER Em Restauração PL Planejado lntrafegável 

Somente 40,2% da rodovia encontra-se pavimentada. Em novembro de 1999, o DERACRE solicitou 
renovação da Licença de Instalação (LI) para o trecho Rodrigues Alves - Tarauacá, destinada às obras de 
arte, corrente e pavimentação. Como pode-se observar na tabela 3, os trechos não pavimentados permane
cem intrafegáveis a maior parte do ano, do que resulta uma precária ligação das regionais do Baixo Acre e 
Alto Acre com as regiões do Juruá e Tarauacá eEnvira, bem como destas regiões entre si. 

• BR-317: Rodovia transversal à BR-364, liga o Estado do Amazonas (Boca do Acre) ao Acre, 
estendendo-se para o sudeste, interligando a capital às sedes dos municípios de Senador 
Guiomard, Capixaba, Brasiléia (fronteira com a Bolivia) e Assis Brasil (fronteira com o Peru), 
com ligações para Xapuri e Plácido de Castro. 

É a chamada rodovia transoceânica ou de integração continental; constitui-se no componente infra
estrutural fundamental para o estabelecimento das bases do Merconorte. No sentido da viabilização deste 
projeto, algumas medidas já foram tomadas, notadamente: em 1979, foi assinado o tratado de cooperação 
amazônica, visando à interconexão entre os Países amazônicos. Em 1981, os governos do Brasil e Peru 
assinaram o protocolo definindo as cidades de Assis Brasil (Brasil) e Ifiapari (Peru) como ponto de fronteira 
para a futura ligação rodoviária pavimentada. Desde então, acordos têm sido firmados e programas elabora
dos para o fortalecimento das comunidades fronteiriças. 

Tabela 4 - Condições da rodovia BR-317 

frecho 
Cltv ACJ•U., - En:roc BR-3.G4 
8R-l~- Entrrx. AC-40 
Er«rx. o!I C-40-Sr~$ 1~ 
8 1 asi~iõl> • ).\!1~ .th iis ll 

Total 

Fonte: DNER/AC, 2000 
Situação do Trecho: 
P Pavimentado 
EP Em Pavimentação 
ER Em Restauração 

Dl~õinc ta (Km~ 

71,0 
:>3.0 

;M 4,0 
110,0 
4UI,O 

I Implantado 
LEN Leito Natural 
PL Planejado 

Stw.açio do t recho Dôlta de Concluwio 
I 

LENI 
F' 

I (acli<n1) LéN[30Km) . 
Condições de Tráfego 
T Trafegável ano todo 

-
-

1~Sll 

. 

Cofldlçõea de f nitcgo 
IC 
I 
'f 
IC . 

IC lntrafegável época de chuva 
lntrafegável 
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Conforme se observa nos dados da Tabela 4, 51,2% da rodovia encontra-se pavimentada, pennane
cendo os demais trechos com os problemas de trafegabilidade já observados em relação à BR-364. Em 
novembro de 1999, o 7° Batalhão Especial de Fronteira (BEC) solicitou ao IMAC renovação da Licença de 
Instalação (LI) para a execução de estudos, projetos, recuperação e pavimentação do trecho Brasiléia
Assis Brasil. 

A rede rodoviária estadual é constituída por quatorze rodovias, como está explicitado na Tabela 5: 

Tabela 5 -Rede rodoviária Estadual 

Rodowl• Trecho 

AC-10 ~11> 1:/.ran;.o - P-orto Ar:n; 
~t:(Qt.;~l 

ACZ3 e.R-31?- Xant,.lll 
Sl.l b': llt>i!l 
AC-40 Rio 8 ril:llto - Pllltiidl) dé C as&o 

Sub::Dtal 
R110 B.-anco- Km .31) 

Ac-90 Kro .31) - IK m 60 
i<m ~o -Km 12il' 

Svb':!lt>ill 
AC· 400 Artk"ilf:ll BIM64/ Bfi-317/I..C· .W 

_ai,J.~I,"Itiil 
AC. 47S 

F19cldo de castro - Acrelan:lta- Sl"-364 
(t1;1r - .t.Otl 
Sl,JI:1j!lt.;il 
AC· 4M> 

r i!!Yf- '103 l 
Sv t:.:;otlill 

"fat;al 

Fonte: DNER/AC, 2000 
Situação do Trecho: 
P Pavimentado 
EP Em Pavimentação 
ER Em Restauração 

BR-317 - Xs;:U!1 

I Implantado 
LEN Leito Natural 
PL Planejado 
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S3 F' 
lil 
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19 

1{)0 p 
100 

3IJ p 
3IJ I 
60 LEt~ 

1:íõ 
70 LEN 
TO 

52 I 

&t 
12 EP 

~~ 

1&36 

Condições de Tráfego 
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Oõlta de 
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~ ~e 

-
1.986 

Oezf9~ 

-
-

. 
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-
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Condições de I 
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r 

IC 

T 

T 
T 
IC 

IC 

T 
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• AC-1 O - 63 krn - Liga Rio Branco a Porto Acre, sendo a única rodovia estadual que estabelece 
conexão entre os transportes rodoviários e fluvial Atua, ainda, como coletora das estradas 
vicinais do Projeto de Assentamento Dirigido Humaitá. 

• AC-90 - 120 km - Também chamada Transacreana, liga a parte central do Estado às proximi
dades do Rio Jaco. O DERACRE recebeu Licença de Instalação (LI) do IMAC, em novembro 
de 1999, para pavimentação de 30 km e revestimento primário em outros 30 km da rodovia. A 
FUNTAC (Fundação tecnológica do Acre) estuda a implantação e construção de uma Estrada 
Parque com 60 km, a partir do Km 60 até o Seringal São Pedro do Jcó, com finalidade de 
minimizar os impactos ambientais. 

• AC-40- I 00 km- É importante coletora das principais rodovias vicinais do Projeto de Assen
tamento Dirigido Pedro Peixoto. 

• AC-400 - 70 km- Destinada a articular as BR-364, BR-317 e aAC-40. 

• AC-475(antigaAC-401)- 52 krn- Rodovia básica para a cidade de Plácido de Castro, atra
vessa o Projeto de Assentamento Dirigido Pedro Peixoto, atuando como coletora das estradas 
V1Cma1s na área. 

• AC-23- 19 krn eAC-485 (antigaAC-403) - 12 krn - pennitem acesso aXapuri a partir da BR-
317. O DERACRE solicitou, em novembro de 1999, Licença Prévia (LP) para as obras de 
pavimentação da rodovia. 
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Como é possível observar na Tabela 5, do final da década de 80 ao final da década de 90, houve uma 
melhora considerável na rede rodoviária estadual, no que tange às condições de trafegabilidade, o que fez 
com que menos de 50% das rodovias existentes apresentem problemas desta ordem. 

A rede rodoviária municipal é composta pelas estradas vicinais, que objetivam conectar as áreas de 
produção agropecuária às rodovias arteriais (federal ou estadual). 

As Tabelas 6 e 7 apresentam a situação dos ramais do INCRA. 

Tabela 6 -Ramais dos Pr~jetos do INCRA, por município e regional, 1999 

R cgton;ai$JMunlc i pio~ Projeto!~ 
Ram afs (Kmt 

D•mmcla Total rm p tm tacl09 lAito Nat~o~rat 
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x~Pl!fl 

J uruã D!Mó ISO O 41Y o 
Cruzeiro do Sul PC Sálll:a Ll.lllál PA Ta1 81,.18e:& 211 o 135 () 760 
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~S~s ~•ourõlllii F' A 1 ~ dQ r.taiÇ) 
Pll!flll!õ 6~1.1) ~4..>0 4,l.Q 
l.lib1uel Ur~.w PA Nostaré PA Llllé'Jd&dtl 14-0 o 65() 8S.O 
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Fonte: INCRA/1999. 

Infelizmente, não há informações sobre as condições de trafegabilidade dessas estradas e ramais. 
Contudo, empiricamente, sabe-se que essas vias de ligação e escoamento da produção tem se constituído 
em um dos principais fatores de invibialização do pequeno produtor rural, particularmente dos colonos dos 
projetos de assentamento, como é possível se verificar no item deste trabalho, que se refere a esta categoria. 
Os ramais estão sendo recuperados através de convênio com o DERACRE. 

Há, ainda, 311 km de ramais contratados para execução de implantação (revestimento primário), 
distribuídos da seguinte forma: 
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Tabela 7 - Ramais para implantação 

Munic:ipio Extensão (Km) I 
Acrelãnd'ia 186 
Capixaba 77,0 
Plácido de Castro 67.5 
PGrto· Aorc 36,0 
fUo BrancG 42.1 
SenadOr Guiornard 200 
Epitaciofã ndía 75 
Rodrigues Aw cs 8,0 
Santa Rosa 35,0 
Tola I 311,7 

Fonte: INCRA/1999. 

Quanto aos transportes rodoviários, existem linhas regulares de ônibus interestaduais para passagei
ros, ligando a capital a outras regiões do País e, intermunicipais, ligando a capital ao sudeste acreano e a Sena 
Madureira. Em relação ao transporte de cargas, há diversas empresas operando no setor, com o uso de 
caminhões com diferentes capacidades de carga. 

Considerações Relativas ao Sistema Rodoviário 

O planejamento viário que aponta para a ligação do Acre ao Pacífico, através do Porto Tio no Peru, 
bem como a efetivação da rodovia BR-364, interligando as diferentes regiões do Estado têm sido objeto de 
debates que contrapõem diferentes lógicas. De um lado, é a reafirmação do modelo desenvolvimentista que 
concebe a expansão da fronteira agrícola, nos moldes em que se efetivou no País, como o mecanismo 
alavancador do crescimento econômico, supondo que este se traduza automaticamente em melhores pa
drões de vida para a população envolvida. Do outro, o argumento que tomou corpo a partir da década de 
80, da importância estratégica da Amazônia em termos de conseJVação e mesmo equilíbrio ambiental. Pode
se acrescentar a esses dois argumentos aqueles engendrados na luta dos diferentes agentes sociais envolvi
dos no processo. Assim, os índios, que tem na abertura das BR's uma ameaça a sua sobrevivência como 
etnia com uma cultura particular; os seringueiros, que como uma categoria de pequenos produtores se opõem 
à incorporação da terra ao processo produtivo, como mera mercadoria, negando seu espaço de reprodu
ção; os responsáveis pela pequena produção rural familiar agropecuária que necessitam dessa infra-estrutura 
para poderem se integrar efetivamente ao mercado; tudo isto acrescido das precárias condições de vida das 
populações que vivem isoladas dos centros urbanos e, portanto, dos serviços básicos de saúde e educação. 
Nesse contexto, a importância da referida rede viária não pode ser tomada como uma questão pacificamente 
dada. É importante que se examine brevemente as diferentes óticas. 

O primeiro ponto que ganha realce é a contestação prática de que estrada e desenvolvimento são 
sinônimos. De fato, a abertura e asfaltamento da BR-364 não representou um avanço econômico para o 
Estado e, muito menos, uma melhoria das condições de vida de sua população. O que se evidenciou com a 
abertura da estrada, num processo de reorganização do espaço econômico, foi a valorização das terras, a 
expulsão de posseiros, o acirramento dos conflitos sociais, bem como dos problemas decorrentes destes, 
como o aumento da migração rural-urbana, num contexto de fragilidade econômica, que se traduz por pres
são pelo acesso às condições básicas de subsistência. Pelo lado do impacto ambiental, é muito claro, pela 
observação do mapa de desmatamento, que as estradas se constituíram em canais de dilapidação dos recur
sos naturais. Enfim, o que as informações apontam é que as estradas por si só não são indutoras do desen
volvimento, elas traduzem, na verdade, as linhas políticas que se articulam, via de regra, à lógica de reprodu
ção do capital. Assim, pensar a questão das rodovias, implica em contrapor sua presença às orientações que 
se pretende imprimir ao processo de desenvolvimento estadual. Dentro desta preocupação, é interessante se 
considerar alguns trechos do trabalho Avança Brasil: os custos ambientais para a Amazônia (IPAM, 
2000): 
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O aumento nas atividades de extração de madeira, que empobrece 
anualmente uma área quase tão extensa quanto aquela desmatada, 
será também estimulado pela expansão das redes de estradas, pois 
rodovias diminuem o custo do transporte da madeira. Aproximada
mente 90% das atividades madeireiras na Amazônia são ilegais e o 
aumento da rede rodoviária favorecerá a prática desautorizada e des
controlada desta atividade. 
A extração da madeira cria um grande número de clareiras na floresta, 
abrindo o dossel de penetração de luz, e aumentando a quantidade de 
material combustível depositado no chão da floresta. Estas altera
ções resultam no aumento considerável da susceptibilidade da flo
resta ao fogo e desencorajam o investimento em manejo florestal 
pelas empresas madeireiras da região (p.9/10). 
A pecuária, a agricultura de corte e queima dependem do uso do fogo 
como instrumento de manejo . No entanto , esse mesmo fogo 
freqüentemente escapa do controle e atinge áreas não destinadas à 
queima. Neste cenário, os produtores acabam sendo desmotivados a 
fazer investimentos em sistemas agro-florestais, em culturas perma
nentes e até em cercas, devido ao risco de perderem tudo com um 
fogo acidental. A expansão da rede rodoviária favorece a pecuária ex
tensiva e a agricultura de subsistência, que por sua vez levam a maior 
incidência do fogo acidental, estimulando, assim , a permanência das 
atividades extensivas de pecuária e agricultura de subsistência. Este 
primeiro ciclo vicioso poderia vir a acelerar o desmatamento em gran
de escala (p 7/8) 

O mesmo estudo levanta ainda como riscos decorrentes da abertura de novas estradas, a ameaça às 
reservas naturais de uso direto e indireto, na medida em que viabilizam a custos mais baixos a retirada de 
madeira, a ameaça às reservas indígenas, além de problemas de saúde decorrentes do acúmulo de fumaça no 
ar, com o incremento das queimadas e o fechamento de aeroportos pelas mesmas obstruírem a visibilidade. 

Contudo, atendo-se às questões elencadas na citação e contrapondo-as às linhas de desenvolvimento, 
ora traçadas, de desenvolvimento sustentável com preservação ambiental e pri01izando a pequena produção 
rural fami liar, ficam patentes os impasses que podem representar uma opção que privilegie, a curto prazo, a 
implementação das rodovias federais planejadas. Quando se observa os estudos sobre situação atual do 
setor rural no Acre, bem como os indicadores econômicos, realça-se a incipiência das novas alternativas de 
ocupação do espaço e o chamamento à incorporação à agropecuária, como uma alternativa que responde, 
a curto prazo, as necessidades de reprodução dos pequenos produtores rurais, ainda que a comprometa a 
médio ou longo prazo. Ao mesmo tempo, tanto os indicadores sociais, como os indicadores econômicos 
mostram que os limites impostos às populações que vivem em regiões com alto grau de isolamento, compro
metem sua economia, bem como suas condições de vida, apontando para que não é possível se ater a uma 
alternativa em que a tradição e a conservação, entendida como manutenção dos recursos naturais intocáveis, 
seja seu ponto nuclear. 

Em síntese, o que é importante salientar é que a alternativa do equacionamento das vias de ligação 
dentro do Estado e na articulação regional do Estado, não pode ser tomado hoje como induzido pelas 
rodovias. A estruturação destas precisa, na verdade, estar subordinada a um projeto que pretende real oca r 
a posição do Acre na divisão inter-regional do trabalho, deixando de ser um espaço de suporte para a 
reprodução ampliada do capital que se realiza, fundamentalmente, fora de suas fronteiras e deixa como rastro 
de sua realização, problemas sociais agravados e uma população cada vez mais distante dos beneficios da 
modernidade. 

Nesse contexto, uma estruturação eficiente das estradas estaduais e ramais, que articulam os espaços 
onde a agricultura e pecuária já se encontram implantadas, deve ser priorizado, de forma articulada com 
incentivos que induzam a um aproveitamento mais intensivo e menos predador dos recursos naturais, garan
tindo ao mesmo tempo a consolidação desses estabelecimentos, com melhores condições de vida aos pro
dutores e suas famílias. O extrativismo precisa deixar de ser uma proposta e se viabilizar economicamente, o 
que implica no suporte do Estado em pesquisas e investimentos diretos. É necessário ainda que se busque 
uma exploração mais eficiente das tradicionais vias de ligação, os rios, desfazendo a concepção, hoje funda
mentada, de que ausência de estradas significa necessariamente isolamento. 
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11.1.3 -SuBSISTEMA HroROVIÁRIO 

A rede hidroviária apresenta um grande potencial no Estado para utilização dentro do sistema de 
transporte, por possuir rios perenes e navegáveis, fator decisivo ao processo de desenvolvimento local/ 
regional, entretanto a falta de uma infra-estrutura portuária e de navegação que ofereça segurança e condi
ções necessárias à integração intem1odal não tem permitido o aproveitamento eficiente desta rede. 

Aparece ainda como limite à configuração espacial desses rios, devido à uniformidade do relevo, o 
fato de eles descerem suavemente das frontei ras intemacionais para os limites do Estado do Amazonas, 
cortando o território acreano transversalmente, o que constitui fator desfavorável para o estabelecimento de 
uma rede de transporte entre os municípios. 

a) Infra-estrutura portuária e de navegação 

Existe somente um porto em toda a rede, localizado em Rio Branco, que é subutilizado e não absorve 
todas as atividades de estiva da cidade. Segundo a SEHA, o terminal fluvial de Rio Branco tem grande 
capacidade de embarque e desembarque de produtos, tendo em suas instalações um entreposto para 
comercialização de produtos, um estaleiro e uma casa para a permanência dos produtores que vêm ali 
comercializar sua produção. 

Como no restante do Estado, a maioria das atividades de estiva são realizadas em atracadouros natu
rais nos barrancos dos rios, inexistindo dados de controle sobre essas operações. A SEHA está realizando 
um levantamento para elaboração de projetos e construção de escadarias nos principais atracadouros, tendo 
já definido a construção de cinco escadarias em Rio Branco (Supermercado Varejão Popular, Mercado do 
Quinze, Mercado da Seis de Agosto, Bairro da Base e Bairro Benfica ), duas escadarias em Xapuri ( Catraia 
e Sibéria), duas escadarias em cada um dos seguintes municípios: Sena Madureira, Manoel Urbano, Santa 
Rosa, Tarauacá, Jordão, Feijó, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. 

b) Principais rios navegáveis 

• Rio Juruá- O mais sinuoso, com extensão de 3.350 km até a sua foz no Soli mões, com 
declividade de 11,7 cm/km. É navegável da foz até a cidade de Cruzeiro do Sul, com profundi
dade mínima de 1,00m. À montante desta cidade, sua navegabilidade se estende até Marechal 
Thaumaturgo, num estirão de 330 km, em condições menos favoráveis que no trecho anterior. 
Nas cheias (novembro a março) é navegável de Cruzeiro do Sul a foz do Rio Breu, na fronteira 
com o Peru, com calado de 2,00 m. A população ribeirinha em sua bacia é de 25.949 habitan
tes. 

Tabela 8 - Trechos navegáveis do Rio Juruá 

Trecho 
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• Rio Tarauacá - É o afluente mais importante do Rio Juruá, atingindo este rio na cidade de 
Eirunepé, no Estado do Amazonas. E navegável desde sua foz até a foz do rio Jordão, no 
Estado do Acre, quase divisa com o Peru. Apresenta profi.mdidade mínima de 1,20 m. A popu
lação ribeirinha em sua bacia é de 19.467 habitantes. 
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Tabela 9 - Trechos navegáveis do Rio Tarauacá 

Frootsifa Amaw!lBs- Foz Jordlo 

Fonte: SEHA/2000. 

•Números aproximados. 
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• Rio Envira- É afluente do Rio Tarauacá e o atinge na cidade de Envira/ AM. Navegável de sua 
foz até Feijó (entroncamento rodoviário com a BR-364 e a BR-409), num estirão de 150 km 
aproximadamente. À montante continua navegável até a localidade do Seringal Califórnia e, na 
época de cheias, é acrescido de mais um trecho até a localidade denominada Progresso, quase 
na fronteira com o Peru. A população ribeirinha em sua bacia é de 9.504 habitantes. 

Tabela 10 -Trechos navegáveis do Rio Envira 

'freei'! o 

Foz- :S€'1lftgal canrom1a 

Fonte: SEHA/2000. 

' Números aproximados. 
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A navegação na bacia do Juruá, Tarauacá e Envira, estabelece importantes rotas de ligação entre as 
cidades de Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima, Rodri1:,rues Alves, 
Feijó e Tarauacá e ainda com as cidades amazonenses de Envira, Eirunepé, Ipixuna e a capital Manaus, 
pontos de transbordo e limite para embarcações de diferentes calados. 

• Rio Purus- É navegável com bastante regularidade desde sua foz até a confluência com o Rio 
Iaco, que dá acesso à cidade de Sena Madureira, num estirão de 2.840 km. À montante desta 
confluência, o rio ainda é navegável em 21 O km, no período das águas altas (dezembro a maio) 
até à cidade de Manoel Urbano, local de entroncamento rodo-hidroviário com a BR-364, com 
profundidade mínima de 1,20 m. De Manoel Urbano à fronteira com o Peru, existe um estirão 
de 345 km, sem que se tenham informações precisas sobre suas condições de navegabilidade. 
A navegação comercial é feita até Boca do Acre/ AM de onde segue pelo Rio Acre até à cidade 
de Rio Branco. No trecho até Boca do Acre, a profundidade mínima disponível, no período das 
águas altas (dezembro a maio) é superior a 2,1 O m, nos meses de estiagem Gunho a novembro) 
varia entre 1,20 e 2,1 O m. Em períodos excepcionais de seca, pode reduzir-se a l ,O m. O rio 
apresenta declividade de 14,0 crn/km, sendo muito sinuoso. A população ribeirinha em sua 
bacia é de 3.397 habitantes. 

Tabela 11 - Trechos navegáveis do Rio Purus 

Trecho 
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Fonte: SEHA/2000. 
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• Rio la co- É afluente do Purus, 
navegável da foz até ao Seringal 
Amapá, no município de Sena 
Madureira. Apresenta profundi
dade média de 1,0 m no perío
do das secas Gunho a novem
bro) e tem como afluentes os rios 
Caeté e Macauã, de grande im
portância no escoamento da cas
tanha e borracha. A população 
ribeirinha em sua bacia é de 
9.653 habitantes. 

Tabela 12 - Trecho navegável do Rio Jaco 
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Fonte: SEHA/2000. 
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Figura 2-Vista aérea parcial dos meandros do Rio Iaco - Bacia do 
Purus 
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• Rio Acre- É afluente do Purus, atingindo-o na cidade de Boca do Acre/ AM. É navegável 
regularmente até à cidade de Porto Acre e, na época das secas, é navegável até Rio Branco, 
com calado de 0,80 m. À montante da capital, o rio é navegável em 340 km, até à cidade de 
Brasiléia, próximo à Bolívia. A navegação nas proximidades de Rio Branco sofre descontinuidades, 
sendo por isso, neste último trecho, limitado a pequenas embarcações. A profundidade mínima 
disponível entre sua foz e a cidade de Rio Branco é superior a 2, I O m no período das águas 
médias e altas (dezembro a maio) e varia de 0,80 ma 2,1 O m nos meses de águas baixas Gunho 
a novembro). Ressaltamos que este rio banha também as cidades de Xapuri e Assis Brasil e 
concentra uma população ribeirinha de 17.312 habitantes. 
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Figura 3 - Vista do Rio Acre, próximo a Ponte Coronel Dantas 

Tabela 13 - Trechos navegáveis do Rio Acre 
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Fonte: SEHA/2000. 

• Números aproximados. 
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Figura 4 - Moda! hidroviário - principais rios navegáveis (Fonte: ZEE'AC, 1999) 
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Tabela 14 - População ribeirinha, por município 

lrollllllcil::do Nome do no Poouroacão Bada 
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Fonte: SEHA/2000. 
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Tabela 15-Principais bacias hidrográficas 
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Fonte: IBAMA!SEHA, 2000. 

c) Considerações relativas ao sistema hidroviário 

O sistema mostra-se carente de infra-estrutura de apoio e de serviços de fiscalização e conservação 
dos leitos dos rios. Trafegar pelos rios é potencialmente perigoso para as pequenas embarcações, devido à 
presença de madeiras que flutuam na correnteza. Na navegação, é comum encontrar pequenos trechos 
obstruídos pelo acúmulo de materiais que impedem o acesso fluvial. 

O transporte fluvial é realizado por embarcações de diferentes calados e capacidades que se ajustam 
às condições climáticas da região e aos fatores geomorfológicos. No período seco (de estiagem), as vias 
fluviais, em alguns trechos, comportam embarcações com capacidade de até 1 O t e, no período chuvoso 
(cheias), aparecem as grandes embarcações com capacidade que varia de 30 a 500 t. 

As empresas de transpo1te operam basicamente com cargas, não havendo informações sobre linhas 
regulares de transporte de passageiros. 

O Estado possui oito balsas pontes, que estão em uso nas seguintes localidades: Rio Liberdade, Rio 
Tauari, Rio Gregório, Rio Acurauá, Rio Tarauacá, Rio Envira, Rio Purus e Rio J uruá. 

No Brasil, há poucos estudos sobre a navegação fluvial devido à alternativa preferencial pelo 
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transporte rodoviário. Em função disto, é fundamental que se desenvolvam estudos que busquem viabilizar o 
potencial de transporte hidroviário no Estado, de forma tal que se garanta a integração efetiva de todos os 
municípios. 

Figura 5 -Trecho do Rio Antimari, obstruído pelo acúmulo de materiais, situação 
que dificulta a navegação 

11.1.4 - SuBSISTEMA AEROVIÁRIO 

Devido às grandes distâncias e à precariedade das ligações de superfície, o transporte aéreo no Acre 
assumiu rápido e substancial desenvolvimento. Operam hoje, no Estado, dois aeroportos internacionais, um 
em Rio Branco e o outro, em Cruzeiro do Sul. A importância deste modal para a região pode ser expressa 
pelo número de pousos e decolagens e o movimento de carga nestes aeroportos. 

O novo aeroporto de Rio Branco, recentemente inaugurado, em novembro de 1999, em substituição 
ao antigo que se encontra desativado, é o principal do Estado. Possui pista de 45m X 2.200m, com capaci
dade para receber aeronaves do porte do Boeing 767, com carga máxima de decolagem de 155 toneladas, 
conta com todos os serviços de apoio necessários a aeronavegação moderna (luzes de pista, equipamentos 
para orientação de vôo e centro meteorológico). 

Nos municípios do interior, existem aeroportos com infra-estrutura compatível para pousos e decola
gens de pequenas aeronaves, excetuando-se os municípios de Porto Walter, Jordão, Santa Rosa e Manoel 
Urbano, que possuem apenas pista gramada com extensão de aproximadamente 700 m. Outras questões 
relevantes e pendentes neste setor são: 

• Em Sena Madureira, a pista está interditada desde 1.996 devido a um acidente; 

• Em F eijó, existe a necessidade de mudar a localização do aeroporto devido à expansão urbana. 

Ações de restauração e melhorias têm sido realizadas pelo Governo do Estado no setor, como as do 
aeroporto de Xapuri e nas pistas de Manoel Urbano e Feijó, além de terem sido destinados recursos às 
prefeituras de Jordão e Porto Walter para manutenção de suas pistas. Em Santa Rosa e Assis Brasil, a 
responsabilidade de manutenção das pistas é do 7° BEC. A SEHA solicitou Licença Prévia (LP) ao IMAC, 
em abril de 99, para as obras de adequação dos aeroportos de Manoel Urbano, Xapuri e Feijó, encami
nhando, nesse sentido, os respectivos projetos. 
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Tabela 16 -lnfra-estmtura aeroviária, por município e região 
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Fonte: SEHA, 2000. 

Apenas as cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul são servidas por linhas aéreas regulares, ofereci
das por companhias nacionais (VARIG e VASP) e regionais (TAVAJ e RICO), além de contarem com táxi 
aéreo, conforme pode ser visto na figura 6. Os demais municípios se utilizam unicamente de serviços de táxi 
aéreo, restando àFAB o atendimento à população de baixa renda. 

Pm~ 

+ ~~ lrtmG."bul 

+ ~- (l.()llvia 

Figura 6 - Modal aeroviário- aeroportos e principais rotas aéreas (Fonte: ZEE/AC, 1999) 
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11.2 ·ARMAZENAMENTO 

Os armazéns representam unidades de apoio aos produtores rurais para estocagem da produção, possi
bilitando a distribuição gradual no mercado, no sentido de obtenção de melhores preços. Além disso, a possi
bilidade de estocagem, particularmente nas regiões mais isoladas do Estado, pode viabilizar a racionalização do 
transporte da produção, para os mercados consumidores. Nesse sentido, a rede de armazenagem mostra-se 
fundamental para a viabilização econômica dos pequenos produtores rurais. 

O extrativismo da borracha não necessitava de uma forte estruturação desse suporte, mesmo porque se 
constitui num produto menos perecível quando comparado à produção agricola. Assim, a recente expansão da 
agricultura, via principalmente projetos de assentamento e população ribeirinha, exige uma revisão desse setor 
no Estado, sob pena do esvaziamento desse setor produtivo. 

11.2.1 -ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SETOR 

O sistema de annazenagem do Estado é composto de estruturas sob a responsabilidade dos governos 
federal, estadual, municipal e ainda algumas unidades privadas. Na esfera federal, o IBAMA dispõe de galpões 
e a CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento )de armazéns, ambos administrados de forma direta ou 
cedidos a terceiros através de comodatos. Na esfera estadual, a Secretaria Estadual de Produção é a respon
sável pelos armazéns e frigorificos da CAGEACRE, (Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre) 
administrando-os diretamente ou cedendo-os igualmente a terceiros, sob o regime de comodato. As prefeituras 
de Sena Madureira eAcrelândia dispõem de um armazém cada. Registra-se ainda no Estado a existência de 
frigorificos particulares. 

A política do Governo do Estado, neste setor, é de repassar a gerência dos armazéns dessa esfera, para 
as associações de produtores rurais com o objetivo de fortalecer as mesmas, a exemplo do armazém de Brasiléia, 
que está sendo administrado pela Central de Produtores de Epitaciolândia e Brasiléia (CAPEB), em regime de 
comodato, por quatro anos. 

Os galpões do IBAMA, construídos pela antiga SUDHEVEA (Superintendência do Desenvolvimento 
da Borracha), com recursos do PROBOR (Programa de Incentivo a Produção de Borracha Vegetal), estão 
sendo gerenciados por terceiros em regime de comodato, com exceção de Sena Madureira, conforme é explicitado 
abaixo: 

• Galpões de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Manoel Urbano e Assis Brasil, um em cada município, 
gerenciados pelas respectivas prefeituras; 

• Galpão de Xapuri, gerenciado pela prefeitura, para atendimento à CAEX (Cooperativa 
Agroextrativista de Xapuri). 

• Galpão de Tarauacá, gerenciado pela prefeitura para atendimento à Cooperativa Mista do Vale do 
Juruá; 

• Dois galpões em Brasiléia, um gerenciado pela prefeitura para atendimento à CAPEB e o outro 
gerenciado pela SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus); 

• Galpão de Plácido de Castro, gerenciado pela Cooperativa Chico Mendes; 

• Galpão de Feijó, gerenciado pelo INCRA. 

A inspeção dos armazéns é realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento do Ministério da 
Agricultura (CONAB) e a dos frigoríficos pela Delegacia Federal de Agricultura (DF A). 

11.2.2 - SITUAÇÃO ATUAL 

Conforme observa na Tabela 17, a SEATER (Secretaria Executiva de Assistência Técnica e Garantia da 
Produção) dispõe de doze armazéns de ambiente natural, com capacidade estática de 24.900 
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te um armazém de ambiente artificial (frigorífico), com capacidade de 350 t . São de alvenaria e passam 
atualmente por reformas (desde maio de 1999), razão pela qual estão operando com apenas 20% de sua 
capacidade armazenadora. Os produtos mais armazenados são: arroz em casca, milho e café. Consta do 
planejamento governamental a construção de um fiigorifico em Cruzeiro do Sul e pequenas câmaras fiigorificas 
nos municípios próximos, para os abatedouros locais. 

A CONAB possui um armazém em Rio Branco, com capacidade para 900 t, utilizado para armazenar 
os alimentos do Programa de Distribuição de Alimentos - PRODEA/ Comunidade Ativa, do Governo Fede
raL 

Os doze galpões do TBAMA, com uma capacidade total de 6.500 t, beneficiam prefeituras para o 
armazenamento da merenda escolar e cooperativas agrícolas. Alguns dos contratos com as cooperativas 
estão em vigência há quinze anos. 

Em relação ao setor de pesca, existem três fábricas de gelo: uma, em Cruzeiro do Sul, com capacidade 
de 8 t/dia; uma, em Sena Madureira, com capacidade de 2t/dia; e uma, em Tarauacá, que se encontra 
completamente deteriorada. Todas são das colônias de pescadores locais. 

Tabela 17 - Capacidade dos armazéns e galpões, por município e região do Estado do Acre, 1999 

RegionaliMunidpio Armazen.s d~ SEATER Galpõe.s do IBAMA 
(ton.} (too.) 

B-aixo Acre 14700 ISO O 
A.cretândia 5100 
P~ciçlo çte Castro 1200 500 
Porto AoJc 900 
Rio Branco 4500 
Senador Guiomard 3000 
AJto Aere 3900 2000 
Assis Bras;, 500 
Brasiléia 3()00 •1000 
Xapurí 3000 500 
Juruj 3000 1500 
Cruzeiro d'o sum 3000 1000 
Mànci<l Lim~ 500 
Pu rus 1500 1000 
Manuel Urbano 900 5(]0 
Se-na Madutei1ra 600 5(]0 
Tarauacá ·e En'Vira 1800 1500 
Foiió 900 500 
Tarauaeá 900 •1000 
Tola li 24900 6500 

Fonte: SEATER- Secretaria Executiva de Assistência Técnica e Garantia da Produção e IBAMA 
-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, 1999. 

• Duas unidades 



--------------------- Infra-estrutura Socioeconômica 

Amazonas 

Peru 

O "'nna:Mn SEAl'Eit 

• hnnll:>!•n IIW>ill 

• Frill"rifi"' .6olod..,J 

Bolívia 

Figurd 7- Rede de armazenagem do Estado do Acre (Fonte: ZEEIAC, 2000) 

11.3 -SETOR DE E NERGIA 

A energia pode ser vista pela sociedade de várias formas, dependendo do nível de decisão, influência 
e necessidade dos diferentes grupos sociais. Entender essas diferentes percepções é relevante, porque elas 
condicionam a maneira de se realizar o planejamento energético. 

O processo de urbanização, com a alteração dos hábitos de vida e a dependência quase absoluta do 
mercado, gera na área de energia, como em outras áreas, um acréscimo de demanda. Ao mesmo tempo, o 
provimento de bens e serviços essenciais à população, seja rural, seja urbana, dependem de um sistema de 
suprimento de energia elétrica e de combustível 

Assim, à medida que as atividades relacionadas com o progresso e o bem estar da população vão se 
ampliando, na mesma proporção, cresce a dependência energética da sociedade. Assegurar, portanto, con
dições energéticas satisfatórias e o uso ordenado das diversas fontes de energia, tornou-se elemento de 
preocupação para os governos, comprometidos, seja com o crescimento das atividades dos centros urbanos 
e do meio rural, seja em empreender ações mitigadoras dos impactos ambientais ocasionados pelas ativida
des vinculadas aos diversos setores, incluindo o energético. 

Nesse sentido, o Governo do Estado do Acre, através do ZEE (Zoneamento Ecológico-Econômico), 
busca definir parâmetros, partindo do conhecimento sobre a realidade energética do Estado, que servirão de 
suporte para a orientar a política do setor, no contexto do desenvolvimento sustentável. 

11.3.1 -OBJETIVO DO SISTEMA DE E NERGIA E LÉTRICA 

O progresso material nas sociedades modernas pode ser aquilatado pelo consumo de energia. É 
possível que este indicador não seja uma boa medida da felicidade das pessoas, mas não resta a menor 
dúvida que a disseminação do conforto desfrutado por uma parte apreciável da humanidade do século XX é 
devida ao seu consumo de energia (GOLDENBERG, 1979). 

O objetivo do sistema elétrico é, portanto, fornecer energia para atender a necessidade de consumo 
das atividades dos diversos setores da sociedade. No Estado do Acre, a energia elétrica é gerada a partir de 
usinas termoelétricas compostas por geradores térmicos, em sistemas isolados, que utilizam 
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óleo diesel como combustível. Os maiores consumidores de energia elétrica no Estado são, primeiro, o setor 
residencial, seguido pelo setor comercial, poder público e o industrial. Esta ordem difere da apresentada em 
regiões economicamente mais fortes, nas quais os maiores consumidores de energia são as grandes indústri
as, seguidos pela iluminação pública, consumo doméstico e a agricultura. 

11.3.2 -ANÁLISE DO S ETOR 

11.3.2.1 - ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SETOR 

O sistema operacional de energia elétrica no Estado, composto por geração, distribuição e 
comercialização, é gerenciado por três empresas: ELETRONORTE, ELETROACRE e GUASCOR. 

• A Central Elétrica do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE, empresa pública federal subsi
diária da ELETROBRÁS, é a responsável pela geração de energia do sistema centralizado da 
capital, que atende além do município de Rio Branco, os municípios do Bujari, Porto Acre, 
Senador Guiomard e Plácido de Castro; 

• A Companhia Elétrica do Acre- ELETROACRE, empresa pública estadual federalizada com 
vistas à privatização, é a responsável pela geração de energia dos demais municípios do interior 
e pela distribuição e comercialização dos serviços em todo o Estado. Para operar, o sistema de 
geração do interior, formado por 14 centrais, a ELETROACRE utiliza o mecanismo de contratação 
do Produtor Independente de Energia (PIE); 

• A GUASCOR do Brasil Ltda., empresa estrangeira de capital espanhol, vencedora da concor
rência realizada, em 1 998, é o PIE responsável para operar, em regime de comodato, os siste
mas da ELETROACRE, destinados a suprir de energia às localidades do interior que possuem 
sistemas isolados. As operações da empresa, iniciaram-se em de fevereiro de 1999 com o 
fornecimento de 24 h/dia de energia, aos municípios de Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Marechal 
Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, SenaMadureira, Manoel Urbano, Capixaba, Xapuri, Brasiléia e 
Assis Brasil; em abril de 1999, iniciou suas atividades no município de Santa Rosa do Purus; em 
agosto de 1999, na localidade de Campinas e no município de Acrelândia; e, em setembro de 
1999, no município de Jordão. Vale ressaltar que, para os municípios de Acrelândia e Campinas, 
a empresa foi contratada para um período de um ano, pois estes municípios serão interligados ao 
sistema de Rio Branco. 

É importante ressaltar que a GUASCOR foi contratada para operação e manutenção das usinas, 
enquanto a ELETRO ACRE continua responsável pela administração da conta de combustível. 

O Governo do Estado pretende, a curto prazo, criar a Agência Estadual de Energia, Telecomunica
ções e Gás com objetivo de proceder ao acompanhamento e fiscalização destes setores quanto aos serviços 
públicos delegados. Atualmente, as informações estão à cargo da Secretaria Estadual de Infra-Estrutura. 

Esta Secretaria conseguiu garantir participação do Governo do Estado junto ao Governo Federal, 
para a definição da política de aproveitamento do gás de Urucu/Juruá, como uma das alternativas para o 
suprimento de energia elétrica para o Estado. 

11.3.2.2- MALHAS B ASICAS DO SETOR 

O parque térmico gerador no Estado do Acre tem a capacidade nominal instalada de 151,89 KW, 
sendo 124,3 1 KW do sistema Rio Branco/ELETRONORTE e 27,58 MW da GUASCOR do Brasil Ltda, 
conforme é apresentado no Relatório de dezembro de 1999 da ELETROACRE, constante na tabela abaixo. 
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Tabela 18 - Capacidade instalada e dispmúvel dos parques geradores de energia elétrica no Estado e demanda máxima 
recebida, número de consumidores e consumo em 1999 

Conceosslonãrla. 
Cilpõi CJdõKie Capacldõlde Dem.and;a Número de 

E MunlcÍflloll 1na1811&111a Ch>POI"'ÍVII Màlcrm.a con114.1 mldor•9 
IKM ÍK.!f!'l ltKWJ (todas at clll~g_orlatj 

r-ELETRõmfRIIE 124.310 88.920 60.192: 71.506 
1-fM Br~nco• 66957 
2-Smi!ldor Guomi!lr<J•• 2 751 
J..Buji!lri"" 124 310 86.920 00.192 385 
4-f'láQdo cJe ~siJ0° 20~ 
5-Po~lo Acre•· 329 
El.ETR.OACR.EIG UASOOR 27.518 22.210 18.150, 32.671 
1-As.sis Bra~:~il"" 460 400 290 550 
2-Sra~.a· 3545 3.240 2.400 2._383 
3-Epitaciolêrrla ... - . - 1795 
4-Xapuri• 1 424 1.220 1.050 2 125 
5-Capxaba" 471 300 195 366 
S-Aa-e'..árdia• 65ó 590 5<15 806 
7 ..Sena Madure:ra• 3445 2.120 2.070 3943 
8-M all.CoE:l Urbano" 610 400 248 651 
9-Sanw R~T 150 140 !l4 11)3 
1Q· I•eh0T 1 780 1 SOD 1 17(1 2430 
11-T~~ca~ 2 O{l5 1 92D 1 .;&o 2679 
1 2-Cn.llelro do SuJ• 11 500 9 7(10 B 150 11 616 
13·Man::lo i.lrM..., - . . 132? 
14-R"o(tlgues ÁIV-t;:S'" ~ . " 1)71 
1 ~·~Qrto wattetY $10 ~o 1~6 ~ 
16·Marec~lrt.aum~nur®~ 38.3 11 o 81 15-t:i 
1 7-~T 150 140 !l5 12'!> 
1 a - Q!mplres 410 S90 224 401 
19 - Rédlei".-;M - . - 157 

Jornl 151.888 109.190 7S.342 104.1n 
Fonte: Relatórios anual da ELETROACRE, 1999 e da ELETRONORTE Regional-A C, 1999. 

• Geração própria. 

•• Interligado. 

Analisando os dados da tabela acima, temos: 

Co nsumo 
(Kwtl) 

249.656.771 
237.:!\:6380 

7.0!10 530 
95a 9641 

3.87~300 

52659~ 

6:9.34:2.05:2 
838909 

5.456 499 
3.73/3 239 
3.761 794 

687 655 
1.373 050 
8.232 151 

960 775 
59564 

e o75 aoo 
!!) 611 0J.7 

28 61tl 809 
1 atú830 

796 500 
11$A572 
1~ 5~ 
1$a97 

65a230 
100 23-7 

318.998.823 

• A situação energética do Estado, no sistema Rio Branco (ELETRONORTE), aponta para uma 
capacidade instalada 43% superior à capacidade disponível, que se encontra 44,4% acima da 
demanda máxima, enquanto, no sistema do interior (ELETROACRE/GUASCOR), a capaci
dade instalada é 23,8% superior à capacidade disponível, com 22,7% acima da demanda má
xima, conforme dados utilizados da tabela 19; 

• número de consumidores do sistema Rio Branco (ELETRONORTE) é 219% superior ao do 
sistema do interior (ELETROACRE/GUASCOR); 

• O consumo de energia no sistema Rio Branco (ELETRONORTE) em 1999 foi 360% superior 
ao consumo no mesmo período do sistema do interior (ELETROACRE/GUASCOR); 

• Pela tabela 19, verifica-se que 53% do consumo de energia no sistema Rio Branco 
(ELETRONORTE) é residenciaJ, enquanto, no sistema do interior (ELETROACRE/GUASCOR), 
este número é de 58,5%; 

• O setor industrial, no sistema Rio Branco (ELETRONORTE), participa com 4,7% do consumo 
de energia e no sistema do interior (ELETROACRE/GUASCOR) com 2,9%. 
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Tabela 19- Consumo de energia por sistema e por setor em 1999 (em KWh) 

Sl'9t•lfta ELETRONORTE ELETROACREJGUA.SCOR To1al I 
Re!lid'êiltial 132.616.:!09 40 589.974 172.21)'3.28:1. 
ln:l~IGÍ] 11 6S0.419 2.002.DS!l l3682.507 
Carn!!rc:>:!.l 61 998.79• 12.31.664 74 342.4-SS. 
Rural 1 <106.4~B J9J.4Hi 1 ár.til .6154 
Poder r>-vbUoo 22-607.013 8 124.537 30 9<31 .600 
11~'1TIIIlõ;M;3q P~li<;.OI 7 Em lXI() 3 I!P1 (?Alo' 10 8-13 ~,. 
Sc::lvll;ll' Pl'rbl l!;~ 10fl-3t 111 '; ?e,Q ';.t;1 1;!.61 1 ~$ 
PIO(Irio 72éi.B80 &!1.131 8.10.8H 
J ota& 249 6S6.711 69 342.052 3 18 998.823. 

Fonte: Relatórios anual da ELETROACRE, 1999 e da ELETRONORTE Regional-A C, 1999 

O consumo de combustível (óleo diesel) no sistema Rio Branco (ELETRONORTE) passou de 108, 14 
milhões de litros em 1998 para 108,35 milhões de litros em 1999, um aumento de 0,3% e, no sistema do 
interior (ELETROACRE/GUASCOR), passou de 26 milhões de litros em 1998 para 27 milhões de litros em 
1999, um aumento de 4%. 

Num intervalo de 16 anos, conforme dados contidos na tabela a seguir, o consumo de energia elétrica 
no Estado praticamente triplicou, mantendo, porém, um ritmo ascensional sem grandes oscilações. 

Tabela 20- Evolução do conswno de energia elétrica (mil Kwh)- 1983 a 1997 

Anos Tobl 

Residencial Comercial 

7411 ~5 17 
41 16 
45~ 'O C61 

1986 115.284 5<1. 14 27 179 
1987 130.959 62.474 30742 
1988 140.326 00.908 32~ 
1989 150.602 73.703 34 100 
199J 165.409 85.958 37 (}10 
1991 172.213 89.117 39559 
1992 183.427 91.i26 40607 
199J 189.929 93.938 42.876 
1994! 202.720 101.311 
1995 234.7TJ 120.077 '57 682 
1996 250.606 132.272 62.122 
1997 28<1.208 153.796 69<116 

Fonte: SEPLAN/AC, 1999. 

• Valores referentes a soma dos setores comercial e industrial. 

Satorn 

Industrial 

8.486 
9.911 

11.463 
12.939 
11.004 
12.228 
13.053 
12.158 
12.279 
13.858 
12.:202 
12.819 

Poder 
Püblic:o 

1 

1 t7 
1 682 
12 726 
2' 003 
19905 
20747 
16 771 
17 41.& 
18 536 
20202 
:r 502 
32.063 
29906 

lluminac;ao 
publica 

7.453 
7.464 
7.676 
8.252 
9.043 
g.626 
9.933 
9.955 

10.007 
10.023 

9.908 
10.131 1 

Outros 

6.370 
7.fM2 

872 
1.703 
1.646 
1 .691 
1.7i 5 
1.728 
1.853 
2.107 
2.039 
2.258 
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A figura 8 ilustra a diferença entre a capacidade disponível e a demanda máxima das unidades gerado
ras do Estado; 

Legenda 
- PiJIJ!ncin di•pooí,.:I(Kw) 
D l);rumd;l mi'lillll (K\1} 

Figura 8 - Situação energética por UTE, l999 (Fonte: ZEE/AC, 1999) 

11 .3.3 - DIAGNÓSTICO DO SETOR 

Na análise dos relatórios anuais das concessionárias responsáveis pela geração, distribuição e 
comercialização da energia elétrica, ELETRONORTE eELETROACRE, pôde-se constatar a total depen
dência do Estado em relação aos derivados de petróleo, em que 100% da geração é feita por termoelétricas, 
que utilizam o óleo Diesel como combustível. 

O sistema de geração de Rio Branco (ELETRONORTE) 

Sebrundo relatório da ELETRONORTE, o parque térmico de Rio Branco apresenta variações transi
tórias na oferta de energia, motivadas por limitações temporárias da potência e indisponibilidade de algumas 
unidades térmicas, implicando em reduções na sua capacidade geradora instalada. Esta indisponibilidade 
temporária de unidades geradoras pode acarretar períodos ocasionais de cortes de carga por insuficiência de 
geração no suprimento de energia elétrica a este sistema. 

Em virtude de fatores como desgaste mecânico, limitação de geração causada principalmente devido 
a condições climáticas e sem reserva de potência adequada, o sistema não atende satisfatoriamente, poden
do implicar em significativo risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, até que uma nova expansão 
da geração seja implantada. 

Prevê-se, até o final deste ano, a instalação de mais 40 M\V de energia, compondo um terceiro parque 
gerador para o sistema denominado "Unidade Barro Vermelho". 

O sistema de geração do interior (ELETROACRE/GUASCOR) 

Os sistemas isolados da ELETROACRE apresentam, em uma escala bem menor, a mesma situação 
do sistema da ELETRONORTE, em que as capacidades disponíveis estão bem próximas das demandas. 
Portanto, qualquer necessidade de paralisação dos motores de maior potência desses sistemas, poderá 
acarretar o racionamento de energia elétrica da localidade. 

A solução encontrada pela ELETROACRE, para solucionar os problemas de abastecimento e de 
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segurança dos sistema, em relação ao racionamento, foi a da contratação do produtor independente, 
GUASCOR. Essa empresa, a partir do contrato firmado com a ELETROACRE, em 1998, assumiu a total 
responsabilidade pela operação dos sistemas geração e, compromete-se a realizar os investimentos necessá
rios para que não venham ocorrer interrupções no suprimento e também a possibilidade de racionamento. 

Os aspectos geográficos referentes à extensão territorial e à pouca densidade populacional também 
representam um obstáculo para que seja feita a distribuição de energia elétrica por meio de redes elétricas de 
grande extensão, condicionando que o suprimento seja realizado por 22 sistemas isolados. 

O atendimento atinge 79% dos habitantes dos centros urbanos e somente 5% da zona rural. De 
acordo com o TBGE/ 1996 , o Acre encontra-se entre os estados brasileiros que apresentam um dos menores 
índices em eletrificação ruraL Assim, a grande maioria da população rural formada por colonos, seringueiros, 
índios e ribeirinhos, continua a fazer uso da fonm tradicional de suprimento energético a partir da lenha, para 
cozimento de alimentos, e de derivados do petróleo, para iluminação, através da queima direta por lamparinas 
ou lampiões. Constata-se ainda, a total ausência de investimentos públicos e privados no tocante ao uso de 
fontes alternativas de energia, como também a inexistência de dados oficiais sobre tema. 

Informações mais recentes sobre o uso de fontes alternativas de energia, no Acre, vêm a partir da 
parceria firmada entre o Governo do Estado, através das secretarias de Infra-Estrutura e de Planejamento, a 
Universidade Federal do Acre (UFAC) e a ELETRONORTE, na qual se encontra em andamento a 
implementação do Programa Nacional de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios (PRODEEM), 
do Ministério da Minas e Energia (MME). Esse programa deverá contemplar, em sua primeira fase, a insta
lação de sistemas fotovoltaicos (placas para geração de energia Solar) em comunidades isoladas, sobretudo 
em escolas, postos de saúde, grupos rurais, comunidades indígenas etc. Até o final de 2002, prevê-se a 
instalação de 1.280 (mil duzentos e oitenta) unidades. 

Na área de eletrificação rural, o Governo do Estado através de seu projeto "Luz no Campo", preten
de, para o biênio 2000/2001 , instalar redes de energia numa extensão total de I . 800 Km, para atender 
prioritariamente os projetos de assentamento, beneficiando aproximadamente a 6.000 propriedades rurais. 
De acordo com a Secretaria de Infi·a-Estrutura, atualmente apenas 1,6% das propriedades rurais do Acre 
estão eletrificadas. O projeto no fmal do biênio atenderá a 44% das propriedades rurais, contemplando 
comunidades em todas as regionais. 

Ainda sobre energia alternativa, a Secretaria de Infra-Estrutura encaminhou ao Centro de Pesquisas 
de Energia Elétrica (CEPEL ), os seguintes projetos: 

• Projeto de Aplicação de Sistemas de geração elétrica descentralizados, baseado em biomassa 
e pequenas centrais hidrelétricas (PCH's) para localidades isoladas do Estado, que tem como 
objetivo realizar o levantamento de potenciais energéticos locais e instalar três unidades-piloto 
de sistemas de geração descentralizados supridas por biomassa de óleos vegetais e PCH's; 

• Projeto de Mapeamento Regional para avaliação de alternativas eneJgéticas para o Esta
do, cujo objetivo é caracterizar os recursos potenciais para geração de energia elétrica a partir 
de fontes alternativas, bem como avaliar a viabilidade de utilização dos diversos sistemas alter
nativos de geração. 

O Governo do Estado também firmou protocolo com a PETROBRÁS GÁS SI A (GASPETRO) e a 
PETROBRÁS Distribuidora S/ A; visando a definição e coordenação de ações que tenham por fim desen
volver estudos técnicos e levantamentos do potencial de demanda de gás natural no Acre, com vistas à futura 
implantação de uma Companhia de Distribuição de Gás natural no Estado. 

Outros estudos e pesquisas são recomendados ao setor energético, como: 

• Realizar um estudo mais detalhado da situação de demanda de energia elétrica nos municípios, 
para que possa apontar às necessidades que precisam ser sanadas e auxiliar às deci-
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sões relativas aos de projetos de planejamento; 

• Inserir a questão energética dentro de plano de governo, tendo como referencial o plano de 
desenvolvimento sustentável do Acre; 

• Estabelecer estratégias alternativas de geração e distribuição de energia em diferentes escalas 
de consumo; 

• Estimular e promover medidas que venham contribuir para formação de um consciência voltada 
para a conservação de energia; 

• Implantar um banco de dados para que se possa uniformizar às informações sobre as questões 
energéticas; e 

• Promover um amplo estudo sobre as potencialidades para implementação do uso de fontes 
alternativas de energia (energia solar, biomassa e recursos hidricos) em comunidades isoladas, 
para que se possa ocorrer a redução gradual da dependência de utilização de derivados de 
petróleo. 

11.3.4 - T ENDÊNCIAS DO S ETOR DE E NERGIA NO E sTADO 

Dados da ELETRONORTE de 1998 informam que o sistema elétrico do Estado do Acre estava 
beneficiando uma população de 354.000 habitantes, correspondente a 70% da população total e que, até o 
final de 2007, o sistema pretendia atingir a 91% da população total residente no Estado. 

Esta perspectiva faz referência a interligação dos sistemas Acre e Rondônia, através de cerca de 540 
Km de linhas de transmissão, previstas para ocorrer a partir de 2001, viabilizada devido à expansão do 
parque térmico de Porto Velho, que utilizará o gás natural proveniente da região de Urucu/Juruá, como 
combustíveL 

A concretização da interligação Porto Velho/Rio Branco, a expansão do parque ténnico de Rio Bran
co e a substituição das unidades que se encontram com vida útil esgotada, pennitirá o atendimento confiável 
do Sistema Acre, eliminando o risco de racionamento e permitindo a liberação de suas unidades dieselétricas. 

O suprimento eficaz de energia em todas as suas modalidades (geração e distribuição de energia 
elétrica, suprimento de combustíveis derivados do petróleo, utilização racional de biomassa e a implementação 
do uso da energia solar e de pequenos cursos d'água) possibilitará promover e assegurar o desenvolvimento 
econômico e social do Estado, gerando empregos, uma das principais prioridades do atual Governo. 

Dessa forma, as ações do governo estarão voltadas para fortalecer e consolidar o setor energético, 
para atingir as seguintes metas (Cf o Plano de governo para o quadriênio 1999/2003, do Governo do 
Estado do Acre, elaborado em 1999): 

• Energia elétrica: gerar e distribuir de energia elétrica em todos os municípios do Estado, em 
regime de 24 h/dia, e ampliação da rede de eletrificação rural; 

• Combustíveis e derivados do petróleo: assegurar o suprimento e os estoques estratégicos; 

• Biomassa: estimular e promover à utilização racional da biomassa como combustível, visando, a 
médio e longo prazo, à redução gradual da importação de derivados do petróleo; 

• Energia solar: implementar o uso da energia solar para atender as comunidades isoladas (produ
tores rurais, ribeirinhos, reservas ex1.rativistas e comunidades indígenas); 

• Energia hidráulica: promoção de incentivos ao aproveitamento de cursos d'água para gera-
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ção de energia elétrica em propriedades privadas e de pequenas comunidades; 
• Redução de impactos ambientais: elaborar os estudos necessários ao estabelecimento de nor

mas e critérios para minimizar os impactos ambientais que decorrerão das atividades vinculadas 
à produção e geração de energia. 

11.4 - SETOR DE COMUNICAÇÕES 

A comunicação é fundamental, tanto como elemento de estímulo ao desenvolvimento, como para 
responder às necessidades de integração da população, e também como fator que ajuda a viabilização da 
democracia através da informação. 

No Estado do Acre, este setor ganha impulso a partir da década de 70, dentro do já comentado 
esforço de "integração nacional", e, da mesma forma que o processo de reorganização econômica, não 
conseguiu abranger o território todo de maneira uniforme. Assim, as regiões que permanecem vinculadas à 
exploração econômica, tradicional, caracterizam-se por um acentuado isolamento fisico, que é agravado 
pela inexistência ou precária presença de meios de comunicação. Só muito recentemente, essa situação 
começa a esboçar uma alteração, graças aos esforços da população organizada que busca dentro dos limites 
dados, alternativas de comunicação, como é o caso do rádio amador em algumas reservas extrativistas, 
áreas indígenas e associações de produtores rurais. 

Na situação de isolamento que caracterizou a forma de produção extrativista e na ausência de serviços 
que viabilizassem um mínimo de comunicação com o mundo urbano e até mesmo com pessoas que viviam a 
quilômetros de distância, o marreteiro se fortaleceu como o único elo de ligação possível, levando recados e 
notícias, ou seja, o isolamento se constitui como um elemento adicional de reforço para a dependência e 
exploração desses trabalhadores. Nesse contexto, dispor de um rádio significava a possibilidade de se per
ceber como parte integrante do mundo. 

Essa situação limite nos dá a possibilidade de aquilatar minimamente a importância do setor, seja como 
mecanismo de apoio ao desenvolvimento, seja como ítem do ZEE (Zoneamento Ecológico-Econômico), 
buscando se constituir em subsídio que articulado, às demais análises, componha um quadro das condições 
de cada região do Estado, viabilizando um plano de intervenção em que as diferentes dimensões são consi
deradas. 

As informações disponíveis não são completas, nem permitem o grau de detalhamento necessário, o 
que faz com que esta análise tenha um caráter preliminar, constituindo-se em uma referência que aponta a 
necessidade de futuros estudos. 

11.4.1 -ANÁLISE DO SETOR 

a) Organização e Gerenciamento do Setor 

São consideradas para análise do setor de comunicações as seguintes modalidades, atuantes no Esta
do: serviço postal, imprensa escrita e telecomunicações. Pertencem a área de telecomunicações, a telefonia 
(fixa e móvel celular), o radioamadorismo, a radiodifusão, a televisão, entre outras. 

Serviço Postal e Telecomunicações 

O serviço postal e o de telecomunicações no Estado são realizados por empresas públicas nacionais, 
vinculadas ao Ministério das Comunicações (MC) e pelas empresas públicas nacionais que foram privatizadas 
e encontram-se regulamentadas e fiscalizadas pelaANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). 

Esta agência, desmembrada do Ministério das Comunicações, em julho de 1997, constitui-se numa 
autarquia especial, administrativamente independente, financeiramente autônoma, com plenos poderes de 
outorga, regulamentação e fiscalização. Sua missão é promover o desenvolvimento das telecomunicações do 
País. Entre suas atribuições, destacam-se: 
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• Administrar o espectro de radiofreqüências e o uso de órbitas; 

• Atuar na defesa e proteção dos direitos dos usuários; 

• Estabelecer restrições, limites ou condições a grupos empresariais para obtenção e transferência 
de concessões, permissões e autorizações, de forma a garantir a competição e impedir a concen
tração econômica no mercado; 

A administração de radiofreqüências segue classificação da UIT (União Internacional de Telecomunica
ções), órgão da ONU, em que são organizadas as distribuições de radiofreqüências no mundo, resultando em 
orientações específicas do "Radio Regulations", que estabelecem Resoluções e Recomendações a serem cum
pridas por todas as administrações governamentais ou não-governamentais. Nele, constam as freqüências que 
deverão ser usadas pelas diferentes categorias de Serviços de Telecomunicações, incluindo os Serviços de 
Radiodifusão, os quais se destacam dos demais por veicular uma forte participação na vida social de um povo 
através da formação da opinião pública. 

Serviço Postal 

A maior parte dos volumes transportados (cartas, encomendas, telegramas, documentos etc.) no Estado 
é realizado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, através de suas 
agências próprias nos municípios e de outras unidades em sistema defranchising. O serviço postal dentro do 
Estado é condicionado pelas condições impostas pelas vias de transportes, que deixam alguns municípios do 
interior sem a possibilidade de um serviço regular, seja por embarcação fluvial ou aérea. Santa Rosa do Purus e 
Jordão são municípios que não dispõem de agência específica. 

Nos serviços de encomenda expressa, operam também, de forma mais reduzida, companhias partícula-
res. 

Telefonia 

A EMBRATEL (Empresa Brasileira de Telecomunicações) e a TELEACRE (Empresa de Telecomunica
ções do Acre S/ A) surgem no Estado por volta de 1972 e constituem o marco inaugural de integração do Acre 
ao Brasil e a outros Países possuidores destes serviços. 

Atualmente, a TELEACRE é concessionária da TELECENTRO-OESTE, ambas empresas públicas 
que foram privatizadas, que atuam em telefonia fixa e móvel celular. Outra empresa privada, que também atua 
no Acre, na área de telefonia celular, é a AMERICEL. 

Radiodifusão 

Os serviços de radiodifusão compreendem: a transmissão de sons (radiodifusão sonora) e a transmissão 
de sons e de imagens (televisão) para recepção e uso geral do público. Apresentam finalidade educativa e 
cultural, mesmo em seus aspectos informativo e recreativo são considerados de interesse nacional, sendo per
mitido> apenas, a exploração comercial dos mesmos> na medida em que não prejudiquem o interesse e a 
finalidade apontados. 

A outorga para execução de serviços de radiodifusão é precedida de procedimento li citatório. Havendo 
canal disponível no correspondente plano de distribuição de canais, o interessado deverá submeter ao Ministé
rio das Comunicações estudo demonstrando a viabilidade econômica do empreendimento na localidade em que 
pretende explorar o serviço. 

Os serviços de radiodifusão classificam-se: 

• Quanto ao tipo de transmissão: de sons e de sons e imagens; 

• Quanto à área de serviços: local, regional e nacional; 
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• Quanto ao tipo de modulação: amplitude modulada (AM) e freqüência modulada (FM); 

• Quanto ao tipo de funcionamento: de horário limitado e de horário ilimitado; 

• Quanto às ondas radioelétricas: média (OM), curta (OC) e tropical (OT). 

No Estado do Acre, o uso do rádio teve início em 1944, com a inauguração da Rádio Difusora 
Acreana (estatal); hoje, além desta, mais cinco estações, públicas e privadas atuam no setor. 

Na área televisiva (CARVALHO, 1999), a primeira emissora de televisão instalada no Estado foi a TV 
Acre, em outubro de 1974; na década de oitenta, foram mais três concessões. Hoje, sem contar com os 
recursos das antenas parabólicas, chegam a capital Rio Branco, oito canais convencionais de televisão; 
destes, três são estações geradoras. 

A difusão no serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), pode ser realizada através de 
retransmissão de televisão (R TV) ou de repetição de televisão (RPTV). O primeiro serviço (R TV) destina-se 
a retransmitir, de forma simultânea, os sinais de estação geradora de televisão, para recepção livre e gratuita 
pelo público em geral. O segundo (RPTV) destina-se ao transporte de sinais de sons e imagens oriundos de 
uma estação geradora de televisão, para estações repetidoras ou retransmissoras, ou ainda, para outra esta
ção geradora de televisão, cuja programação pertença à mesma rede. 

As entidades interessadas na execução dos serviços de RTV e de RPTV devem apresentar ao Minis
tério das Comunicações uma solicitação de autorização, instruída com a documentação estabelecida em 
norma complementar. 

Das emissoras de televisão, destacam-se: 

• a Rádio TV do Amazonas Ltda., razão social da TV Acre, que é administrada por uma gerência 
regional, também responsável pelo comando da Rádio Acre FM, emissora de radiodifusão de 
Rio Branco, pertencente ao mesmo grupo, que por sua vez é subordinada à direção geral, em 
Manaus; 

• a TV Educativa do Acre, sob controle da Fundação Elias Mansour, antiga Fundação Cultural. 
Esta emissora surge em 1986, para auxiliar o governo a desenvolver a educação formal e infor
mal; encontra-se hoje em fase de reestruturação e existem projetos junto à Secretaria de Estado 
de Educação para trabalhar o ensino à distância, bem como cursos na área de comunicação 
social. 

• a Sociedade Acreana de Comunicação Fronteira Ltda. , TV Rio Branco, cuja concessão foi 
obtida em 1988 do Ministério das Comunicações. Em 1989, alia-se ao Sistema Brasileiro de 
Televisão, inaugurando no Acre a retransmissora do SBT; 

• a Rádio e Televisão União Ltda. , cuja concessão foi obtida em 1989, apoia-se na programação 
nacional, produzida pela Rede Bandeirantes; 

• A Rádio TV Norte Ltda., TV Gazeta, foi a quinta emissora instalada no Acre, formando junta
mente com o jornal A Gazeta e a Rádio Gazeta FM, a Rede Gazeta de Comunicações. Inaugu
rada em 1990, só foi autorizada a operar como geradora em 1992. Foi afiliada a Rede Manche
te até 1999, e atualmente retransmite sinais da Rede CNT. 

• A Sociedade de Comunicação Norte Ltda., TV 5, com concessão obtida em 1996, é afiliada da 
Rede Record; 
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Radio-amadorismo 

As faixas especiais de freqüência, "faixas cidadão", são destinadas ao uso por pessoas interessadas 
em comunicar-se por rádio, quer no âmbito local (Walkie-talkies), quer no âmbito mais amplo, mundial (são 
os chamados radioamadores). Utilizam com freqüência este tipo de serviço, os municípios de Marechal 
Thaumaturgo, J o r dão e Santa Rosa do Purus, as reservas extrativistas, terras indígenas e associações agríco
las de produtores rurais, a polícia militar e pelotões de fronteira do exército. 

Internet 

Encontram-se operando no Estado, quanto ao acesso à Internet, quatro empresas provedoras: a Mandic, 
a MicroData, a RNP/PoP-AC (Rede Nacional de Pesquisa- Ponto de Presença Acre), vinculada a Univer
sidade Federal do Acre, e aACREGOV, provedora do Governo do Estado do Acre. 

Imprensa 

O Acre possui quatro empresas privadas, com sede na capital do Estado, que fazem a imprensa escrita 
local, editando e distribuindo diariamente os seus respectivos jornais. Com exceção do jornal Página 20, os 
demais não circulam às segundas-feiras. 

A assessoria de comunicação do Estado edita a revista mensal "Outras Palavras", com diferentes 
assuntos culturais regionais, com tiragem atual de 15.000 exemplares e distribuição gratuita. 

b) Malhas Básicas do Sistema 

Separam-se, a seguir, a composição da malha existente no Estado para as modalidades: serviço pos
tal, in1prensa, telefonia, radiodifi.1são e televisão. 

Serviço Postal 

A capital possui um agência própria, que atende a todos os serviços postais, e três franquias, que 
atendem apenas os serviços de recebimentos de contas e o envio de cartas simples ou registradas. 

Também possuem agências os municípios de Cruzeiro do Sul, Brasiléia, Tarauacá, Feijó, Mâncio 
Lima, Manuel Urbano, Xapuri, Plácido de Castro, Senador Guiomard e Sena Madureira. Nos municípios de 
Porto Acre, Bujari e Acrelândia funcionam agências comunitárias, em postos da Prefeitura com os serviços 
de envio de cartas simples ou registradas e SEDEX. Os demais municípios do Estado não possuem agência 
de serviço postal, e, sim, pessoas encarregadas de providenciar o envio de correspondências. 

Imprensa 

A Tabela 21 destaca que somente oito dos vinte e dois municípios recebem regularmente a remessa de 
jornais. Este quadro faz supor que a questão dos transportes parece condicionar a circulação dos jornais em 
todos os municípios. 

Como um dos jornais não prestou informações sobre sua tiragem, não se pode apresentar um indica
dor relacionando este número à população do Estado, o que seria importante para avaliar a participação 
deste veículo de comunicação junto à população. 
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Tabela 21 -Tiragem diária dos jornais de circulação permanente no Estado, por Município, 1999 
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Fonte: Imprensa do Estado do Acre,1999. 
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O processo de elaboração dos jornais apresentados é todo informatizado, sendo os mesmos impres
sos em off-set, com exceção do Página 20, impresso em preto e branco. 

Telefonia 

O sistema telefônico concentra-se majoritariamente na capital, com 79,71% dos terminais telefônicos 
instalados, 79, 16% dos terminais convencionais em serviço e 95,7 4% do sistema móvel celular existentes no 
Estado. 

Os municípios do interior que possuem o sistema, assim corno a capital, apresentam folga em relação 
ao número de terminais instalados com relação aos terminais em serviço. 

Depois de Rio Branco, a cidade com maior concentração de terminais é Cruzeiro do Sul. De acordo 
com relatório do SEBRAE/ AC-PRODER/99, a atualização de dados sobre Cruzeiro do Sul aponta a exis
tência de4.600 telefones fixos e 1. 148 telefones móveis, além de um provedor da Internet com capacidade 
para 900 usuários. 

Este relatório também aponta que: 

• Mâncio Lima possui 255 aparelhos telefônicos instalados e 8 telefones públicos; 

• Marechal Thaurnaturgo possui um telefone público; 

• Porto Walter tem um posto de atendimento da Teleacre; 

• Sena Madureira possui comunicação via Internet. 

A Tabela 22 também mostra que os dados apresentados pela companhia de telefonia estão 
desatualizados, não se conseguindo dados referentes ao ano de 1999. 
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Tabela 22 - telecomunicações por município e regional - terminais em serviço, 1997 
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Fonte: TELEACRE - Divisão de Planejamento e Controle, 1997. 

• refere-se ao ano de 1996. 
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Sendo o meio de comunicação mais privilegiado em tennos de potencialidades, pois o transistor capta 
emissões dos pontos mais afastados do país e o ouvinte não necessita ser alfabet izado, o rádio representa 
para as comunidades do interior do Estado, o único meio de comunicação com o mundo externo ( GON
ÇALVES, 1997), uma vez que as dificuldades de ordem física, as longas distâncias, o difícil acesso e a 
precariedade da infra-estrutura de transportes são grandes. 

Em comparação com outros meios de comunicação, talvez o rádio seja o mais apropriado para ressal
tar e reforçar os valores culturais das zonas rurais. Atualmente, a televisão brasileira vive sob o oligopólio de 
poucos grupos de produção, com base urbana; o jornal persiste no seu caráter elitista; o rádio é um meio 
com base popular e de atuação local (CAPARELLI, 1986). 

A regionalização cada vez maior do rádio, em termos de conteúdo, seria uma das formas de impedir a 
destruição dos valores rurais e sua descaracterização cultural. Em algumas emissoras, tanto da capital, quan
to do interior do Estado, existe uma programação com base regional, principalmente no que diz respeito a 
programas informativos para a área rural. 

A base de programação das emissoras é citada abaixo: 

• A rádio Acre FM 98.8 não possui programa local de jornalismo, apenas emite breves notícias 
em horários comerciais; 

• A rádio Gazeta FM 93.3 possui noticiários locais diários como o jornal da FM e programa 
Andrade Filho; 

• A rádio Alvorada possui um infonnativo local chamado Programa da Terra no qual se divulgam 
informes da Embrapa, Ema ter e Secretaria de Produção, ao homem do campo, também atuan
do em serviços de utilidade pública, como o serviço de mensagem; 
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• A rádio Capital, pertencente a Igreja Evangélica, possui dois informativos locais: um de jornalis
mo, com a leitura dos jornais escritos da capital, e outro, musical, em que se divulgam ações 
públicas; 

• A rádio Difusora Acreana possui inúmeros informativos locais, destacando-se, entre eles, o 
Correspondente Difusora, um serviço diário de utilidade pública que tem nos povos da floresta 
seu grande alvo; e o Carrossel Musical aos sábados, no qual as mensagens podem ser enviadas 
pelo próprio interessado. Os índios, em especial, encontram ali oportunidade única de se comu
nicarem com a tribo, falando em sua própria línbrua. 

Na Tabela 23 que apresenta as emissoras de rádio, verifica-se que a rádio do Estado (Fundação Elias 
Mansour) se faz presente na maioria dos municípios. 

Tabela 23 -Emissoras de Rádio, por Município, 1999 
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Fonte: ANA TE L, 1999. 

Não existem dados sobre a quantidade de aparelhos de rádio no interior, uma vez que, a partir de 
1995, esse tipo de informação foi excluída do PNAD (Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio), para 
os estados da Região Norte. 

Te levisão 

O Estado possui como transmissoras (geradoras de imagem), a TV Acre, a TV Rio Branco e a TV 
Gazeta; todas as demais são repetidoras, tornando a programação regional bastante restrita. 

Os municípios de Santa Rosa do Purus, Jordão e Porto Walter, só recebem sinal de televisão através 
de antenas parabólicas. 



---------------------- Infra-estrutura Socioeconômica 

Tabela 24 -Transmissoras e repetidoras de televisão, por mmúcípio, 1999 
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Diferente da radiodifusão, as emissoras de televisão, de uma maneira geral, não levam em conta as 
demandas locais quanto ao tipo de programa local a ser exibido. 

Privilegiam a programação local/regional com mais ênfase: 

• a TV Acre através dos programas: Acre em Revista, Amazônia em Revista, Globo Esporte 
local, JornalAC/TV l" edição e2• edição e um programa de entrevista aos sábados pela manhã. 
É a única a ter parte de sua programação produzida em Rio Branco e veiculada nos demais 
municípios atendidos por repetidoras; 

• a TV Gazeta, com o Telejornal Gazeta em Manchete e os programas Gazeta Entrevista e Gera
ção Gazeta; 

• A TV 5, com o jornal Bom Dia Cidade e o programa de auditório chamado Sábado Show; 

• A TV Rio Branco, com os programas Bom Dia Rio Branco, Diário do Esporte, Beth News, 
além dos programas de entrevista Canal Verdade e Conversa Franca. 

• A TV União, com o programa Etc. e o Programa Impacto, ambos de reportagem e documentários 
regionais. 
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11.5 - CoNSIDERAÇÕEs FINAIS 

O setor de infra-estrutura apresenta uma série de carências, assim como um hiato no que tange à informa
ções qualitativamente mais consistentes para sua avaliação. Assim, além da necessidade de se ponderar cada uma 
das recomendações anteriormente apresentadas, é fi.mdamental que se equacione o setor como um todo, buscan
do pensá-lo de forma interligada com as perspectivas de reorientação da produção, bem como com as demandas 
sociais e estratégias para seu atendimento. Enfim, está se chamando a atenção principalmente para o fato de, 
enquanto atividades infra-estruturais, elas possuírem sua razão de ser em função da dinâmica econômico-social que 
extrapolao seu âmbito. Um equacionamento consistente dessas atividades deveria dispor de informações que 
caracterizassem com maior precisão a demanda, não apenas quantitativa, mas qualitativamente. Fica, portanto, 
como recomendação para uma segunda fase do ZEEI AC, um estudo que apreenda essas diferentes dimensões e 
sentidos da questão 
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12- UNIDADE DE CoNSERVAçÃo DE uso INDIRETo: SITUAÇÃO ATUAL 

O Acre possui duas Unidades de Conservação de Uso Indireto (UCUI), representando 6% da 
área do Estado: o Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD) e a Estação Ecológica do Rio Acre 
(ESEC do Rio Acre). A UCUl é considerada o tipo de Unidade de Conservação mais indicado para 
manutenção da biodiversidade, pois não permite a presença de moradores na área, além de restringir as 
atividades econômicas. Assim, Parques permitem apenas atividades turísticas e educacionais em áreas 
definidas por um Plano de Manejo. As Estações Ecológicas são ainda mais restritivas quanto ao uso: 
10% da área pode ser usado somente para atividades científicas e educativas, sendo que o restante 
deve ser mantido como área intocável (lBAMA, 1995). 

Das duas UCUis, o PNSD é a que apresenta a maior quantidade de informações disponíveis e 
sistematizadas. O Plano de Manejo do PNSD (SOS-Amazônia, 1998) é a principal fonte das informa
ções listadas a seguir para esta Unidade de Conservação. Já a ESEC do Rio Acre é uma das UCs 
menos conhecida do Estado do Acre, sendo que grande parte das informações foram obtidas através 
da sistematização de dados do próprio ZEE e do IBAMA (2000). 
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Figura 1 -Unidades de Conservação de uso Indireto do Estado do Acre (Fonte: ZEE/ AC, 1999) 

12.1 - PARQUE NACIONAL DA SERRA DO DIVISOR (PNSD) 

12. 1.1 - LocALIZAÇÃO 

loOLI""' 

Localizado no extremo oeste do Estado do Acre, na bacia do Alto Juruá, o PNSD faz fronteira 
com o Peru (Norte: 07°07'00"S, 73°48 ' 20"W; Sul: 09°24 '40"S, 73°12'40"W; Leste: 09°08 ' 40"S, 
72°40'00"W; Oeste: 07°32' 40"S, 73°59'20"W). Ocupa 843.0 12 ha (5 ,5% da área do Estado) distri
buí-dos nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal 
Thaumaturgo. 

12.1.2 - 8JODIVERSIDADE 

O Parque abrange toda a Serra do Divisor, a qual é um importante divisor de águas da bacia dos 
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Rios Ucayali no Pem e Jumá no Brasil. Essa fonnação geológica é subdividida em quatro serras: da Jaquirana, 
do Moa, do Jumá-Mirim e do Rio Branco. As características geológicas e geomorfológicas atípicas em compa
ração com o restante do Acre e informações esparsas sobre a fauna e flora local indicavam que o PNSD 
apresentaria uma biodiversidade bastante diferenciada. A SOS-Amazônia realizou Avaliações Ecológicas Rápi
das com menos de um mês de esforço de coleta de dados e confirmou a ocorrência de alta biodiversidade no 
PNSD. Entre os resultados, destacam-se a presença de: 

• 8 tipos de vegetação, representando 4 7% dos tipos de vegetação protegidos em UCs na Amazô
rua; 

• pelo menos 70% do total de espécies de palmeiras que ocorrem na Amazônia Ocidental; 

• I2I a I88 espécies arbóreas com DAP > I O em; 

• I223 espécies de animais, dos quais 90 foram considerados de valor especial para conservação 
(7 6 vertebrados e I4 invertebrados); 

• 53% das espécies de morcegos atualmente conhecidas para a Amazônia Brasileira; 

• 485 espécies de aves, das quais 40 são consideradas especiais para conservação: 4 são espécies 
ameaçadas de extinção, I5 são migrantes do hemisfério norte e 8 do hemisfério sul, seis são 
consideradas raras e pouco representadas em coleções e duas são espécies novas para a ciência; 

• I O 1 espécies de anfibios (na RESEX Alto Jumá foram encontradas 84 espécies em 3 anos de 
pesquisa); 

• 229 espécies de aranhas, com 3 espécies ainda não descritas (com possibilidade de ocorrência de 
um novo gênero e espécies novas); 

• 64 espécies de abelhas sem ferrão (Meliponinae ); 

• 34 espécies de abelhas (Euglossini) polinizadoras de orquídeas, destacando-se o gênero Aglae, 
extremamente raro; 

Das espécies de animais citadas na Lista de Espécies Ameaçadas do IBAMA, dezenove ocorrem no 
PNSD. Isso significa que no PNSD ocorrem 10,5% das espécies brasileiras atualmente consideradas ameaçadas 
de extinção. São elas: Lagothrix lagotricha (macaco barrigudo), Saguinus imperator (macaco bigodeiro ), 
Callimico goeldii (soirn preto), Ateies chamek (macaco preto), CacaJao calvus (uacari vermelho), Panthera 
onca (onça pintada), Puma concolor (onça vermelha), Leopardus pardalis (gato maracajá), Leoparduswiedii 
(gato maracaj á), Lontra longicaudis (lontra), Pteronura brasiliensis (ariranha), Mustela africana (furão), 
Speothos venaticus (cachorro do mato vinagre), In ia geo.ffrensis (boto vermelho), Vampyrum spectrum 
(morcego ),Myrmecophaga tridactyla (tamanduá bandeira), Priodonte maximus (tatu canastra),Melanosuchus 
niger Gacaré-açu), Lachesis mula (sumcucu) (SOS-Amazônia, 1998). 

12.1.3 - REPRESENTATIVIDADE DAS UNIDADES DE PAISAGEM 8IOFÍSICA(UP8s) 

O PNSD apresenta 20 UPBs em sua área, cerca de 18% das existentes no Estado. A UPB mais comum 
no Parque é a Faa2 (floresta aluvial), ocupando cerca de 40% da área total da UC. Além disso, cerca de 41% 
da área total ocupada pelaFaa2 no Estado do Acre estão noPNSD, como pode ser visto na Tabela 1. Deve
se ressaltar que as medidas das áreas das UPBs foram calculadas através do programa Arcinfo (Sistema de 
Informações Geograficas- SIG), método que apresenta uma margem de erro estimada em 15%. 
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Tabela 1 -Representatividade das Unidades de Paisagem Biofisica (UPBs) que ocorrem no PNSD, com relação à àrea total 
da UC (843.012 ha)e ao total ocupado por cada UPB no Estado do Acre 

UPBs o/e da .Wu ArH Totod da UPB no Reprnentõltividade dtl 
do PNSD Estado (ha~ UPB no PNSD (%) 

F<m1 218~ 810.05022 2262 
F<m16 357 30:90009 369 
F<m2 3976 350.81687 41 18 
F<m21 080 6.700 77 082 
F<m26 070 67.059,99 0,73 
F<Jc1b 2.11 64.184,97 2,18 
Fm>1 089 9:976,31 0,92 
F<JP1 140 76.073,60 1,il5 
F<Jp2 o 91 103.163,09 0,94 
Fap3a 522 63.800,39 5,41 
FapJib 056 4. 71 4,62 0,58 
Fap3c 048 58.857,73 o.~ 
Fabll o 2'41 9.612',79 0,24 
Fao1a 734 61.578,61 7,60 
Fcto11b 1 97 16 ~65. !:!'9 2 04 
Fd01c 243 20 -872', 9:3 2 57 
Fc:ro5 o 91 116'942,89 0,95 
Fc!'U1 5~ !)I) 297, 66 !:!86 
FcfUI2 1 76 14-808,12 1,83 
Fdu3 1 42 11.892.11 1.47 

Fonte: ZEE/AC, 1999. 

12.1.4 - 0 ENTORNO E OS CONFLITOS AMBIENTAIS 

Pelo seu formato, o PNSD pode ser dividido em uma Porção Norte e uma Porção Sul. Existem 522 
famílias vivendo no PNSD, totalizando cerca de 1.000 famílias quando somamos os moradores do entorno. 
Assim, incluídos os moradores do entorno (ribeirinhos que moram nas margens que ficam fora do PNSD), 
1.848 pessoas vivem na Porção Norte e 3.937 pessoas vivem na Porção Sul. 

A densidade humana do PNSD é de 0,68 habitantes/lan2
, maior do que em outras áreas da Amazônia 

onde foram constatadas diminuições das populações de algumas espécies animais devido à pressão de caça, 
áreas onde a densidade humana variou de 0,01 a 0,67 habitanteslkm2 (A YRES & A YRES, 1979; BODMER 
etal. , 1988; VICKERS, 1984, 1991; PERES, 1990; CALOURO, 1995). 

O PNSD foi criado sem considerar a existência desses moradores na área, ocupando a região a várias 
décadas. Como dito anteriormente, a existência desses moradores no interior do Parque contraria os obje
tivos do mesmo. O Plano de Manejo propõe a transferência voluntária de moradores para Projetos de 
Assentamento na área de entorno, tendo em vista a receptividade da comunidade local para essa proposta. 

A rede hidrográfica delimita boa parte da área e facilita o acesso ao PNSD, através dos Rios Juruá, 
Môa, Juruá-Mirim, Azul e seus afluentes. Apesar de existir uma regulamentação sobre as atividades que 
podem ser realizadas dentro de uma faixa de 1 O km ao redor de uma UC (Resolução CONAMA N. 0 13/ 
1990), a ocupação do entorno do PNSD atualmente não segue qualquer critério: além dos ribeirinhos que 
vivem fora da UC (mas que utilizam os recursos da mesma através da caça, pesca, abertura de roçados, 
extrativismo, etc), existem ainda áreas desmatadas e Projetos de Assentamento implantados pelo INCRA, 
órgão federal que deveria dar o exemplo no cumprimento da legislação ambiental. 

Pela facilidade de acesso, o PNSD sofre pressão de caça, pesca e exploração de madeira realizada 
pelos moradores locais, do entorno, das cidades próximas (principalmente Cruzeiro do Sul) e mesmo do 
Peru. As regiões menos perturbadas do Parque situam-se à oeste da Serra do Môa e demais áreas serranas 
ao Sul, graças à dificuldade de acesso. 

Do lado peruano existe a proposta de criação de uma UC local, fazendo fronteira com o PNSD. No 
Estado do Amazonas, perto da fronteira com o Acre, existe também a Terra Indígena (TI) do Vale 
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do Javari. Como o Parque já está ligado diretamente com a RESEXAJto Juruá ao Sul e com a TI Nukini ao 
Norte, existe a possibilidade de ampliar-se o Corredor Ecológico do Oeste da Amazônia proposto pelo 
IBAMA, o qual ligaria diversas UCs do Acre, Amazonas e Peru, a fim de garantir a manutenção da 
biodiversidade em larga escala na Amazônia e especialmente no Acre. 

12.1 .5- SITUAÇÃO ATUAL 

O PN SD foi criado em 16 de junho de 1989 pelo Decreto Federal N. 0 97.83 9. Atualmente 48% das 
terras do Parque pertencem ao Governo Federal, não existem prédios ou qualquer infra-estrutura de apoio no 
local e existe apenas um funcionário designado exclusivamente para a área (o Chefe do Parque). 

Recentemente foi concluída a elaboração do Plano de Manejo do PNSD (SOS-Amazônia, 1998), o 
qual dá as diretrizes para a implementação do Parque como Unidade de Conservação de fato. Para os 
primeiros cinco anos são apresentadas atividades distribuídas em cinco Programas: de Conhecimento, de 
Uso Público, de Integração com a Área de Influência, de Manejo dos Recursos e de Operacionalização. 
Dentre as principais atividades, destacam-se: a construção da Sede Administrativa, de postos de fiscaliza
ção, do Centro de Visitantes no Parque e de Centros de Referência nas cidades situadas no Rio Juruá; e 
envolvimento dos moradores locais em atividades educativas, turisticas e de fiscalização, entre outras. 

12.2 - EsTAÇÃO EcoLóGICA DO R1o AcRE (ESEC DO R1o AcRE) 

12.2.1 - LocALIZAÇÃO 

A ESEC do Rio Acre localiza-se no sudeste do Estado do Acre, na bacia do Rio Ia co, fazendo divisa 
com a TI Mamoadate ao Norte, com a TI Cabeceira do Rio Acre ao leste e com o Peru ao Sul e Oeste 
(Norte: I 0°45'00"S, 70°03 '20"W; Sul: l i 0 02' 42"S, 70° l i '20"W; Leste: 10°45 'OO"S, 70°03 '20"W; Oes
te: l0°56'00"S, 70°30' 40"W). Ocupa 77.500 ha (0,5% da área do Estado) distribuídos nos municípios de 
Assis Brasil e Sena Madureira. 

12.2.2- BIODIV ERSIDADE 

Apesar da cabeceira do Rio Acre não estar dentro da área da Estação, ela desempenha um importante 
papel na preservação das margens do Alto Rio Acre e de algumas rnicrobacias que abastecem esse rio. 

Existem poucas informações disponíveis sobre a biodiversidade da ESEC do Rio Acre, pois não 
foram realizadas coletas zoológicas e botânicas de forma sistemática como foi feito no PNSD. Existe a 
confirmação de ocorrência de cinco espécies de animais que constam da Lista de Espécies Ameaçadas do 
IBAMA: Lagothrix lagotricha (macaco barrigudo), Saguinus imperator (macaco bigodeiro), Callimico 
goeldii (soim preto), Ateies chamek (macaco preto) e Panthera onca (onça pintada) (FERNANDES, 
1991; IBAMA, 1997; KONSTANT et al., 1985; RYLANDS & MITTERMEIER, 1982; RYLANDS, 
1985, 1991 ; RYLANDS et al. , 1993). Segundo RYLANDS (1991 ), considerando a classificação da IUCN 
(União Internacional para a Conservação da Natureza), existem 7 espécies de animais na categoria "Vulne
ráveis": as quatro espécies de macacos citadas acima e mais duas espécies de marsupiais (Gironia venusta 
e Caluromysiops irrupta). 

12.2.3- REPRESENTATIVIDADE DAS UNIDADES DE PAISAGEM BIOFÍSICA 

A Estação Ecológica do Rio Acre apresenta 5 Unidades de Paisagem Biofisica em seu interior, repre
sentando 4,5% das UPB 's do Estado. A UPB Faal3 (floresta aluvial) ocupa quase 70% da área da Estação 
(Tabela 2), representando somente 7% da área total ocupada pela Faal3 no Estado. Como dito anterior
mente, deve-se ressaltar que as medidas das áreas das UPB 's foram calculadas através do programa Arclnfo, 
método que apresenta uma margem de erro estimada em 15%. 
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Tabela 2 - Representatividade das Unidades de Paisagem Biofísica (UPB's) que ocorrem na ESEC Rio Acre, com relação à área 
total da UC (77.500 ha) e ao total ocupado por cada UPB no Estado do Acre 

UPB-s "!.da :irea Ar•;a tot11 d;a UPB no ReprKentõttividade dil 
daESEC Estado (hat UP8 ru. ESEC {%) 

~a!l 13 70,00 669~.70 7.09 
Faa141 1&,26 11466'; 4e 1 ,17 
Fa!l :Z7 1 i~2 zaa .S$.!13 0.3$ 
Fe<:12 105 1j!) !,144 72 0 ,07 
Fac7a 076 114.215 48 0.06 

Fonte: ZEFJAC, 1999. 

12.2.4- O ENTORNO E os CoNFLITos AMBIENTAIS 

Em território brasileiro a Estação Ecológica do Rio Acre encontra-se cercada por duas Terras Indíge
nas, o que em termos conservacionistas é bastante favorável. Isso por que essas TI acabam por funcionar 
como zona tampão, evitando o acesso direto à ESEC do Rio Acre. lnfelizmente, não existem informações 
disponíveis sobre o uso da terra no lado peruano, sendo que na próxima fase do ZEE esses dados devem ser 
levantados. 

A TI Mamoadate possui 313.647 ha, com uma população de 155 famílias (780 pessoas) das etnias 
Jaminawa e Machineri, resultando em uma densidade humana baixa: 0,25 ind./km2

. Além de já possuir uma 
situação fundiária definida (foi homologada pelo Dec. 281 de 29/1 0/199 1 ), a presença de infra-estrutura de 
apoio (rádio, escolas, agentes de saúde) ajuda indiretamente na fiscalização do acesso à ESEC do Rio Acre. 

Já a TI Cabeceira do Rio Acre possui 78.513 ha, com uma população de 27 famílias (134 pessoas) da 
etnia Jarninawa (Yarninawa), resultando em uma densidade humana igualmente baixa: O, 17 ind./km2. A área 
também foi homologada, através do Dec. s/n° de 14/04/1998. Porém, pela proximidade com Assis Brasil, a 
área já sofre retirada ilegal de madeira. Além disso, a TI Cabeceira do Rio Acre não possui rádio, dificultan
do a fiscalização. 

Os conflitos ambientais atualmente existentes na Estação Ecológica do Rio Acre são provenientes 
principalmente de Assis Brasil, através da exploração de madeira e da pressão de caça. Vale ressaltar que 
caçadores de Brasiléia também utilizam ilegalmente a área da Estação para essa prática. 

De um modo geral, pode-se considerar que os impactos ambientais provocados pela atividade huma
na devem ser mínimos, já que o acesso á área é bastante restrito e não existem moradores fixos na ESEC do 
Rio Acre. Entretanto, segundo IBAMA (2000), apesar das terras da ESEC do Rio Acre serem de domínio 
público, existem ocupações particulares no interior da área, mas não fica explícito o grau de ocupação 
(moradores fixos ou somente áreas demarcadas). 

A ESEC do Rio Acre, as duas Tis e a RESEX Chico Mendes são parte do Corredor Ecológico do 
Oeste da Amazônia, proposto pelo IBAMA. Considerando a proposta de criação de uma nova UC ao norte 
da TI Mamoadate, esse segmento do Corredor Ecológico seria então ligado à Floresta Nacional do Macauã, 
formando uma faixa de UCs que cobriria metade do Estado. 

12.2.5 -SITUAÇÃO ATUAL 

AESEC do Rio Acre foi criada em 02 de junho de 1981 pelo Decreto Federal N.0 86.06 1, sendo que 
sua situação fundiária já está definida. Não existem prédios ou qualquer infra-estrutura de apoio no local e 
nenhum funcionário designado exclusivamente para a área. Também não existe Plano de Manejo para a 
Estação e mesmo informações básicas, como a existência ou não de moradores na área, ainda não estão 
disponíveis de forma confiável. A consolidação dessa Unidade de Conservação depende assim da elabora
ção do Plano de Manejo, o qual não foi iniciado. 
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13 - 0 PROCESSO DE URBANIZAÇÃO NO ACRE 

13.1 - INTRODUÇÃO 

AAmazônia concentra atualmente a maior parte de sua população em cidades, porque uma das caracte
rísticas peculiares do processo de expansão agrícola na região, é que a migração e o crescimento demográfico, 
à partir de 1960, ocorreram com maior intensidade não nas áreas rurais e sim nas áreas urbanas. 1 

A politica desenvolvimentista que resultou na desagregação das atividades econômicas tradicionais e na 
exploração dos recursos regionais, causando um profundo desequilíbrio em seus ecossistemas naturais, foi ao 
mesmo tempo responsável pelo tipo de ocupação e uso do solo que terminou por configurar nos assentamentos 
urbanos, um acentuado processo de degradação social e ambiental. No Acre, estes efeitos retardaram, mas 
também chegaram pela década de 70. 

Hoje 68% da população total do Estado está concentrada nas áreas urbanas, notadamente na região do 
Baixo Acre, em função da capital, Rio Branco. Portanto, não é exagero dizer que são nestas áreas também que 
estão concentrados muitos dos problemas sócio-ambientais regionais. 

A crise ambiental emergente nas cidades médias e até nas pequenas, é grave, e juntamente com a 
pobreza são dois dos maiores desafios para o desenvolvimento regional e urbano no Acre, na perspectiva da 
sustentabilidade. No entanto, esta crise assume proporções diferenciadas, de acordo com a localização, condi
ções do sítio, população e tamanho da cidade. 

Neste contexto, o Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre, dá à variável espacial e à urbanização, a 
sua devida importância, uma vez que seu papel tem sido um tanto subestimado, a ponto do planejamento fisico 
quase nunca ter sido intet,rrado ao planejamento social e econômico. Entretanto, os mesmos tipos de atividades, 
podem ter impactos ambientais diferentes, dependendo da sua localização. 

Portanto, este capítulo tem como objetivo, no âmbito do Zoneamento Ecológico-Econômico, fazer uma 
análise dos processos de urbanização do Acre e seus impactos no ambiente, trazendo elementos que ajudam na 
compreensão da formação da rede urbana, suas características e papel na resolução dos problemas sócio
ambientais da região. 

O estudo teve como base o levantamento de bibliografia pertinente à ocupação e urbanização da Ama
zônia, de um modo geral e especificamente, daquela relacionada à história e geografia do Acre. Aliada à esta 
bibliografia, buscou-se dados em pesquisas que tratam das condições básicas de emprego, serviços e infra
estrutura urbana, juntamente com estudos teóricos e/ou empiricos da problemática ambiental urbana. Trata-se 
desta forma de compilação e análise de dados secundários, originados de outros estudos e pesquisas na região. 

Inicialmente procurou-se identificar o processo de formação dos primeiros núcleos urbanos, dos serin
gais à criação de vilas e cidades e sua evolução urbana . Em seguida parte-se para delinear a organização 
urbana à partir de 1970, marco de referência no estudo das cidades na região, em função das profundas 
transformações econômicas que cubninaram com a ruptura da organização urbana consolidada. A análise dos 
problemas decorrentes destas transformações, principalmente na cidade de Rio Branco, e seus impactos no 
ecossistema urbano, conduzem por fim, às conclusões e recomendações para o encaminhamento de uma polí
tica urbana, que tem como base os preceitos do desenvolvimento sustentável. 

13.2 - 0 SERINGAL - PRIMEIRO AGRUPAMENTO HUMANO 

Os primeiros agrupamentos humanos vão se formar a partir do seringal - que constitui um núcleo, espécie 
de distrito rural formado no interior da floresta, cujo espaço compreendia em sua forma fisica, a própria área 
geográfica onde estão situadas as seringueiras- árvores do látex, concentradas principalmente 

1 Para saber sobre a expansão da fronte ira agrícola e as relações cidade-campo na Amazônia , ver: 
MACHADO, L. A fronteira agrfcola na Amazônia Brasileira. In: Revista Br·asileira de Geogr·afia. Rio de J aneb-o: IBGE, 

1992, n. I, p. 27-55. 
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na várzea alta dos rios, constituindo assim a primeira grande unidade econômica-social da Amazônia. 
Além das próprias seringueiras, o seringal era composto pelo barracão, colocações, as estradas de 

seringa e a barraca do seringueiro, próximo do qual se localizava o pequeno tapiri, onde se efetuava o 
processo de coagulação do látex. 

A imagem do barracão, sede do seringal, está associada a Casa Grande do Nordeste, a base econô
mica e social da floresta. Além de sede administrativa e comercial do seringal, também é moradia do seringa
lista e sua família. 2 

O local da sede era escolhido em função de algumas condições como, encontrar uma região de terra 
firme e elevada, localizada junto a um rio principal, ao mesmo tempo que dispusesse de uma riqueza expres
siva de seringueiras. Estes requisitos básicos são plenamente justificáveis, pois a terra sendo firme diminuiri
am os perigos de inundação e erosão do local-sede. A proximidade ao rio deve-se ao fato do mesmo 
representar o único meio de comunicação e transporte, enquanto que as madeiras em bom número se faziam 
necessárias por serem também a única fonte econômica. 

O povoamento se processou de acordo com um padrão linear misto, uma vez que era disperso nas 
colocações e nucleado, junto ao barracão, mas sempre à beira da terra firme (IMAC- Atlas Geográfico 
Ambiental do Acre, 1991 ). A localização do barracão era sempre próxima ao rio, enquanto que as coloca
ções se distribuíam à partir daí , bastante espaçadas uma das outras, em direção ao interior da floresta. 

Figura I - Seringal Andirá na margem esquerda do rio Acre (Fonte: FALCÃO, 1985.) 

2 CALIXTO et al. (1985: 70) cita José Potyguara, em Terra Caída, que descreve um barracão , em estilo clássico no in.ício deste 
século: "Num campo apertado enh·e a mata e o rio, a sede do seringal é apenas um embrião de povoado, um arremedo de rua paralela 
ao barranco. Perto do porto, o primeiro casarão de madeira, coberto de zinco, é o armazém. Ao lado, fígado por um trapiche de pa.xilíba, 
o escritório (..) Em seguida, estão a casa do ... guarda-livros, a escola, o curral, e, por último, a residência do proprietário , um bonito 
chalé de madeira de lei, cercado de varandas". 
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Figura 2 - Croqui elaborado por Euclides da Cunha em 1905, retratando a 
localização da sede, próxima a mn rio e a distribuição das estradas 
que caracterizou os seringais (Fonte: RANCY, 1992) 

Observando o povoamento acreano e a evolução que aí se processou, a historiadoraRANCY (1992), em 
Raízes do Acre: 1870-/912 percebe que o seringal não seguiu a fonna comum com que núcleos rurais como enge
nhos, sítios, e fuzendas, de outras regiões brasileiras, pela evolução, transfonnaram-se em centros urbanos. Ou seja, 
o núcleo-seringal não evoluiu de fom1a a originar concentrações urbanas. 

As características gerais de isolamento, e a própria organização sócio-econômica, que desde o início marcaram 
os seringais no Acre, pouco se modificaram com o passar do tempo, mesmo no periodo do auge gumífero. Os lucros 
obtidos pelos estabelecimentos e a ascensão econômica.vivenciada pela grande maioria dos patrões, não revertia em 
melhorias das condições gerais dos seringais e nem em beneficios sociais para os seringueiros, quando muito, limita
vam-se ao conforto e à higiene nos barracões. 

Diante deste quadro, o seringal representava apenas a fonna geradora de recursos que possibilitava aos seus 
proprietários usufruir beneficios sem nada investir na região, perpetuando o modelo primitivo de sua organização. 

Estas peculiaridades, segundo RANCY (1992), demonstram que o Acre, diferente de outras regiões brasilei~ 
ras, não teve sua organização urbana, resultante da evolução do seu núcleo rural, nem mesmo originada de outros tipos 
de organizações, como fortificações militares, zonas portuárias, industriais ou turisticas, de centros universitários ou 
religiosos. 

No processo de evolução histórica da urbanização do Acre, é possível distinguir três periodos. Em cada um 
deles a organização urbana ganha parte de seu contorno vigente em 1970, ao mesmo tempo em que é ratificada a sua 
natureza. Estes periodos são os seguintes: 1) periodo da euforia da borracha e expansão urbana (criação das unidades 
urbanas e prosperidade que caracterizará as mesmas em meados da segunda década deste século); 2) periodo da 
estagnação após a crise da borracha, caracterizada pelo declínio que marcou a população rural e urbana da região; 3) 
periodo de expansão da fronteira agricola e êxodo rural-urbano intenso. 
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13.3 ·A FORMAÇÃO E EVOLUÇÃO DOS PRIMEIROS NÚCLEOS URBANOS 

"Os núcleos urbanos no Acre sutgiram de maneira artificial, justificada pela necessidade de 
atender a uma exigência política-administrativa que possibilitasse assegurar, em termos definitivos, o 
território que, militar, política e diplomaticamente, havia sido conquistado. " (RANCY, op. cit. , p. 
138). 

Apesar destes núcleos não terem surgido da evolução natural dos seringais, como bem se refere a 
historiadora, há que se ressaltar que alguns destes seringais tiveram o local de sua sede ou suas proximida
des, escolhidos para abrigar a maioria das primeiras concentrações urbanas, que surgem em função das 
questões relacionadas à legitimação juódico-administrativa e geopolitica da região, assim como, à questão 
da produção e comercialização da borracha, razão pela qual se deu a ocupação. 

Após o TRATADO DE PETRÓPOLIS (1903 ), que assegurou oficialmente o Acre ao Brasil, a insti
tuição do Território e a sua DIVISÃO DEPARTAMENTAL ( 1904), começaram a ser criadas as primeiras 
concentrações urbanas da região, por determinações políticas ditadas pelo Presidente da República, com 
sua administração exercida por prefeitos também nomeados pelo governo central. Algumas já surgiram como 
cidade, enquanto outras tiveram sua organização inicial sob a denominação de vila. Embora as condições 
iniciais destas novas unidades fossem precárias em virtude das razões de sua criação, e a administração de 
suas autoridades muitas vezes contestada, um desenvolvimento considerável marcou estes locais no peóodo 
até 1912. 

Porém, com o declinio da borracha, à partir de 1912, ocasionado pela concorrência de outros merca
dos produtores e as crises internacionais, a seqüência do crescimento foi interrompida e uma decadência 
geral passou a predominar. No Acre e no Amazonas as cidades esvaziaram-se, perdendo suas funções de 
entrepostos comerciais, observando-se uma acentuada decadência das pequenas cidades e vilas que haviam 
se desenvolvido durante o auge extrativo (OLIVEIRA, 1982). 

Atualmente, dos vinte e dois municípios que totalizam os núcleos urbanos existentes no Acre, sete 
tiveram sua fundação efetivada logo após a instituição do Território. São eles: Xapurí, Brasiléia, Sena 
Madureira, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó e Rio Branco. 

As primeiras cidades estão quase todas localizadas na zona de fronteiras. Nos limites com o Estado 
do Amazonas, encontram-se as cidades de Tarauacá, Feijó, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, posicionadas 
também junto a linha geodésica Cunha Gomes. Esta localização é explicada pelo fato de serem estes pontos 
extremos de navegação, durante a vazante dos rios (MESQUITA, 1989: 177). Na fronteira com a Bolívia 
no alto Rio Acre, se encontra a cidade de Brasiléia. São exceção a esta regra, as cidades de Rio Branco e 
Xapuri ambas localizadas nas margens do Rio Acre. 

Os dois centros mais importantes são indiscutivelmente Rio Branco e Cruzeiro do Sul, um na Bacia do 
Purus e outro na do Juruá. Porém os relacionamentos entre as cidades de uma bacia com as de outra, eram 
(e ainda são) extremamente dificeis e demoradas, pois não existindo rodovias, as comunicações tinham que 
ser realizadas exclusivamente pelos rios3 

, e hoje , por via aérea. Por outro lado, a forma do Estado, alongada 
transversalmente aos principais rios, a cobertura contínua de selva e a navegação por embarcações de porte 
médio, apenas durante as cheias, criaram até hoje um problema de transportes crucial para o Estado. Por 
conseguinte, naquela época, e ainda hoje, as ligações das cidades de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó, são 
mais fáceis com a cidade de Manaus do que com Rio Branco, a capital. 

MESQUITA (1989) e RANCY (1992), fazem uma análise do modo como foram criados os primeiros 
municípios acreanos distribuídos por três departamentos-Alto Acre, Alto Purus e Alto Juruá, o que permitirá 
algumas observações de suas peculiaridades urbanas, ajudando a compreender a evolução da história da 
urbanização no Acre. A seguir, a descrição da formação das cidades permite uma melhor entedimento da 
afinnativa dos autores: 

Xllpuri: localizada à margem do Rio Acre, em rrente à confluência com o Rio de mesmo nome. 

3 Para se ir de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, antes das ligações aét"Cas, era necessário descer o rio Acre até Boca do Acre, 
prosseguir pelo Purus até sua embocadura no Solimões, continuar por este rio acima até encontrar o .Turuá e passar em seguida a subir este 
último até Cruzeiro do Sul, levando nesta trajetória tempo superior a 30 dias, no período de águas altas . 
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Constituía-se em um pequeno povoado que se formou em 1902, em função da luta armada entre brasileiros 
e bolivianos. Fazia parte do Território das Colônias, pertencente à Bolívia. Em 1904, com a divisão do 
território em departamentos, foi elevada à categoria de vila, passando à condição de cidade no ano seguinte, 
e em 1912 tornou-se sede de comarca. 

A cidade, que aos poucos foi se organizando nesta fase política-administrativa, alcançou certo desen
volvimento, proporcionado pelas condições financeiras, que possibilitaram melhorias em diversos setores da 
atividade humana. A presença no município de funcionários da justiça e da administração central, com boa 
formação intelectual, motivou melhorias no nivel sócio-cultural de seu povo. 

Brasiléia: localizada à margem esquerda do Rio Acre, em frente à cidade (Província de Panda) bolivi
ana de Cobija, foi criada como vila em 191 O, em função de uma ação conjunta de um gmpo de brasileiros para 
alojar as autoridades judiciárias que desenvolviam suas atividades na região. Após conseguirem uma área viável 
para o proposto, efetivou-se a derrubada da mata e a conseqüente constmção de uma sede para o Palácio da 
Justiça. Assim formou-se a nova vila, inicialmente chamada Brasília, com uma população de pouco mais de cem 
pessoas. 

Situada na região do Departamento do Alto Acre, em 1911 passou à sede do Termo Judiciário e somente 
em 1912 foi efetivada oficialmente a sua organização como vila, tendo sido nomeadas as primeiras autoridades 
locais. Somente em 1937, foi elevada a categoria de distrito do município de Xapuri, passando à município em 
1938, com instalação em 1939. Em 1943 passou a ter denominação atual. 

SenaMtulureira: situada na confluência dos Rios Caeté e laco foi implantada em um antigo aglome
rado do Seringal Santa Fé e fundada já como cidade em setembro/1904. Sua criação para sede do Depar
tamento do Alto Purus, decorreu da favorável posição geográfica, levando-a também a se transformar em 
capital do território. Em vista disso, foi organizada uma administração voltada a efetivar diversas melhorias 
que favoreceram seu crescimento, sendo a única cidade do Acre a possuir bondes e repartições federais. 
Com tudo isso, era provável que um grande desenvolvimento marcasse a cidade, neste periodo. 

Porém, por volta de 1912, perdeu a condição de capital devido a tentativa frustada de tornar o Acre 
autônomo do Brasil, a exemplo do ocorrido em Cmzeiro do Sul. Este fato aliado ao declínio econômico, fez 
com que a prosperidade que vinha se efetivando fosse interrompida e, por volta de 1917, em virtude da 
inoperância das repartições ali instaladas, quase todas foram retiradas ou desativadas, permanecendo ape
nas a Prefeitura do Departamento e a Prelazia, que foram posteriormente transferidas para a capital, Rio 
Branco, em decorrência de mudanças administrativas do Território. 

Cruzeiro do Sul: nasceu também, na condição de cidade, com sua fundação oficial em setembro/ 
1904. O local escolhido foi a sede do seringal conhecido como "Centro-Brasileiro", e localizava-se à mar
gem esquerda ao barracão central, casa de farinha e algumas barracas isoladas. O desenvolvimento verifica
do nos anos seguintes permitiu que a cidade contasse com mudanças expressivas em diversos setores. As 
melhorias aliadas ao crescimento populacional verificado no município, fizeram com que a estrutura da cida
de se apresentasse com certa solidez, contando com cerca de 2.000 habitantes em 191 O, vivendo em razo
áveis condições para a época e as peculiaridades locais. 

Estas condições favoráveis permitiram que nesta cidade, no mesmo ano de 191 O, surgisse um movi
mento pró-autonomia do departamento, objetivando transformar o Acre em um novo estado brasileiro. O 
movimento fracassou e Cruzeiro do Sul não conseguiu escapar da já traçada rota da decadência dos demais 
centros urbanos por ocasião do declínio gumifero. 

Tarauacá: situada à margem esquerda do Rio Tarauacá, surgiu de um pequeno aglomerado no serin
gal chamado Foz do Rio Muru, e emjaneiro/1907, foi denominada de Vila Seabra. Inicialmente obedecia a 
jurisdição do Departamento do Alto Juruá, porém em 1913, com a nova organização territorial, formou a 
unidade administrativa do Departamento do Tarauacá, passando neste mesmo ano à condição de cidade. 
Esta, como todas as cidades do Acre apresentou crescimento razoável somente até enquanto durou o surto 
gumífero. Somente em 1943 Seabra passou a denominar-se Tarauacá. 

Feijó: situada à matgem direita do Rio Envira, afluente do Tarauacá, o local vinha sendo desbravado 
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desde 1880, aproximadamente. O povoado que ali se formou, originou-se da sede do seringal Porto Alegre, 
transformado no inicio do século em vila, permanecendo assim até 1938, quando foi elevada à condição de 
cidade, organizando-se, em 193 9, tanto o município como a comarca. 

Rio Branco: capital do Acre, assim como as demais cidades acreanas, também se originou de um 
Decreto. O local primitivo situava-se à margem esquerda do Rio Acre, onde em 1882 organizou-se a sede 
do seringal denominado "Empresa" . À partir da divisão territorial de 1904 o povoado que fazia parte do 
Departamento do Alto-Purus, foi elevado à categoria de vila, e designada a sediar o novo organismo. A 
elevação desta vila à categoria de cidade ocorreu em setembro/ I 904, e em 1908 efetivou como comarca do 
Alto Acre. Em 1909 teve seu nome mudado para Penápolis (homenagem ao então presidente da República, 
Afonso Pena), mas em 1912, a denonúnação da cidade foi modificada novamente, passando a chamar-se 
Rio Branco em homenagem ao diplomata brasileiro. 

Em 1913, em função da nova organização do território, a cidade de Rio Branco passou a categoria de 
município e em 1920, com a extinção dos departamentos e a unificação dos municípios em torno de um 
governo central, a cidade foi escolhida para ser a capital, condição que se manteve mesmo após 1962, 
quando da transformação do território em Estado. 

dos: 
Da descrição sucinta feita sobre a origem dos núcleos urbanos, alguns aspectos podem ser destaca-

a) em todos os casos a origem deve-se a uma decisão administrativa, e não por uma evolução 
natural de povoações, que cresceram paulatinamente; 

b) com exceção de Xapuri e Brasiléia, todos os demais núcleos urbanos foram implantados em 
sedes de seringais ou em suas proximidades; 

c) a origem e crescimento estão totahnente vinculados ao surto da borracha, fator também decisivo 
para a incorporação do Acre ao Brasil; 

d) o padrão espacial é caracterizado pela localização ribeirinha dos centros urbanos, ao longo dos 
afluentes do Rio Amazonas/Solimões, ou seja orientada de acordo com a rede fluvial. 

e) o auge gumífero e a presença na região de instituições e funcionários oficiais qualificados e com 
bom rúvel intelectual fizeram com que melhorias fossem efetivadas, sendo que em alguns municí
pios, principalmente Sena Madureira, Rio Branco e Cruzeiro do Sul onde a intensidade dos 
melhoramentos foi maior, resultou uma evolução sócio-cultural considerável; 

13.4 -A CRISE DA B o RRACHA E EsTAGNAÇÃO URBANA 

O Acre, cuja economía baseava-se exclusivamente no setor gumífero, não conseguiu obter força 
econômica própria para superar a crise iniciada nos anos pós 1912, causada pela supremacia da Ásia com 
relação a produção da borracha, com bases racionais, suplantando o Brasil no mercado internacional: os 
preços do produto caem e com isto desorganiza-se a economía regional. 

De 1920 a 1960, a Amazônia passa por uma longa estagnação que vai traduzir-se em outros aspectos 
em sua organização urbana. Assim, o crescimento normal que vinha se verificando nas cidades, foi interrom
pido, permitindo que uma decadência socioeconômíca cultural, tomasse lugar. Esta situação marcou a região 
em sucessivas décadas, apresentando apenas impulsos de desenvolvimento, independente dos esforços 
empreendidos pelo povo e organismos oficiais. 

OLIVEIRA (I 982), faz uma análise da formação e evolução da cidade de Rio Branco, relatando 
alguns aspectos de sua urbanização, neste período: 
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a) Na década de 20 e 30, a crise da economia acreana influenciou na composição da população 
urbana do município de Rio Branco, decaindo o número daquela vinculada inicialmente à eco
nomia mercantil da borracha, fixando-se outra estabelecida em tomo do comércio e da admi
nistração4 

b) Enquanto Rio Branco mantinha um contingente pequeno, porém mais ou menos estável, absor
vido no quadro das atividades locais sobreviventes , as demais cidades acreanas tomavam-se 
na época núcleos de reduzidíssima população. As atividades administrativas e a condição de Rio 
Branco como capital do Território, são responsáveis, em parte, pela sua maior dimensão 
demográfica. 

c) Em 1942-1945, a Segunda Guerra Mundial vai demandar um novo esforço da produção extrativa, 
resultando na reativação das atividades mercantis. Rio Branco apresenta relativa expansão ur
bana, uma vez que são criadas colônias nos antigos seringais em tomo da cidade, fixando inclu
sive os chamados "soldados da borracha", desmobilizados no pós-guerra. 

d) Em torno de 1950, as áreas agrícolas mais próximas de Rio Branco, passaram a ser 
gradativamente incorporadas ao perímetro urbano, com o assentamento de uma população 
pobre, sem meios próprios de produção, que ocupava áreas tornadas urbanas, sem procedi
mentos legais que lhes garantissem a propriedade do solo. 

e) Até o final da década de 60, esta população pobre estava de alguma forma inserida nas ativida
des urbanas, já influenciadas pelo processo gradual de abertura para o Centro-Sul que se esbo
çava desde o começo daquela década. 

Segundo MESQUITA ( 1989), Em Cruzeiro do Sul, nem mesmo o surto da Segunda Guerra concor
reu para que a localidade adquirisse maior importância. A cidade permaneceu estagnada até a elevação do 
Território do Acre a Estado em 1962. 

13.5 -A ORGANIZAÇAO URBANA A PARTIR DE 1970 

O ano de 1960 constitui um marco temporal de avaliação do que tradicionalmente foi a organização urbana 
da Região Norte. Trata-se de um momento que pode ser considerado como o final de um longo período de 
estagnação econômica e da vida urbana e o começo de um novo período, caracterizado por um vigoroso processo 
de transfonnações na esfera produtiva, na ocupação territorial e nas relações sociais de produção, originando a 
ruptura de uma organização urbana longamente cristalizada (CORREA, 1989). 

Entre as transformações advindas após 1960, situa-se aquela referente à progressiva alteração do padrão 
espacial dendritico da organização urbana, padrão este orientado pela densa rede fluvial. As rodovias são o eixo da 
nova circulação, em detrimento da fluvial, deslocando o sítio dos núcleos do vale para a terra firme. 

No Acre, os efeitos desse processo foram wn pouco retardados, e de fato começaram a ser sentidos nos 
primeiros anos da década de 70, especialmente a partir de 1972, quando tem início um movimento mais sistemático da 
população dos seringais para os centros urbanos. Esse movimento é essencialmente determinado pela incorporação 
do Acre ao processo de expansão agrícola da Amazônia. 

Em síntese, o processo se caracterizou pela presença de grandes empresas e fazendeiros oriundos do 
Centro-Sul do Brasil, induzidos por ação governamental, que adquirindo imensas extensões de terra pertencentes 
aos antigos seringais, principahnente no vale do Rio Acre, devastaram as matas para a implantação de pastagem, 
expulsando posseiros e seringueiros. 

4 A cidade passou a atrair população rural , nela se estabelecendo inclusive seringalistas que procuravam garantir sua função de 
compradores de produtos da economia rural e distribuidores de bens,atividades que já exerciam nos seringais através dos barracões 
(MESQUITA, 1989) 
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Assim, a população expulsa dos seringais seguiu o traçado dos rios e das estradas em direção aos 
centros urbanos, principalmente para Rio Branco, que de resto parecia a única alternativa em termos de 
oportunidades de empregos e negócios. No Vale do Juruá, as migrações para as cidades, como Cruzeiro do 
Sul por exemplo, não foram muito acentuadas, visto que a população não era tão numerosa e principalmente 
porque o processo de ocupação das terras nessa área preservou, em parte, as atividades tradicionais dos 
senngrus. 

A partir daí, portanto, a ocupação dos Vales do Purus e do Juruá seguiu padrões distintos. Enquanto 
no primeiro, que compreendia então os municípios de Brasiléia, Xapuri, Rio Branco e Sena Madureira, a 
abertura de uma rede mais ampla de estradas, capitaneadas pela BR-364 (Rio Branco-Porto Velho-Cuiabá
Brasília) e pela BR 317(Rio Branco-Xapurí-Brasiléia), favorecia a intensificação do contato com frentes 
demográficas externas; o segundo, compreendendo então os municípios de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e 
Feijó, achava-se permanentemente isolado, sem estradas transitáveis e, portanto, quase inacessível à pene
tração de migrantes de todo o tipo, inclusive pequenos proprietários (IBGEIIPEA, 1990). 

A abertura de rodovias de penetração concomitantemente aos projetos de colonização realizados pelo 
INCRA e pelo governo estadual, foram responsáveis também pelo revigoramento e surgimento de algumas 
vilas e povoados. Como exemplo desta nova organização urbana, surge Vila Campinas, Humaitá e Acrelândia, 
originada do Projeto de Colonização Redenção, criado pelo governo do estado na década de 80 sendo 
efetivado como município em abril/1992. 

Juntamente com Acrelândia (Lei n.0 1.025 de 28 de abril de 1992), foram criados mais nove novos 
municípios: Bujarí (Lei n.0 1.031 de 28 de abril de 1992), Epitaciolândia (Lei n.0 1.026 de 28 de abril de 
1992), Capixaba (Lei n. 0 1.027 de 28 de abril de 1992), Jordão (Lei n. 0 1.034 de 28 de abril de 1992), 
Porto Acre (Lei n.0 1.030 de 28 de abril de 1992), Porto Walter (Lei n. 0 1.033 de 28 de abril de 1992), 
Rodrigues Alves (Lei n. 0 1.032 de28 de abril de 1992), Marechal Thaumaturgo (Lei n.0 1.029 de 28 de abril 
de 1992) e Santa Rosa do Purus (Lei n.0 1. 028 de 28 de abril de 1992). 

O ritmo da urbanização à partir desta década pode ser avaliada pela proporção entre população 
urbana e rural. Em 1960, a população urbana representava 20,66% da população total do Estado, em 1970 
elevou-se para 27,54%, em 1980 para 43,87% e em1991 para 61 ,88%. A taxa média de crescimento da 
população urbana nos anos sessenta foi de 6,14% ao ano, nos anos setenta atingiu 8,34% e na década de 
oitenta manteve-se em 6,27%. 

A estrutura espacial urbana, centralizada, se manifesta na concentração demográfica regional e urbana 
e na evolução da participação do Vale do Acre (que atualmente engloba as regionais do Baixo e Alto Acre) 
e da população de Rio Branco no total da população do estado pelo índice geral de urbanização. 

Por fim, o aspecto mais relevante desta nova estrutura espacial foi consolidado entre 1980 e 1991, 
com a diminuição da população rural em termos absolutos: 169.134 para 159.130 habitantes, que atingiu 
quase todos os municípios, com a exceção de Plácido de Castro, Senador Guiomard e Brasiléia, onde 
localizavrun-se projetos de assentrunentos rurais. 

Os reflexos do êxodo sobre Rio Branco, foram acentuados: em 1970, a população urbana somava 
apenas 34.531( 16% do total do Acre), saltando em 1980, conforme Censo Demográfico, para 87.646 
habitantes residindo na área urbana de Rio Branco ( 29% da população total do Acre) e em 1991 já concen
trava 40,33% de todo contingente demográfico. Dessa forma, a taxa de crescimento geométrico anual da 
população urbana de Rio Branco na década de 70, foi de 9, 76%, o que evidencia a importância numérica do 
componente migratório. 
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É importante ressaltar que Rio Branco concentra hoje (estimativa para 2000), 83% da população do 
Baixo Acre, 49% do total da população estadual e 63% de toda população urbana do Acre. 5 

A chegada da população de trabalhadores rurais (seringueiros, colonos, posseiros, etc) em Rio Bran
co, gerou problemas diversos em função da limitada estrutura urbana. Esta população, sem alternativas, 
passa a ocupar primeiramente as áreas de periferia próximas da cidade e depois, áreas cada vez mais 
longínquas do centro. Nestes locais, as condições de habitabilidade são precárias, uma vez que são áreas 
desprovidas de infra-estrutura básica. 

Estes trabalhadores, por sua vez, ficam como que marginalizados, uma vez que o mercado de trabalho 
urbano regional incipiente, não possui condições de absorvê-los. Soma-se a isto, o fato destes trabalhadores 
não se encontrarem habilitados para desenvolver atividades urbanas. 

Em pesquisa realizada em 1990 sobre a inserção da população rnigrante no mercado de trabalho6, 

concluiu-se que o traço característico em Rio Branco, foi a queda das atividades ligadas à produção extrativa 
vegetal (de 31,8% para 5,2%) além das chamadas "ocupações mal definidas", onde se alojavam principal
mente os que desenvolviam atividade braçal urbana. Em contrapartida cresceram as ocupações ligadas à 
administração (empregados, gerentes, funções burocráticas de escritório, etc), os inativos (aposentados e 
estudantes), as atividades da indústria de transformação (especialmente a madeireira) e a da prestação de 
serviços (destacando-se as ocupações de vigia, porteiro e servente). 

13.6 - Os IMPACTos DA URBANIZAÇÃO 

O crescimento excessivo das periferias urbanas, principalmente através das ocupações ilegais, tem 
trazido uma série de danos ambientais, os quais contribuem por sua vez, com o agravamento dos problemas 
de insalubridade e de bem estar social. Os problemas mais graves decorrem das deficiências no abasteci
mento da água, na insuficiente rede de esgotos e da coleta de lixo, que se aliam às instalações inadequadas 
dos centros urbanos. 

Os problemas de abastecimento de água se referem a deficiência na rede de distribuição, ausência de 
tratamento ou tratamento inadequado; insuficiência na captação, defasagem dos dados de projetos para 
novas instalações e ausência de proteção aos mananciais (IBGEIIPEA- PMACI I, 1990). 

Quanto aos esgotos, os resíduos finais, tanto no caso da rede, como no caso do sistema de "fossa 
negra"( muito utilizado nas residências), correm sem tratamento nenhum, para os cursos de água mais próxi
mos. De acordo com aFUNTAC (1995), 70,81% das habitações nas periferias das áreas urbanas no Acre 
utilizam o sistema de fossa negra, que na época de maior concentração de chuvas, se esgotam e transbordam 
contaminando o solo e pessoas7 

Em locais de pouca declividade, a impermeabilidade dos solos dificulta o escoamento das águas plu
viais e impede a absorção do conteúdo das fossas e sumidouros. O lençol freático muito superficial contribui 
para as conseqüências desastrosas, dificultando o escoamento das águas. 

Estes fatos contribuem para aumentar a incidência de doenças como a malária e a leishmaniose8, 

principalmente nas áreas que não dispõem de serviços públicos e onde está concentrada uma população 
muito pobre. Nos três primeiros meses deste ano já foram registrados cinco mil casos de malária, conforme 
relatórios da Fundação Nacional de Saúde-FUNASA O município de Cruzeiro do Sul lidera a lista, sendo 
seguido pelos municípios de Bujari, Porto Acre e Capixaba (Jornal" O Rio Branco", de 23/04/2000). 

Quase todas cidades apresentam significativas áreas alagadas e/ou represadas e estagnadas, proveni
entes das águas de chuvas e de uso doméstico, notadamente nos bairros periféricos, onde não existem 
drenagem e rede de esgoto, causando insalubridade e riscos de saúde à coletividade. Contribuem para esta 
situação, a não execução de sa~etas, guias, rede, bocas de lobo, quando da execução da pavimentação de 
ruas e avenidas, ausência de rede de drenagem na maioria dos bairros além de liga-

5 Ver Capítulo DEMOGRAFIA. 
6 Pesquisa domiciliar (382 famílias) efetuada nas periferias urbanas de Porto Velho e Rio Branco, aplicada em bairros com 

características variadas quanto ao nível de sua população- lBGE/lPEA-PMACll , 1990. 
7 A pesquisa foi realizada em 6 municípios (1993): Tarauacá, Sena Madureira, Rio Branco, Cruzeiro do Sul , Brasiléia e Assis 

Brasil FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ACRE, 1995. 
8 Ver capítulo INDICADORES SOCIAIS 
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ções clandestinas de esgoto à rede de drenagem (Prefeitura Municipal de Rio Branco, 1986). 
Como a maioria das cidades está situada em parte, nos baixos terrenos marginais aos rios ou vales por 

onde circulam igarapés, estas ficam sujeitas às grandes amplitudes dos regimes dos rios, ocorrendo alaga
mento parcial das áreas urbanas durante os períodos de enchente. Nesta situação encontram-se Rio Branco, 
Sena Madureira, Xapuri, Brasiléia, Cruzeiro do Sul, entre outras. 

Como exemplo, destaca-se particularmente a cidade de Rio Branco, que está construída parte sobre 
a planície de inundação do Rio Acre, parte sobre as áreas mais elevadas. As enchentes anuais e seus impac
tos ambientais e sócio-econômicos vêm se acentuando. 

As inundações em Rio Branco, chegam atingir 87% da área urbana do Segundo Distrito (MESQUI
TA, 1996), margem direita do Rio Acre e 15% do Primeiro Distrito, margem esquerda do rio (Prefeitura 
Municipal de Rio Branco, 1986). 

Figura 4 - Enchente no bairro do Taquari (Segundo Distrito), 19g7 

Além das enchentes, o Rio Acre vem ao longo dos anos, causando sérios danos ao sítio urbano de Rio 
Branco através de intensa erosão, que a cada ano, acarreta destruição de ruas, árvores e casas, e vem 
avançando cada vez mais sobre uma infra-estrutura consolidada, principalmente no centro e nas suas proxi
nudades. 

Importante destacar que este quadro de erosão, além de ser um fenômeno natural, é reforçado pelas 
características geológicas do solo da região9 Este tipo de erosão de solapamento que dá aparecimento a 
grandes desbarrancamentos, é verificada tanto no Rio Acre, como no Juruá, além do Tarauacá e Purus, 
afetando por sua vez os sítios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. No entanto, o desmatamento e ocupação das 
margens dos rios, contribuem para o aceleramento do processo. 

9 TEIXEIRA GUERRA em sua visita ao Acre em 1953, já observava grandes desbarrancamentos produzidos pela partida ou 
desabamento da argila, danificando as construções na rua Floriano Peixoto com a rua Rui Barbosa em Rio Branco. Algumas construções, 
segundo e le, já estavam abandonadas e outras também teriam de ser, em virtude dessas falhas. 
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Em 1986, o Plano Diretor de Desenvolvi
mento Urbano de Rio Branco além de apontar o 
direcionamento ideal para a expansão urbana, iden
tificava as áreas passíveis de inundações, não per
mitindo edificações nas áreas situadas abaixo da 
cota de 135 metros do nível do mar. No entanto, 
isto não foi suficiente para evitar a ocupação das 
áreas ribeirinhas com estas características. A ex
pansão descontrolada fez com que a cidade ficasse 
assentada parcialmente em terrenos pouco adequa
dos à urbanização, ou seja, as barrancas, suscetí
veis à erosão e fundo de vales facilmente 
inundáveis. 10 

Figura 5- Erosão da margem direita do Rio Acre 

Por outro lado, o Plano não faz referência e nem prevê por exemplo, áreas que possam ser usadas 
com fins sociais ou outros mecanismos de democratização da ocupação do solo, ficando a expansão da 
cidade ao sabor da especulação imobiliária. Soma-se a isto, a falta de interesse das administrações que não 
souberam (ou não quiseram) utilizar o Plano Diretor, mesmo com suas limitações, aliado à outros instrumen
tos para o controle do uso do solo urbano. Ademais, não basta a formulação de novas leis - os Planos 
Diretores são abundantes no Brasil e portanto, não foi por falta deles que as cidades de um modo geral se 
tornaram uma sucessão de tragédias cotidianas. 

O serviço de coleta de lixo é precário e em algumas cidades é até inexistente. O lixo é depositado à 
céu-aberto (lixões). Mesmo em Rio Branco, cujo serviço de coleta é terceirizado, o lixo passou a ser 
depositado em aterro controlado recentemente. Mesmo assim, pesquisa realizada em 1994, indicou que 
cerca de 40% da população de Rio Branco, destinava inadequadamente o lixo: queimava, jogava em bueiros, 
áreas verdes, vias e logradouros públicos, igarapés ou no rio Acre (Prefeitura Municipal de RIO BRANCO, 
1996). 

A poluição do ar constitui um outro problema crescente nas áreas urbanas do Acre. Este tipo de 
poluição é decorrente, entre outros fatores das queimadas no meio rural, gases lançados por veículos, espe
cialmente caminhões, fumaça das serrarias e da queima de entulho e lixo pelos moradores das cidades. Nos 
meses de verão, a situação fica crítica, contribuindo principalmente para o aumento das 

10 "A s zonas imediatamente j unlo às margens do rio não estão ocupadas com instalações humanas devido em parte ao seu forle 
declive e as inundações à que estão sujeitas. Por ocasião das cheias as águas sobem às vezes mais de 1 O metros. As áreas do leito maior 
stío aproveiladas pelos caboclos para pequenas "culturas de p raia " (GUERRA, 1955: 80) 



-------------------- O Processo de Urbani.za§áO no Acre 

doenças respiratórias e prejudicando até o funcionamento do tráfego aéreo da região. 
Vista de um avião ou em fotos aéreas, Rio Branco, parece ser uma cidade cheia de espaços verdes, 

mas na escala terrestre constata-se uma falta total de árvores nas vias de circulação. Com efeito, as árvores 
de Rio Branco correspondem aquelas localizadas nos quintais. Na região central pode-se dizer que a atmos
fera é asfixiante e que tal fato é muito mais devido à intervenção humana do que ao meio natural propriamente 
dito. As ruas e demais lugares de grande circulação de pedestres, não contam com calçadas e abrigos 
suficientes contra a chuva e o soL 

Ao contrário de outras cidades, Rio Branco apresenta maior densidade populacional na periferia do 
que em suas áreas centrais, conseqüência de alguns fatores, tais como, crescimento espontâneo da cidade, 
implantação de conjuntos habitacionais na periferia, ocupações espontâneas das margens do Rio Acre e 
surgimento de loteamentos clandestinos. 1 1 

Conseqüentemente, surge dentro do tecido urbano, áreas dotadas de equipamentos e serviços urba
nos com densidade relativamente baixa, e áreas paupérrimas, mais densas, sem nenhuma infra-estrutura e 
servtços. 

Houve uma progressiva e contínua expansão da área urbana, que cresceu mais rapidamente que a 
população, configurando um processo totalmente negativo de ampliação especulativa do espaço urbano. 
Esta grande expansão do perímetro urbano, veio aliada por sua vez, ao aparecimento de grandes vazios na 
malha urbana, trazendo diversas dificuldades à administração municipal para o fornecimento dos serviços 
públicos (transporte, energia, rede de esgoto, abastecimento de água, etc). 

O problema de titulação das terras e especulação imobiliária em Rio Branco remonta a evolução da 
cidade, quando ainda na década de 50, segundo Teixeira Guerra, as terras que estavam fora do perímetro 
urbano e eram da União, começaram a ser distribuídas em pequenos lotes, sendo acrescidas ao perímetro 
urbano. Este sistema de doação das "terras urbanas" foi o que propiciou o lançamento do que se pode 
chamar da "semente da especulação" , uma vez que " ( ... )alguns espertos já estão vendendo o "ponto ". 
Isto mostra o erro cometido, que deve ser sanado o mais rapidamente possível, para não se agravar 
o problema existente. ( .. . )Este sistema de concessões de terras urbanas pode redundar numa especu
lação prejudicial num futuro próximo (GUERRA, 19 53: 13 2). 

Enquanto a demanda de terrenos urbanos adquire uma dimensão especulativa, parcelas de terrenos 
urbanizados são mantidos ociosos, a cidade se espalha, os custos de implantação e operação de serviços 
públicos se elevam e, sobretudo, os custos de habitação. 

Neste contexto, a habitação passa a ser um problema de proporções consideráveis. De acordo com a 
COHAB-AC, o déficit habitacional no Estado, é de aproximadamente 25.000 moradias, sendo que Rio 
Branco contribui com mais de 50% para este número. Importante ressaltar que nem sempre o déficit é de 
uma nova habitação mais sim de habitabilidade, isto é, de condições de saneamento, salubridade, regulariza
ção fundiária e de infra-estrutura urbana. 

A questão fundiária, com a presença de um elevado número de terras sem titulação, seja urbanas ou 
rurais, representa tanto no campo como na cidade, fenômeno gerador de conflitos. Para os produtores 
rurais, além da inse~:,rurança em relação à permanência na terra, a falta de título os tomam alijados do sistema 
de crédito bancário. Os trabalhadores urbanos também não ficam atrás: além de não terem qualquer direito 
aos serviços públicos (garantidos por lei apenas aos proprietários de imóveis), ficam impossibilitados de 
obter qualquer financiamento ou assistência técnica para aprovação de projetos de construção e reforma de 
sua casa, pelos mesmos motivos. 

Enquanto em Rio Branco e alguns outros municípios acreanos os problemas socioeconômicos e 
ambientais trazem em seu bojo os reflexos da urbanização precoce e acelerada, os demais núcleos urbanos 
(principalmente as sedes dos mais novos municípios), apresentam algumas características e situações distin
tas da apresentada. 

Enquanto que nos primeiros, os problemas urbanos consolidam uma crise ambiental, nestes últimos, 
como Santa Rosa do Purus, Porto Walter, Jordão, Marechal Thaumaturgo a tônica é a pobreza e o isola
mento da população. Notadamente rurais, estes núcleos constituem pequenas clareiras no interior da flores
ta, que alçadas ao posto de sedes de município, adquirem status de "cidades", sem no 

11 
Caracterizados assim pela administração pública por não apresentarem titulação da propriedade da terra. 
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entanto dispor de uma estrutura mínima de serviços e equipamentos urbanos, que os qualifiquem como tal. As 
conseqüências desta situação são equiparadas as mesmas que viveria um filho que na juventude quer ser 
independente do pai, porém não tem como se sustentar. 

Por outro lado, a despeito do seu tamanho, já são percebidos ali pequenos embriões dos futuros 
grandes problemas ambientais que se instalarão caso nada seja feito. Mais uma vez a disposição de resíduos 
sólidos e saneamento básico estão na ponta destes problemas, o que muda neste quadro é apenas a sua 
proporção. 

A questão do isolamento ainda hoje constitui um problema a ser resolvido, tanto no que diz respeito a 
operacionalização da produção, como na própria articulação da rede de cidades. A região do Juruá não está 
efetivamente ligada ao restante do Estado por rodovia. A rodovia BR 364 que liga Cruzeiro do Sul a Rio 
Branco funciona precariamente durante alguns poucos meses no ano. Em função disso, a ligação comercial 
fundamental é feita com Manaus, ou mesmo Porto Velho e Belém. O transporte para estas localidades é feita 
por balsa e avião. 

A ligação dentro da Regional não é melhor. Cruzeiro do Sul, pólo regional, liga-se a Rodrigues Alves 
e Mâncio Lima por estrada asfaltada, mas a ligação dos núcleos do interior com estas é extremamente 
precária. O mesmo acontece com Marechal Taumaturgo e Porto Walter cuja ligação só é feita pelos rios, que 
por sua vez não são navegáveis nos períodos de seca. 

Na região do Purus, Santa Rosa do Purus é outro exemplo desta situação. Mesmo sendo muito 
dependente dos serviços de Sena Madureira, principal centro urbano regional, também não tem ligação 
direta com esta por estrada, e o sistema de transporte fluvial fica muito comprometido no verão, quando se 
chega a levar pelo menos 15 dias em uma viagem de ida e volta à Sena Madureira. 

13.7 -CoNcLusõEs E REcOMENDAÇõEs 

A dinânúca demográfica e a intensidade do processo de urbatúzação influi fortemente nos impactos 
ambientais. A assistência à saúde torna-se relevante para a migração e a urbanização, de tal forma que a 
disponibilidade de serviços de saúde passa a ser valorizada juntamente com a escola, podendo significar a 
escolha de área urbanas, ou ao menos proximidades de centros urbanos que disponham destes serviços, 
trazendo uma série de implicações para o Zoneamento Econômico-Ecológico. Estes fatos sugerem a neces
sidade de levar melhor em conta a dinâmica urbana da região amazônica (SMERALDI, s.d.:69). 

Significa que é necessário buscar também soluções urbanas para os problemas regionais, assegurando 
aos trabalhadores, condições dignas de saúde, educação, moradia e trabalho, seja no campo ou em vilas, 
povoados e cidades sustentáveis. 

Para se pensar em estratégias de desenvolvimento sustentável para o Acre, deve-se partir da premissa 
que o tipo e as condições de ocupação e uso do solo rural, vão condicionar sobremaneira o uso do solo 
urbano. E portanto, a crise ambiental emergente nas cidades é reflexo, entre outros fatores, deste tipo de 
ocupação desordenada e desrespeitosa das condições ambientais, aliada aos conflitos e desigualdades soei-
a1s. 

Assim, os esforços deveriam se voltar aqui primordialmente, para a conquista do que pode ser chama
do de a quinta dimensão do desenvolvimento sustentáveP2

: a "sustentabilidade espacial" (SACHS, 1993: 
3 8), que deve ser dirigida para a obtenção de uma configuração rural-urbana mais equilibrada e uma melhor 
distribuição territorial dos assentamentos humanos e das atividades econômicas, com ênfase principalmente 
na redução da concentração excessiva nos principais paios regionais(Rio Branco e Cruzeiro do Sul), e no 
freio da destruição de ecossistemas frágeis, mas de importância vital para o equilíbrio ambiental. 

Reconhecendo que a solução dos problemas regionais passa pela solução dos problemas urbanos e vice
versa, uma vez que estes estão intrínsicamente relacionados, e que "os mercados e a infra-estrutura urba
nos influem muito nas atividades produtivas rurais, seja porque esvaziam a zona rural distante, 

12 As outras quatro dimensões, já citadas no capítulo do Breve Histórico da Ocupação do Acre são: sustentabilidade social, 
econômica, política e cultural. 
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seja porque potencializam a ocupação das áreas adjacentes" (SMERALDI , s.d.: p. 69) deveriam ser 
buscadas estratégias inovadoras para o desenvolvimento urbano e regional considerando primordialmente: 

• A consolidação/estabilização dos assentamentos rural ou urbano, ou combinações entre os dois, 
que não exijam a contínua degradação e desmatamento, reconhecendo as diferenças espaciais e 
as ligações entre os objetivos sociais e ambientais (SMERALDl, op.cit.). 

• O estímulo de formas de organização social (cooperativas, associações de moradores) que per
mitam acesso comunitário e eqüitativo dos recursos naturais e do espaço urbano (NASCIMEN
TO, 2000). 

• Que a implementação das propostas não podem ser impostas de cima para baixo, mas sim 
projetadas e implementadas pela população, auxiliadas por políticas de capacitação eficazes e 
estimulo da consciência ambiental. 

É importante considerar simultaneamente, duas premissas estabelecidas por IGNACY SACHS (1993 :41 ), 
quais sejam : 

1) "As cidades são ecossistemas e, como tais, são fontes potenciais de recursos que muitas vezes 
são subutilizados". A exploração destes recursos pode tornar-se importante fonte de emprego, financiada 
através da economia de recursos, como também uma forma de melhorar as condições ambientais. As vilas e 
cidades devem ser planejadas eficientes e compactas, com sistemas circulares integrados, nos quais o resíduo 
de um processo se tome matéria prima de outro. 

Neste contexto deve-se dar prioridade a redução do fluxo de migrantes do interior para as cidades, 
utilizando novas oportunidades de industrialização descentralizada, para que swjam confi!,rurações rurais/urba
nas mais equilibradas. Dentro desta perspectiva deveria ser dada ênfase a duas propostas: desenvolvidas no 
documento da Frente Popular do Acre, A vida vai melhorar ( 1998): 

• Redes da Agroindústria e dos serviços básicos, que consiste na facilitação de localização, im
plantação da infra-estrutura e uma ampla isenção fiscal, para o desenvolvimento da agroindústria 
nas pequenas cidades do interior e nos principais centros urbanos das regiões administrativas, 
através de um sistema de hierarquização da rede urbana. 

• Pólos Agro florestais, 13 em tomo das cidades, tendo como propósito melhorar os padrões de 
saúde e alimentação da população, ajudar seus orçamentos familiares, capacitá-los a ganhar algu
ma renda adicional e criar empregos. Os Pólos formarão um "cinturão verde" de abastecimento 
dos centros urbanos, e constituirão um centro destacado de exploração da produção 
hortifrutigranjeira em sistemas agroflorestais, da criação de pequenos animais, frutas e verduras. 
Estes Pólos também podem fornecer produtos mais frescos e mais baratos, propiciar mais áreas 
verdes, a eliminação dos depósitos de lixo e a reciclagem dos resíduos domésticos. 

2) "As cidades são como pessoas: pertencem à espécie urbana, mas têm suapersonalidade pró
pria". A resposta ao desafio urbano, deve levar em conta as configurações específicas dos fatores naturais, 
culturais e sócio-políticos, do passado histórico e das tradições de cada cidade. Em lugar de propor soluções 
homogeneizadoras, a sua diversidade deve ser considerada, como valor cultural de grande importância. 

Estas premissas são de suma importância, principalmente considerando o potencial dos produtos da flores
ta, madeireiros e não madeireiros, a serem utilizados na geração de empregos urbanos e rurais e, as diferenças 
regionais internas em relação a forma de criação, ocupação do espaço, a localização e tamanho das cidades 
acreanas, aqui expostas, que deverão ser consideradas na solução de seus problemas. 

Ressalta-se que a falta de uma base de dados mais acurados sobre as condições sócio-ambientais urbanas 
no Acre, constitui um fator limitante ao planejamento do uso e ocupação do solo. Para que a ação 

13 Esta experiência já foi implantada com bons resultados pela Prefeitura Municipal de Rio Branco ( 1993- 1996), no entanto não 
houve continuidade com a mudança administrativa. 
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transfonnadora do meio-fisico seja corretamente desenvolvida, fazem-se necessárias a organização e a 
instrumentalização das infonnações sobre os elementos fisico-ambientais, em etapas posteriores, através de um 
"Diagnóstico Ambiental Urbano", em que possam ser detectadas as potencialidades e fragilidades de cada 
ecossistema urbano, com escala e bases cartográficas adequadas. 

Embora no Acre, 77% dos municípios tenham menos de 20.000 habitantes, e a obrigatoriedade de Planos 
Diretores de Desenvolvimento Urbano, pela Constituição, seja apenas para municípios com mais de 20.000 habitan
tes, é necessário que se conheça melhor os sítios nos quais estes estão instalados, e que se possa delinear algumas 
diretrizes mínimas para ocupação no meio rural e urbano, levando em conta principalmente a existência de áreas de 
proteção de mananciais (protegidas por lei) e a identificação de áreas cujo solos são inadequados e/ou de risco para 
os assentamentos humanos, como as áreas sujeitas à erosão e inundações periódicas. 

Assim o uso do solo ficaria condicionado às potencialidades do meio fisico e ao interesse social; a existência de 
sistemas de infra-estrutura (abastecimento de água, esgotamento sanitário , etc) e de circulação; e a critérios para a 
localização de indústria (em especial as poluentes) e/ou serviços nas áreas urbanas de acordo com o interesse da 
mruona. 

Para os municípios cujos Planos Diretores são obrigatórios, não basta fazê-los com regulação rígida, "tem que 
terprojeto de cidade, cara de cidade" (ROLNlK, 2000: 3). Além disso, tem que envolver os diferentes agentes que 
interferem na ocupação do território, ou seja, além do próprio poder público, os agentes privados (empresas constru
toras, loteadoras, autoconstrutoras) e os movimentos sociais que lutam por melhores condições de vida. 

No projeto de cidade, o desenho dos espaços deve levar em conta as potencialidades e as características de 
cada lugar, devendo ser condicionado e adaptado às características do meio, tais como topografia, revestimento do 
solo, ecologia, latitude, objetos tridimensionais e clima. Tudo isto deve ser buscado com o objetivo de criar uma 
identidade própria, relacionada não apenas com os aspectos fisico-ambientais, mas também em função da história e 
cultura de seu povo, possibilitando vir à tona, principalmente, sua condição de cidade dos Trópicos Úmidos. Neste 
contexto não se pode conceber que cidades acreanas, localizadas em plena Floresta Amazônica, e em condições 
climáticas tão adversas, sejam desprovidas por exemplo, de arborização. 

Considerando que os desequilibrios ambientais originrun-se muitas vezes, da divisão setorizada dentro de um 
conjunto de elementos que compõem a paisagem, um mecanismo que poderia ser utilizado à fim de que os impactos 
ambientais sejam rninimizados é a gestão de bacias hidrográficas, entendida como" uma unidade integradora dos 
setoresnaturaisesociais"14

. Em fàse de experimentação em alguns locais, a gestão de bacias hidrográficas representa 
também "uma mudança do conceito de planejamento regional-metropolitano, uma vez que o conjunto de 
governos locais envolvidos é definido não por considerações político-administrativas, mas sim por limites 
ecológico-ambientais" (HOGAN, 1995: 22). 

A respeito de sistemas de infra-estrutura, percebe-se que diante dos custos elevados na implantação desiste
mas convencionais costuma-se não fazer nada. Esta situação tem que ser revertida, à partir do estudo de alternativas 
não convencionais que podem ser utilizadas satisfatoriamente, seja na coleta e tratamento do lixo, esgotamento 
sanitário, pavimentação, etc. O importru1te é que desde o início de ocupação dos assentan1entos se priorize as fànnas 
saudáveis de gestão do solo urbano. 

Neste contexto, na impossibilidade da execução de redes de esgoto, poderiam ser feitas fossas sépticas 
individuais, por exemplo; mas caso se fàça a rede, de nada adianta, se os efluentes são jogados diretamente nos rios 
e igarapés, poluindo suas águas. Alternativas para o tratamento destes resíduos terão de ser pensadas. As lagoas de 
estabilização podem ser uma boa alternativa, em alguns casos, desde que sejan1 observados todos os critérios técni
cos para sua localização, execução e manutenção. 

Se uma prefeitura municipal não dispõe de recursos para coletar regulannente o lixo doméstico, ela pode dar apoio 
aos sistemas comunitários existentes. Em muitas cidades, literalmente milhares de pessoas ganhanl a vida coletando o lixo 
manualmente, sendo pagas pelas administrações municipais. Ou ainda na impossibilidade de adquirir caminhões para 
coletar o lixo, que se busque outra alternativa para fazê-lo. 15 A recuperação, reutilização ou reciclagem dos materiais 
podem reduzir o problema dos resíduos sólidos, estinlular o emprego e 

14 GUERRA & CUNHA, 1996. p.353 
JS Uma experiência de coleta seletiva de lixo realizada pelaAssociaçllo SOSAmazônia, (organização não governamental ambientalista) 

utilizando carros de boi , obteve resultado positivo em um Conj unto Habitacional de Rio Branco. 
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resultar em poupança de matéria-prima. 
Na impossibilidade de pavimentar todas as ruas com asfalto, pode-se pavimentar ao menos as calça

das com tijolos, priorizando a circulação de pedestres. Enfim, muita coisa pode ser feita com poucos recur
sos financeiros e com bastante impacto na mudança da relação homem-meio e consequentemente na melhoria 
da qualidade de vida da população. 

Estas colocações podem até parecer óbvias, no entanto não se pode esquecer o fato de que em 
grande parte dos planejamentos da Amazônia foram esquecidas as coisas mais básicas da vida cotidiana. É 
um paradoxo, por exemplo, a concepção de um urbanismo que prevê hospitais ultramodernos e que não 
dota a cidade de um sistema de esgotos e de água tratada . Mas não se trata somente de hospitais, mas de 
pontes, passarelas, aeroportos, estradas , barragens etc, obras de custo vultoso encontradas um pouco em 
cada parte e que nem sempre são prioritárias (YAZIGI, 1972). 

A despeito de todas as dificuldades, ressalta-se como positivo para o processo de mudança que se 
anuncia, o fato das cidades acreanas serem relativamente novas e muito pequenas, seja do ponto de vista do 
tamanho de área urbana propriamente ocupada, visto que algumas cidades não passam de três a quatro ruas, 
seja do ponto de vista do contingente populacional. Ou seja, facilita a utilização de tecnologias adequadas à 
pequena escala. 

Mesmo para a capital, Rio Branco, algumas das sugestões ou o mesmo a intenção das decisões 
citadas anteriormente, são válidas. Porém, neste caso particular de Rio Branco, os indícios colocam a mo
radia social, relacionada com a sustentabilidade ambiental, no centro de qualquer proposta que vise reverter 
esta situação de exclusão social e deterioração ambiental. A superação das questões fundiárias, e de suas 
extraordinárias oportunidades de lucro especulativo, é a condição necessária para resolver todos os demais 
problemas (MAR! CATO, 1996). 

Destaca-se também o componente tecnológico na superação dos problemas habitacionais e ambientais, 
através do desenvolvimento de madeiras adequadas à construção residencial e ao mobiliário, por meio do 
manejo sustentável da floresta (à luz das experiências locais da EMBRAPA e FUNTAC), para a qual o Acre 
apresenta alta potencialidade. 

Por fim é preciso destacar o papel da educação e informação para que haja uma nova cultura. Infeliz
mente a consciência e adoção destes princípios tem se dado em escalas reduzidas, sendo mais comum, o 
enraizamento de novos valores culturais, com a adoção de padrões de consumo das regiões mais ricas, que 
não passam por nenhum critério de seleção coerente com o meio. 

É ilusório esperar que o Acre resolva seus problemas sociais, continuando a copiar os estilos de vida 
e padrões de consumo do sul, apoiado na transferência de tecnologias, pouco adaptáveis à sua realidade. 
Entretanto, o processo de globalização que ocorre na economia mundial e na circulação de informações, não 
deixa espaço para a "desarticulação" e o isolamento total das influências do "Primeiro Mundo". Pelo contrá
rio, a globalização exige cada vez mais que os países e consequentemente os estados, sejam suficientemente 
competitivos em uma gama cada vez mais ampla de bens. 

Neste aspecto, a troca de experiência entre cidades e estudos comparativos devem desempenhar um 
papel importante nas políticas de cooperação, não tanto para encontrar modelos prontos, mas para estimular 
a criatividade social e para utilizar os acertos e erros dos outros . 

O desenho urbanístico destas cidades é a última coisa a ser feita, pois "antes de tudo é preciso saber 
escolher um modo de vida e ter os meios de sati~fazê-lo " (YAZIGI, 1972). A realização da primeira etapa 
do Zoneamento Econômico-Ecológico, indica que os primeiros passos já foram dados nesta direção, trazen
do um importante suporte para a elaboração de políticas urbanas coerentes com o desenvolvimento susten
tável do Estado. 
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14 - CONFLITOS SóCIO-AMBIENTAIS NO ESTADO DO ACRE 

14.1 ·INTRODUÇÃO 

A partir da segunda metade dos anos oitenta, os programas de zoneamento ecológico-econômico (ZEE) 
da região amazônica surgiram, em grande medida, como respostas oficiais a problemas de ocupação 
"desordenada" de espaços territoriais, envolvendo conflitos entre diferentes grupos da sociedade sobre o aces
so e a utilização dos recursos naturais. O assassinato de Chico Mendes, em dezembro de 1988, foi um caso 
exemplar nessa época dos conflitos sócio-ambientais na Amazônia que chamaram a atenção da opinião pública 
nacional e internacional. 

Apesar de seu vínculo estreito com o surgimento do zoneamento ecológico-econômico, os conflitos 
sócio-ambientais têm sido pouco contemplados na metodologia dos estudos do ZEE. No Acre, uma das 
características inovadoras do Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico foi justamente a inclu
são de um diagnóstico sobre conflitos sócio-ambientais. Essa iniciativa reflete, por um lado, as preocupações do 
governo estadual em resolver tais conflitos e, por outro, o processo de consultas a diferentes grupos da socie
dade acreana que compõem a Comissão Estadual do Zoneamento, fato que, desde a fase inicial de planejamen
to, norteou a definição dos produtos técnicos. 

Neste relatório, são apresentados, de forma resumida, os resultados do diagnóstico preliminar de confli
tos sócio-ambientais no Acre, como um dos produtos da primeira fase do Zoneamento Ecológico-Econômico. 
Esse trabalho teve como objetivos básicos: 

• identificar e caracterizar os principais conflitos sociais relativos ao acesso e à utilização de recur 
sos naturais no Acre, como um dos produtos da primeira fase do Zoneamento Ecológico-Eco 
nômico; 

• contribuir para a definição de medidas voltadas à prevenção e à resolução de conflitos sócio 
ambientais, no âmbito do zoneamento e no de outras políticas públicas relacionadas à gestão 
dos recursos naturais; 

Metodologia: Esse diagnóstico preliminar teve como enfoque a análise de conflitos existentes e potenciais 
entre diferentes grupos da sociedade, relacionados aos direitos de acesso e utilização dos recursos naturais1

. 

Na caracterização dos casos examinados, foram considerados os seguintes fatores: 

• grupos ou atores da sociedade envolvidos (p.ex., agricultores familiares, populações extrativistas, 
comunidades indígenas, madeireiros, fazendeiros, pescadores, caçadores etc.); 

• recursos naturais que têm constituído o objeto do conflito (p.ex. , terras, recursos minerais, flora, 
fauna, águas etc.); 

• características ambientais do local do conflito (várzea, terra firme etc.); 

• situação fundiária (propriedade privada, área protegida etc.); 

• papel de órgãos governamentais e políticas públicas no surgimento e/ou resolução do conflito; 

• aspectos legais do conflito (p.ex., áreas ou recursos naturais protegidos pela legislação ambiental, 
ação de reintegração de posse, ação civil pública etc.); 

Os casos estudados incluíram conflitos sobre a privatização de bens públicos e áreas de uso comum, bem 
como "externalidades" na utilização privada de recursos naturais, que tem levado a prejuízos no uso comum de 
bens ambientais (poluição do ar, poluição de recursos hídricos etc.). Os confl itos estudados podem incluir ou 
não bens ambientais protegidos legalmente (flora, fauna, águas etc.). 

Não foram abordados problemas de degradação ambiental onde não houvesse notícia de conflitos exis
tentes ou potenciais - relacionados com o acesso e a utilização de recursos naturais - entre diferentes 

1 Na definição da metodologia para o presente estudo, uma referência particularmente úti l foi a documentação da pesquisa 
"Conililos Sócio-ambientais no Brasil" coordenada pelo !BASE. veja: Conflitos Sócio-Ambientais no Brasil (Volume 1), L Carvalho e 
G. Scolto (orgs.), Projeto Meio Ambiente e Democracia, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, Rio de Janeiro, 1995 . 
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grupos ou atores da sociedade, inclusive órgãos governamentais. Os conflitos analisados nesse estudo podem ou não 
envolver problemas de degradação ambiental. 

Nesta primeira fase do zoneamento, a pesquisa foi realizada principalmente através do levantamento de docu
mentação existente e de entrevistas realizadas com representantes de órgãos governamentais e de entidades da 
sociedade civil que têm atuado em questões relativas a conflitos sócio-ambientais no Acre (veja Anexo 1 para a lista de 
entrevistados). A pesquisa teve como enfoque temporal os anos de 1998 e 1999. 

Na apresentação dos resultados do levantamento, os casos de conflito foram agrupados em termos de carac
terísticas fundamentais, especialmente quanto: i) aos grupos ou atores da sociedade envolvidos no conflito; ii) à situa
ção fundiária da área de conflito; e üi) aos recursos naturais que têm constituído o objeto do conflito. Os temas 
apresentados abordam conflitos sócio-ambientais em grandes propriedades, projetos de assentamento de agriculto
res familiares, reservas extrativistas e em projetos de assentamento extrativista, unidades de conservação de uso 
indireto, florestas estaduais e nacionais, territórios indígenas, áreas ribeirinhas, não incluídas em assentamentos, em 
unidades de conservação ou em territórios indígenas e áreas urbanas. Também são apresentadas considerações sobre 
conflitos sócio-ambientais iminentes. 

No Anexo 2, são apresentadas instruções para facilitar a leitura do mapa em conjunto com as tabelas apresen
tadas no Anexo 3. Faz parte do presente relatório um mapa entitulado "Diagnóstico Preliminar de Conflitos Sócio
Ambientais no Estado do Acre" (Anexo 4). 

14.2- C oNFUTos S ócio-AMBIENTAIS NO E sTADO DO A cRE: SíNTESE Dos RESULTADos DA 

PRIMEIRA FAsE DO ZoNEAMENTO 

14.2.1 - C oNFUTos Sóc io-AMBIENTAIS EM GRANDES PROPRIEDADES 

Nesse diagnóstico preliminar, foi identificada uma série de conflitos relacionados aos direitos de acesso à terra 
e formas de utilização de recursos florestais em grandes propriedades. Os principais atores envolvidos têm sido 
grandes proprietários, posseiros, madeireiros e, em determinados casos, órgãos ambientais. Na maioria dos casos, 
esses conflitos têm ocorrido nas proximidades de áreas urbanas e de estradas principais (especialmente aBR-364 e 
a BR-317), tanto em regiões de várzea como terra firme. 

Para melhor compreender essa categoria de conflitos sócio-ambientais, vale salientar inicialmente: 

• os problemas históricos de concentração fundiária no Acre (vide texto sobre: Estrutura Fundiária do 
Estado do Acre, Volume ll, capítulo 2); 

• a crescente migração de populações extrativistas de altos rios e áreas de 11 centro 11 (terra firme), que, nos 
últimos anos- principalmente em decorrência de quedas sucessivas nos preços de produtos extrativistas 
tradicionais -saíram em busca de terras nas proximidades de zonas urbanas e de outras áreas de melhor 
acesso, sobretudo para o exercício de atividades agrícolas; 

• um crescente número de desempregados de áreas urbanas (mclusive ex-funcionários públicos) em bus
ca de terras como alternativa econômica; e 

• a existência de ocupações por posseiros em áreas de Reserva Legal e/ou acobertadas com Planos de 
Man~o Florestal. 

Nesta categoria geral de conflitos em grandes propriedades, os principais casos identificados podem ser carac
terizados da seguinte maneira: 

A) CoNFUTOS ENTRE MADEIRBROS E POSSBROS 

Em muitos casos, uma atividade preliminar praticada por grandes proprietários é a exploração madeireira, 
geralmente através da contratação de terceiros (empresas madeireiras). A exploração madeireira, da forma que é 
realizada, tende a comprometer as atividades produtivas de posseiros, especialmente no caso do extrativismo não
madeireiro praticado em áreas mais extensas. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que os planos de manejo florestal, na forma como são conceituados, 
nonnalmente não consideram a presença de populações extrativistas, nem o aproveitamento econômi-
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co de produtos não-madeireiros. Ademais, esse tipo de conflito tende a ser agravar nos casos em que a extração 
madeireira é realizada in·egulannente sem plano de manejo ou quando técnicas de man~o com baixo impacto ambiental 
não são colocadas em prática. 

B) CoNFUTOS RELACIONAOOS COM O DESMATAMENTO REALIZADO POR PROPRIETÁRIOS DE TERRAS 

Desde os anos setenta, uma prática comum em grandes propriedades, geralmente como etapa posterior à 
retirada de madeira de maior valor econômico, tem sido a conversão de áreas florestadas em pastagens. Quando 
estas áreas já são ocupadas por populações extrativistas e/ ou por outros posseiros, cria-se uma situação de conflito. 
Trata-se do tipo de conflito sócio-ambiental que resultou nos "empates" realizados por seringueiros, objetivando 
impedir, de forma não-violenta, o desmatamento e a conseqüente expulsão de suas colocações. Vale ressaltar que 
esse tipo de conflito tem diminuído nos últimos anos em decorrência de fatores como a queda na economia da 
pecuária, a disponibilidade de áreas já desmatadas para pastagens e a introdução de melhorias tecnológicas em 
algumas propriedades, de forma a melhorar a produtividade das pastagens existentes. 

C) CoNFUTOS ENTRE POSSEIROS E ÓRGÀOS AMBIENTAIS 

Na medida em que posseiros que ocupam terras em grandes propriedades não possuem documentos fi.mdiários 
expedidos pelo INCRA, estes têm ficado impedidos de licenciar atividades de desmatamento e de queimada para 
seus roçados. Nesse contexto, o IBAMA tem, eventualmente, aplicado multas a posseiros, levando a situações de 
conflitd. 

Como exemplo, vale salientar a Operação Amazônia de 1999: diversos posseiros alojados em grandes propri
edades na região de Tarauacá-Feijó, ao longo do eixo da BR-364, foram multados pelo IBAMApor desmatamento 
e queimadas irregulares. Surgiu, assim, um conflito entre o IBAMA e posseiros (apoiados por prefeitos e outros atores 
políticos locais), que alegavam a impossibilidade de licenciar seus desmatamentos (em função da questão fundiária), 
bem como a falta de condições financeiras para pagar as multas aplicadas pelo IBAMA. Além disso, houve reclama
ções contra a aplicação desigual da legislação ambiental: não-punição aos grandes proprietários, responsáveis pelos 
maiores desmatamentos, e postura autoritária de determinados chefes de postos de fiscalização (POCOF) no interior 
do Estado. 

Ao mesmo tempo, surgiu um conflito institucional entre o IMAC e o IBAMA, principalmente pelo fato de o 
IMAC possuir um sistema de advertência na fiscalização de desmatamento e queimadas, enquanto tal proceclimento 
não existe no IBAMA. Depois de algum tempo, foi realizado um acordo em Brasília que possibilitou ao IMAC o 
licenciamento de derrubadas em áreas de até três hectares. Com base nesse acordo, o IMAC licenciou, a posteriori, 
pequenas derrubadas e queimadas dos posseiros, multados na região de Tarauacá-Feijó. Entretanto, falta uma 
solução definitiva para essa situação de conflito, que necessariamente não passa apenas pela política ambiental como 
também por ações no âmbito da política fundiália. 

D) D ESDOBRAMENTOS DE CONFUTOS ENTRE PROPRIETÁRIOS E POSS8ROS 

Como desdobramento de conflitos relativos à terra, vários proprietários de grandes imóveis têm movido Ações 
de Reintegração de Posse, objetivando a retirada de posseiros. Nos últimos anos, esse tipo de desMO institucionalizado 
tem sido utilizado com mais freqüência do que as tradicionais expulsões forçadas por meio de capangas etc. Em tese, 
os posseiros podem contestar na justiça as Ações de Reintegração de Posse, mas geralmente não o fazem por 
desconhecimento de seus direitos e por falta de assessoria jurídica3

. 

Na execução de ações de despejo, ocorreram casos em que a Policia Militar assumiu uma postura repressiva 
contra os posseiros, a exemplo da atuação daPM-Amazonas num recente conflito no Seringal Pirapora, na divisa dos 
Estados do Acre e do Amazonas (região de Porto Acre). 

2 Entretanto, alguns posseiros alojados em grandes propriedades têm conseguido acesso ao crédito rural do FNO, por meio de 
documentos 

de "posse mansa e pacífica", emitidos por sindicatos de trabalhadores rurais e aceitos como documentação da terra por gerentes do 
BASA. 

1Na região de Tarauacá (Seringal Buritirana), houve um caso em que os posseiros entraram com uma ll.ção de Manutenção de 
. . . 
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Um outro desdobramento desse tipo de conflito tem sido a concessão, por parte do proprietário, de peque
nos lotes de terra aos posseiros (geralmente em tomo de 50 hectares) para atividades agrícolas. Nesse tipo de 
negociação, os posseiros geralmente ficam proibidos de praticar atividades extrativistas no restante da proprieda
de. 

Vale salientar os seguintes fatores que têm dificultado a resolução de conflitos sócio-ambientais em grandes 
propriedades no Acre: 

• normas do TNCRA que impedem desapropriações em áreas de Reserva Legal, em áreas acobertadas 
por Planos de Manejo Florestal e em áreas sob cobertura florestal na Região Norte4

; 

• ocupações por parte de pessoas que não preenchem os requisitos para serem beneficiárias da refor
ma agrária (p.ex., desempregados de áreas urbanas sem experiência agricola, colonos que já vende
ram lotes em projetos do INCRA); 

• áreas que, reivindicadas por posseiros, apresentam, em alguns casos, linútações ambientais (p.ex., 
parte do Seringal Ben:fica em Tarauacá, localizada em área alagável); 

• falta de andamento de processos de discriminação de terras (inclusive processos de arrecadação ao 
domínio público) e morosidade do judiciário na resolução de ações possessórias e de contestações 
de processos discrinúnatórios (vide capítulo sobre Situação Fundiária); 

• legislação federal sobre faixas de fronteira ( 150 km em fronteiras internacionais), que, set,rundo o 
lNCRA, tem dificultado o reconhecimento de direitos de usucapião entre posseiros no Acre. 

14.2.2 - CoNFLITos Sócio-AMBIENTAIS ENVOLVENDO PRoJETos DE AssENTAMENTo DE 

AGRICULTORES FAMILIARES 

Uma série de conflitos sócio-ambientais no Acre, envolvendo projetos de assentamento do INCRA, tem se 
relacionado às seguintes questões: 

A) lOCALIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS 

Historicamente, a criação de projetos de assentamento pelo INCRAno Acre, a exemplo de outros Estados 
da Amazônia, tem dado atenção insuficiente às características do meio ambiente e dos recursos naturais locais 
(solos, topografia, drenagem, disponibilidade de água etc.). Ao mesmo tempo, a criação de novos assentamentos 
muitas vezes não considerou a existência (e as necessidades) de populações tradicionais: seringueiros, ribeirinhos, 
comunidades indígenas etc. 

Nesse sentido, o planejamento de novos assentamentos pelo INCRA, em vários casos, não considerou 
adequadamente os impactos dos projetos sobre Unidades de Conservação e Territórios Indígenas em áreas 
vizinhas. Um exemplo recente dessa problemática foi a criação do Projeto de Assentamento (PA) Rio Amônia 
pelo INCRA, em1996, numa área adjacente ao Parque Nacional da Serra do Divisor e à ReservaExtrativista do 
Alto Juruá e nas imediações da Terra indígena (TI) Ashaninka do Rio Amônia. Dentre outros problemas, a 
localização do PARio Amônia5 sofreu pressões sobre os recursos naturais (caça, pesca e exploração de madeira) 
nessas áreas protegidas. 

Recentemente, tem ocorrido alguns avanços significativos, a nível estadual e federal, nas discussões sobre a 
metodologia de criação e implantação de novos assentan1entos na região amazônica6 . No entanto, falta ainda um 
amadurecimento desse processo de negociação e uma redefinição de procedimentos operacionais, através de 
parcerias entre o INCRA, o Governo do Estado, as Prefeituras e outros órgãos 

• Conferir: Programa "Terra que te Quero Verde: Agenda Ambiental", MEPFIINCRAIMMAIIBAMA (1998). Recentemente, 
essas normas foram flexibilizadas para permitir desapropriações em áreas florestadas para fi ns de criação de Projetos de 
Assentamento Agroextrativistas • PAEs (Instrução Nonnativa!TNCRA no. 36 de 17/0?./99). 

5 Nesse sentido, a criação do I'A Rio Amônia desconsiderou a Resolução n° O 19/90 do CONAMA, que estabeleceu faixas de 
proteção no entorno das Unidades de Conservação. 

6 Conferir, por exemplo: Metodologia para o Planejamento, Implantação e Monitoramento de Projetos de Assentamentos 
Sustentáveis na Amazônia, EMBRAPAJINCRAIFUNTAC, Rio Branco, 1998, 29 p. 



Zoneamento Ecológico-Econômico --------------------

governamentais, contando com a participação de organizações dos trabalhadores rurais e de outras entidades 
representativas da sociedade civil. 

B) CoNFUTOS PELA POSSE DE TERRA EM PROJETOS DE ASSENTAMENTO 

No presente diagnóstico preliminar, foram identificados alguns casos de conflitos pela terra em projetos de 
assentamentos, mais freqüentes em áreas remanescentes onde o INCRA não realizou a demarcação e a distribui
ção de lotes (geralmente por falta de recursos financeiros Y Tais conflitos têm envolvido diversos tipos de posseiros 
(agricultores, desempregados de áreas urbanas e populações extrativistas ). 

C) CoNFUTOS RELATIVOS AOS RECURSOS MADEIREIROS EM PROJETOS DE ASSENTAMENTO 

Para famílias assentadas em projetos do INCRA, a comercialização de madeira pode constituir uma fonte 
importante de renda, numa fase inicial de ocupação do lote. Além disso, os madeireiros muitas vezes abrem 
estradas rudimentares de acesso aos assentamentos em lugares isolados, sem irlfra-estrutura de transporte. Por 
outro lado, os agricultores normalmente recebem preços irrisórios pela venda da madeira do lote, que é explorada 
de forma não-sustentável. 

Um dos principais conflitos em projetos de assentamento, envolvendo recursos madeireiros, refere-se a 
danos causados por madeireiros nas vias de acesso terrestre. Freqüentemente, caminhões toreiros quebram 
pontes e danificam ramais, enquanto tratores obstruem os canais de igarapés e rios. Em muitos casos, os maiores 
danos ocorrem dentro dos limites de projetos antigos de colonização, que dão acesso a assentamentos novos em 
áreas vizinhas, onde se concentram os estoques remanescentes de madeira de maior valor econômico e, portanto, 
as atividades dos madeireiros. Nos projetos de assentamento em áreas remanescentes (não- demarcadas pelo 
INCRA), têm surgido conflitos entre madeireiros e posseiros, inclusive seringueiros estabelecidos em ocupações 
de longa data8. 

D) A DESISTÊNCIA DE COLONOS EM PROJETOS DE ASSENTAMENTOS E CONFUTOS SÓCIO-AMBIENTAIS 

É importante fiisar que os índices alarmantes de desistência de colonos em projetos de assentamentos têm 
sido um fator importante no surgimento de conflitos sócio-ambientais no Acre e em outros estados amazônicos. 
Quando uma família desiste do lote onde fora assentada pelo INCRA, a tendência é buscar terras em lugares mais 
isolados, muitas vezes adentrando em áreas de conservação ambiental ou em terras ocupadas por populações 
tradicionais. Uma outra tendência se apresenta, porém, nessas mesmas circunstâncias: a migração para a periferia 
de cidades. 

Nesse sentido, é fundamental considerar as políticas públicas que têm contribuído para a desistência de 
famílias nos assentamentos do INCRA, notadamente: a) a criação de assentamentos em locais impróprios, em 
tennos de aptidão agricola dos solos, topografia, drenagem etc. b) a falta de apoio para a consolidação dos 
assentamentos, especialmente em termos de assistência técnica adequada, acesso ao crédito, irlfra-estrutura de 
transporte, serviços sociais (saúde, educação etc.). 

14.2.3 - CONFUTOS EM RESERVAS EXTRATIVISTAS E EM PROJETOS DE ASSENTAMENTO 

AGROEXTRATMSTAS 

As Reservas Extrativistas (RESEXs) e os Projetos de Assentamento Agroextrativistas (PAEs) são espaços 
territoriais ocupados por populações com tradição extrativista na utilização de recursos naturais renováveis da flora 
e da fauna. A regularização fundiária nestas áreas ocorre de forma coletiva, por meio de contratos de concessão de 
uso, celebrados entre o Poder Público e associações representativas dos moradores, mediante a aprovação de um 
Plano de Utilização que estabelece normas para garantir a conservação e uso sustentável dos recursos naturais. 

7 De acordo com o INCRA, os assentamentos com áreas remanescentes incluem o Projeto de Assentamento Dirigido (PAD) 
Pedro Peixoto, PA Triunfo, PA Orion, PA Moreno Maia, PA Figueira e PA Boa Esperança. 

8 De acordo com informações do IMAC, atualmente os projetos de assentamentos com maior índice de exploração madeireira 
localizam-se na grande região de Rio Branco (Acrelândia: PA Orion), Porto Acre (PA Tocantins) , Bujari (PAs Espinhara I e ll), 
inclu indo também os PAs Triunfo, Carão, e Moreno Maia. 
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É importante ressaltar que a criação de PAEs e RESEXs na região amazônica, a partir de 1989-90, 
têm constituído uma inovação nas políticas públicas relacionadas ao meio ambiente e à reforma agrária, 
respondendo a demandas para resolver situações de conflito social relativas ao acesso e ao uso dos recursos 
naturais. 

Não obstante a criação formal dos primeiros PAEs e RESEXs no Estado do Acre, pode-se observar, 
no âmbito de sua atuação, algumas situações recentes que se caracterizam como conflitos sócio-ambientais. 
A seguir, apresentamos um resumo dos principais tipos de conflito observados no âmbito do presente levan
tamento. 

A ) Q "LOTEAMENTO" DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO A GROEXTRATIVISTA 

Em alguns Projetos de Assentamento Agroextrativistas no Acre (PAEs REMANSO, Santa Quitéria, 
Porto Dias e Porto Rico) têm ocorrido ocupações recentes por posseiros, objetivando a implantação de 
lotes agrícolas. Dentre esses posseiros, têm sido incluídos, entre outros, desempregados de áreas urbanas, 
colonos de projetos de assentamento em áreas vizinhas e até parentes de moradores do PAE. 

Em diversos casos, as ocupações por posseiros têm ocorrido com o aval de determinados morado
res, inclusive através da venda informal de parte de suas colocações, contrariando a vontade da maioria da 
comunidade. 

Trata-se de uma situação incompatível com as normas legais que regem os PAEs e um precedente 
perigoso que pode contribuir para a sua descaracterização. Por outro lado, são casos que muitas vezes 
envolvem pessoas carentes, com poucas alternativas de sobrevivência. 

Ultimamente, têm surgido intensas discussões no âmbito de comunidades locais, posseiros, sindicatos 
de trabalhadores mrais, Federação dos Trabalhadores Rurais no Acre (FETACRE), Conselho Nacional dos 
Seringueiros (CNS) e INCRA sobre o assunto. Em princípio, decidiu-se pela necessidade da saída dos 
posseiros, cuja presença é incompatível com as diretrizes do PAE, bem como, pela inclusão de famílias aptas 
a serem beneficiadas pela reforma agrária em projetos de assentamento agrícola (PAs) . Restam dúvidas 
sobre como essa estratégia será operacionalizada. 

B) P ENDÊNCIAS QUANTO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÀRIA EM RESERVAS EXTRATIVISTAS 

Existem alguns casos de indivíduos com propriedades na atual RESEX Chico Mendes que ainda não 
receberam a indenização prometida pelo IBAMA durante o processo de regularização fundiária. Em função 
disso, permanecem naReservaExtrativista, desempenhando atividades incompatíveis com o Plano de Utili
zação. 

c) D ESMATAMENTO E EXPLORAÇÃO MADEIREIRA 

Conforme mencionado no capítulo 04 do volume III, tem existido uma tendência, para um grande 
percentual de moradores dos PAEs e das RESEXs, a aumentar a área desmatada em suas colocações, 
principalmente para o desenvolvimento de atividades pecuárias. Em vários casos, já se pode observar áreas 
desmatadas que ultrapassam os Limites estabelecidos nos respectivos Planos de Utilização. Por exemplo, na 
RESEX Chico Mendes, já se pode observar alguns seringueiros com mais de 50 hectares em pastagens. 

Nos PAEs e RESEXs, os Planos de Utilização determinam que a exploração de recursos madeireiros 
para fins comerciais somente é permitida mediante a prévia elaboração e aprovação pelo IBAMA de um 
plano de manejo sustentável. No entanto, tem ocorrido, nos últimos anos, alguns problemas de exploração 
madeireira irregular entre os PAEs (por exemplo, estima-se que mais da metade da população do PAE 
REMANSO tem comercializado madeira de forma irregular e, em casos isolados, também na RESEX 
Chico Mendes). 
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D) CAÇA E PESCA 

Em vários PAEs e RESEXs, existem problemas de caça e pesca de forma ilegal, geralmente praticados por 
amadores que residem em cidades ou em projetos de assentamento em áreas vizinhas, fato que gera conflitos com 
os moradores locais. No caso da pesca, destaca-se o problema de rios em áreas limitrofes, a exemplo do Rio 
Acre na RESEX Chico Mendes. Para os moradores da RESEX, os recursos pesqueiros do Rio Acre fazem parte 
dos recursos de uso comum da população residente, enquanto para os pescadores da cidade de Xapuri, o rio é 
uma área de livre acesso ao público em geral. 

Aspectos importantes de conflitos sócio-ambientais em PAEs e RESEXs 

Numa análise de conflitos sócio-ambientais em PAEs e RESEXs, fica evidente a relevância dos seguintes 
fatores: 

• muitos conflitos em PAEs e RESEXs são relacionados a pressões oriundas de populações que resi
dem em seu entorno. Em particular, as áreas mais próximas de cidades, de projetos de assentamento 
e de outros estabelecimentos agropecuários tendem a sofrer mais pressões; 

• a ocorrência e persistência de conflitos sócio-ambientais parece ter uma relação estreita com o nível 
de organização das comunidades locais. Por exemplo, o PAE Chico Mendes apresenta um dos mais 
altos rúveis de organização social e um dos mais baixos índices de conflitos sócio-ambientais; 

• a prática de atividades em desacordo com os Planos de Utilização (p. ex., aumento de desmatamento 
para pastagens, venda de madeira, "venda" de parte de colocações para posseiros) tem sido estimu
lada pela crise do extrativismo tradicional e a conseqüente busca de alternativas de renda por parte 
dos moradores locais; 

• a existência de pendências quanto à regularização fundiária em Reservas Extrativistas e quanto à 
celebração de contratos de concessão real de uso nos PAEs e RESEXs, bem como a precária 
atuação de órgãos ambientais tendem a contribuir para situações de conflito sócio-ambiental. 

14.2.4 • CoNFUTos Sócio-AMBIENTAIS EM UNIDADES DE CoNSERVAÇÃO DE Uso INDIRETO 

Atualmente, existem duas Unidades de Conservação de uso indireto no Estado do Acre, ambas criadas pelo 
Governo Federal: a) o Parque Nacional da Serra do Divisor (P ARNA Serra do Divisor), criado pelo Decreto n. o 

97.839 de 16/06/89, abrangendo uma área de 843. O 12 hectares no noroeste do Estado; e b) a Estação Ecológica do 
Rio Acre, criada pelo Decreto n.0 86.081 de 02/06/88 no município de Assis Brasil. 

No que se refere ao Parque Nacional da Serra do Divisor~ um problema inicial foi a criação desta Unidade 
de Consevação de uso indireto, por parte do ffiAMA, sem considerar adequadamente a presença de uma popu
lação tradicional demais de 500 famílias de extrativistas. Formalmente, a presença destas famílias é incompatível 
com as diretrizes de um Parque Nacional. Em princípio, seria possível, porém, compatibilizar as atividades produ
tivas desses moradores locais (agricultura, caça e pesca) com preocupações de conservação ambiental e a sua 
presença poderia contribuir muito para prevenir contra invasões do Parque. Existem argumentos em favor de 
transformação de parte do Parque Nacional em Reserva Extrativista. 

O IBAMA e a organização não-governamental SOS Amazônia, que elaborou recentemente a proposta do 
Plano de Manejo, estão buscando soluções para a questão dos moradores do Parque, inclusive a do remanejamento 
de algumas famílias para novos assentamentos do INCRAna área de entorno (PAHavaí, Seringal São Salvador). 

Conforme mencionado no capitulo 2.2 (a), uma das principais causas de pressão sobre os recursos naturais 
no PARNA Serra do Divisor tem sido a criação de projetos de assentamento pelo INCRA em áreas vizinhas. 
Nesse sentido, vale salientar a criação dos PAs Rio Amônia e Rio Azul, ambos no ano de 1996, em descumprimento 
à legislação ambiental que trata das faixas de proteção no entorno de Unidades de Conservação (Resolução 
CONAMA n.0 013/90). 

Outros problemas sócio-ambientais no PARNASerra do Divisor têm incluído: a) exploração de ma-
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deira (principalmente mogno e cedro) por seringalistas, madeireiros peruanos e uma empresa madeireira de Rio 
Branco; e b) atividades de caça e pesca dentro do Parque, por parte de pescadores e caçadores amadores e 
profissionais, oriundos do Brasil e do Peru (não residentes no parque). 

No que se refere à Estação Ecológica do Rio Acre, existem problemas envolvendo caçadores profissionais de 
Assis Brasil e Brasiléia, bem como a retirada de madeira (principalmente mogno) por madeireiros do município de 
Assis Brasil. Claramente, a ausência de uma fiscalização efetiva bem como a falta de moradores na área facilitam as 
atividades clandestinas. 

14.2.5- CoNFUTos Sócio-AMBIENTAIS EM FLORESTAS EsTADUAIS E NACIONAIS 

No Estado do Acre, existem duas florestas criadas para fins de manejo sustentável de recursos florestais: a) a 
FlorestaN acionai (FLONA) do Macauã, criada pelo Decreto n.0 96.189 de 21/06/88, abrangendo 173.475 hecta
res no município de Sena Madureira, e b) a Floresta Estadual Antimari, criada pelo Decreto Estadual no. 07/02/87, 
abrangendo uma área de 76.832 hectares no mmlicípio de Bujari. 

No âmbito do presente diagnóstico preliminar, foi possível levantar as seguintes informações sobre conflitos 
sócio-ambientais envolvendo estas áreas: 

• inicialmente, a criação da Floresta Estadual do Antirnari e a versão preliminar de seu plano de manejo 
florestal não contemplaram as populações locais de seringueiros, atualmente em tomo de250 famílias. 
Em função de negociações entre o governo estadual, CNS e moradores locais e com apoio técnico de 
entidades não-govemamentais (CTA, PESACRE), foi possível evoluir quanto ao conceito de Floresta 
Estadual, de modo a incorporar a participação de populações tradicionais através de um plano de 
~o comunitário, contemplando o uso sustentável de produtos madeireiros e não-madeireiros. 

• na FLONA Macauã, existem problemas de caça e pesca clandestinas, que necessitam de maiores 
informações. No entorno da FLONA, existe um conflito fundiário entre um seringalista e moradores, 
que estão reivindicando a criação de uma Reserva Extrativista. 

14.2.6- CONFUTOS S óciO-AMBIENTAIS EM TERRITÓRIOS INDÍGENAS9 

Não obstante as garantias legais sobre os territórios indígenas, como áreas de posse permanente das comuni
dades que as ocupam, a maioria deles é afetada por algum tipo de invasão envolvendo a utilização ilegal e degradação 
de recursos naturais. Em resumo, os principais tipos de conflito sócio-ambiental em terras indígenas podem ser 
classificados da seguinte forma: 

• ocupações de territórios indígenas por posseiros (seringueiros e agricultores) que, em muitos casos, 
teriam direito a receber indenizações pelo governo federal, o que ainda não ocorreu, resultando na sua 
petmanênciano local; 

• exploração madeireira, a exemplo da retirada de madeira em larga escala das terras dos índios Asharlinka 
do rio Amônia nos anos 80, envolvendo grupos econômicos de Cruzeiro do SuJI0; 

• atividades de caça e pesca nas terras indígenas, envolvendo amadores e profissionais; e 

• abertura de ramais e a construção e pavimentação de rodovias, sem a devida análise de impactos sobre 
populações indígenas e seus territórios, a exemplo da Terra Indígena Katukina, no eixo da BR-364, 
entre Rodrigues Alves e Tarauacá 

É importante observar que os problemas descritos acima são fomentados por fatores como: a) pendências de 
regularização fundiária, demarcação e sinalização de vários territórios indígenas; b) ausência de um sistema eficaz de 
monitoramento e proteção das terras indígenas, envolvendo comunidades locais, FUNAl 

9 Para uma discussão mais aprofundada sobre esse tema, veja: "Terras e Populações Indígenas do Estado do Acre", relatório de 
consultoria dos antropólogos Txai Terri ValleAquino e Marcelo Piedrafita Iglesias, Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico 
do Acre, 1999. 

10 Em 1998, a Operação Serra do D ivisor, realizada pelo TRAMA e pela Polícia Federal, constatou, nas cabeceiras do Jgara pé 
" - i s s i · 1 s · ·v · iz 7 ' · 
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e órgãos ambientais (IBAMA, IMAC); c) a falta histórica de um planejamento regional em bases sustentáveis para 
acompanhar a abertura e pavimentação de estradas rurais; e d) a necessidade urgente de alternativas econômicas 
para as populações indígenas, cuja falta incentiva o imediatismo no uso de recursos naturais, inclusive, em alguns 
casos, a convivência com mvasores. 

14.2. 7 - CoNFUTos EM ÁREAS RIBEIRINHAS, NÃo INCLUÍDAS EM AssENTAMENTos, EM UNIDADES 

DE CoNSERVAÇÃO ou EM TERRITÓRIOS INDíGENAS 

Em áreas ribeirinhas não inseridas em projetos de assentamento, em unidades de conservação e em territó
rios indígenas, os principais conflitos sócio-ambientais registrados têm-se relacionado a: 

• conflitos relativos ao acesso e à utilização de recursos pesqueiros, envolvendo comunidades ribeirinhas 
e pescadores profissionais. De modo geral, as comunidades ribeirinhas tratam os rios e lagos como 
áreas de uso comunitário, enquanto, para pescadores profissionais, amparados em procedimentos de 
licenciamento do IBAMA, esses recursos naturais são considerados áreas de livre acesso. As bacias 
com os maiores conflitos relativos a recursos pesqueiros são as dos Rios Juruá e Purus (inclusive no 
Estado do Amazonas), embora haja casos registrados nas bacias de rios como o Chandless, Tarauacá 
e Em~ra. Em alguns casos, as comunidades ribeirinhas têm "fechado" os lagos para prevenir contra a 
pesca predatória dos pescadores profissionais. Vale frisar que problemas de pesca predatória no Ama
zonas (em rios como o Juruá, Tarauacá, Envira e Purus) têm diminuído o estoque de recursos pesqueiros 
nas suas bacias no Estado do Acre. 

• conflitos relativos à exploração madeireira em áreas de várzea, especialmente nas bacias dos Rios 
Purus, Juruá, Envira e Tarauacá (Acre e Amazonas). Geralmente, as árvores na várzea são derrubadas 
no verão e retiradas em pranchas no inverno. Somente algumas comunidades mais organizadas têm 
questionado a baixa remuneração oferecida por madeireiros e as práticas não-sustentáveis de explora
ção, que já têm esgotado estoques das madeiras mais valiosas em vários locais. 

14.2.8- CoNFUTos Sócio-AMBIENTAIS EM ÁREAS URBANAs11 

Conforme descrito em capítulos anteriores, o Estado do Acre tem passado, ao longo das últimas décadas, 
por um intenso processo de migração rural-urbana, em razão de fatores como a expansão da pecuária extensiva (a 
partir dos anos 70) e da crise na economia do extrativismo tradicional. Atualmente, aproximadamente dois-terços 
da população acreana reside em cidades, sendo quase a metade do total somente na área metropolitana de Rio 
Branco. 

Nesse contexto de urbanização acelerada, tem ocorrido uma série de problemas que se caracterizam como 
conflitos sócio-ambientais existentes ou latentes. Para os fins do presente capítulo, vale salientar os se!:,ruintes pon
tos: 

• em muitos casos, as ocupações desordenadas de áreas urbanas têm envolvido conflitos sociais rela
tivos ao acesso à terra e a degradação de áreas legalmente protegidas (p.ex., matas ciliares); 

• um dos principais problemas sócio-ambientais em áreas urbanas é a poluição de recursos hídricos, com 
graves conseqüências para a saúde pública. A degradação de recursos hidricos reflete um conjunto de 
fatores, como a ocupação desordenada de mananciais, a falta de um sistema efetivo de saneamento 
básico e a destinação inadequada do lixo ( mclusive lixo hospitalar); 

• outro problema sócio-ambiental crescente nas áreas urbanas do Acre é a poluição do ar, em decor
rência de fatores como as queimadas no meio rural, fumaça de serrarias, queimada de entulho e de 
lixo por moradores da cidade, falta de controle de emissões de poluentes entre veículos automotores 
etc. 

11 Veja capítulo 13, neste volume, para uma discussão mais aprofundada sobre problemas ambientais relacionados a processos 
de urbanização no Estado do Acre. 
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• de acordo com a Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público Estadual, um 
outro tipo de conflito sócio-ambiental que ocorre com freqüência nas cidades é a poluição sonora. 

14.2.9- CoNFLITOS Sócio-AMBIENTAIS IMINENTES 

Além dos casos já citados, vale ressaltar as seguintes situações que podem ser caracterizadas como 
conflitos sócio-ambientais iminentes: 

• desmatamento ilegal: Em função das exigências da nova Lei de Crimes Ambientais, a tendência 
é de aumento nas multas aplicadas por desrespeito à legislação ambiental. No que se refere ao 
desmatamento, existem diversos atores em situações de irre!:,rularidade, incluindo: a) proprietári
os que já derrubaram florestas que deveriam ser protegidas sob a forma de Reserva Legal e de 
Áreas de Preservação Permanente12; b) proprietários "informais" que, tendo comprado lotes 
em projetos de assentamento, não podem ser reconhecidos pelo INCRA e, portanto, estão 
impossibilitados de licenciar derrubadas e queimadas. Além disso, os problemas descritos no 
capitulo 2.1 , envolvendo multas aplicadas por desmatamento ilegal por parte de posseiros em 
grandes propriedades tendem a se agravar no fl.Jturo. 

• conflitos na área de influência da BR-364: A pavimentação da rodovia BR-364, no trecho Manoel 
Urbano e Rodrigues Alves, não obstante os seus enormes benefícios potenciais para a socieda
de acreana, poderá contribuir para o surgimento e agravamento de vários problemas sócio
ambientais em sua área de abrangência, especialmente se não forem adotadas medidas efetivas 
para evitar conflitos fundiários, exploração madeireira não-sustentável, práticas agropecuárias 
que resultam na degradação do solo, poluição de recursos hídricos, caça e pesca predatórias, 
pressões sobre terras indígenas etc. 

• desmatamento na bacia do Riozinho do Rola: Nesta bacia hidrográfica, de fundamental impor
tância para a cidade de Rio Branco, já existe um processo avançado de desmatamento para 
atividades agropecuárias. Esse processo tende a se acelerar em função de fatores como a 
proximidade da cidade de Rio Branco e a pavimentação da rodovia Transacreana (AC-90). O 
comprometimento da bacia hidrográfica do Riozinho do Rola em virtude do desmatamento 
intensivo poderá acarretar graves problemas para a população urbana de Rio Branco, como 
por exemplo, assoreamento e enchentes na época do inverno e escassez de água para abasteci
mento da cidade no verão (vide capítulo 04, volume I). Nesse sentido, pode-se afirmar que 
existe um problema sócio-ambiental iminente, envolvendo os proprietários situados na bacia do 
Riozinho do Rola e a população urbana de Rio Branco. 

• conflitos sobre a biodiversidade: Um aspecto fundamental do patrimônio natural do Estado do 
Acre é a sua enorme biodiversidade de flora e fauna. A principal fonte de conhecimentos sobre a 
utilização prática da biodiversidade reside na sabedoria popular das comunidades indígenas e de 
outras populações tradicionais. No entanto, diversas questões relativas à propriedade intelectual, 
compensação de comunidades locais pelo aproveitamento econômico de conhecimentos tradicio
nais e o patenteamento da biodiversidade ainda estão longe de serem resolvidas, tanto no plano da 
legislação nacional como no plano da legislação internacional. No entanto,já existem iniciativas 
importantes para enfrentar essa situação, no âmbito da legislação estadual do Acre e através de 
projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, inclusive da Senadora Marina Silva. 

11 Nesse sentido, existe um conflito latente sobre o tamanho da Reserva Legal. Determinados setores da sociedade, 
notadamente os pecuaristas, defendem a redução da Reserva Legal para cerca de 20%, inclusive através de um projeto em tramitação 
no Congresso Nacional para transformar em lei a Medida Provisória 1.51 1/96. 
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• fumaça de queimadas: No ano de 1999, em decorrência de anomalias climáticas, ficaram mais evi
dentes do que nunca os impactos negativos, para o Estado do Acre, da fumaça de queimadas em 
áreas vizinhas (Mato Grosso, Rondônia e Bolívia), incluindo prejuízos em tennos de saúde pública, 
fechamento de aeroportos etc. Esse fenômeno, em conjunto com a fumaça de queimadas dentro do 
Estado, constitui um conflito sócio-ambiental na medida em que o uso privado de recursos naturais 
leva à degradação de um bem ambiental de uso comum da sociedade (a atmosfera). A esse respeito, 
o Governo do Acre já levantou a hipótese da criação de um mecanismo de compensação à popula
ção acreana por parte de seus vizinhos poluidores. 

14.3 · CoNcLusõEs E RECOMENDAÇõEs 

No presente levantamento, procurou-se realizar urna primeira abordagem sobre os principais conflitos só
cio-ambientais no Estado do Acre, inclusive em termos de sua espacialização. Ao mesmo tempo, o trabalho teve 
como objetivo contribuir para a definição de medidas voltadas à resolução e à prevenção de conflitos sócio
ambientais, no âmbito do ZEE e outras políticas públicas relacionadas à gestão dos recursos naturais. 

Neste diagnóstico preliminar, alguns fatores destacaram-se por sua relevância em relação aos conflitos 
sócio-ambientais no Acre. Inicialmente, vale salientar os altos índices de concentração fundiária, a crise do extrativismo 
tradicional e o crescente desemprego em áreas urbanas como fatores que têm contribuído para o surgimento e 
persistência de conflitos sócio-ambientais. 

Uma conclusão geral do levantamento é que os conflitos sócio-ambientais no Acre têm incluído, entre suas 
principais causas, a existência de políticas públicas e arranjos institucionais que se revelam incompatíveis entre si e 
que, freqüentemente, demonstram incoerências se tomados como parâmetros os princípios de Desenvolvimento 
Sustentável. Em particular, esses problemas têm ocorrido nas políticas relacionadas à questão fundiária, Unidades 
de Conservação, transporte rodoviário, licenciamento e fiscalização ambiental, produção agropecuária e florestaJ. 

Nesse sentido, fican1 evidentes as limitações de uma abordagem setorial na tentativa de resolver a maioria 
dos problemas sócio-ambientais no Acre. Um caso ilustrativo é o problema dos conflitos decorrentes de multas 
aplicadas pelo IBAMA a posseiros alojados em grandes propriedades em razão de desmatamento sem licenciamento 
ambiental. Foi observado que esse problema de violação da legislação ambiental tem, entre suas principais causas, 
uma problemática relacionada, sobretudo, à política fundiária. 

No que se refere a Unidades de Conservação de uso indireto, RESEXs, PAEs, florestas de manejo e 
territórios indígenas, pode-se concluir que vários conflitos sócio-ambientais são relacionados a pendências na 
implantação dessas reservas (regularização fundiária, demarcação, sinalização, planos de manejo etc.). 

Outra conclusão desse diagnóstico preliminar é que a organização comunitária tem um papel fundamental 
em relação aos conflitos sócio-ambientais. Nas comunidades mais organizadas, encontra-se uma capacidade e 
uma agilidade bem maiores para resolver e prevenir contra eventuais conflitos sócio-ambientais que envolvem 
membros da comunidade e agentes externos. 

Além disso, pode-se afirmar que diversas organizações da sociedade civil, que atuam em defesa dos direitos 
humanos e da qualidade ambiental, têm desempenhado um papel cada vez mais significativo no combate a conflitos 
sócio-ambientais no Acre, especialmente aqueles que afetam diretamente os setores menos privilegiados da soci
edade. 

A seguir, são apresentadas observações pontuais sobre políticas públicas relacionadas à gestão dos recur
sos naturais, destacando recomendações voltadas para a resolução e prevenção dos conflitos sócio-ambientais 
analisados no presente relatório. 

A) PoúTICA FUNDIÁRIA 

Considerando as observações deste estudo, fica evidente que a resolução e prevenção de muitos conflitos 
sócio-ambientais no Estado do Acre passam necessariamente por ações no âmbito da política fundiária. Nesse 
sentido, uma recomendação inicial, respaldando as conclusões de outros trabalhos (vide capítulos sobre situação 
fundiária e aspectos jurídicos do zoneamento) refere-se à necessidade de formação 
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de um Grupo de Trabalho sobre a Política Fundiária, composto por representantes do INCRA e do Governo do 
Estado, visando à cooperação pennanente na superação de problemas existentes, tendo como uma referência os 
princípios de Desenvolvimento Sustentável e as orientações do Zoneamento Ecológico-Econômico. Recomen
dam-se como ações específicas no âmbito da política fundiária: 

a) realização de um levantamento aprofi.mdado sobre a situação fi.mdiária do Estado, que pennita o 
esclarecimento de uma série de dúvidas existentes, inclusive sobre os resultados de processos de 
discriminação de terras realizados pelo INCRA, com o registro cartográfico desses resultados; 

b) realização de análises e debates, com a participação de especialistas em direito fundiário, sobre a 
legitimidade dos títulos de grandes latifundios no Estado do Acre, gerabnente oriundos de antigos 
seringais; 

c) definição, com ampla participação da sociedade civil, de um novo modelo de reforma agrária para o 
Acre, adaptado à diversidade sociocultural, econômica e ambiental do Estado, aproveitando-se, 
para o debate, propostas já elaboradas pelo INCRA, EMBRAPA, CNS e FETACRE; 

d) celebração de um convênio entre o INCRA e o Governo do Estado, referente aos critérios a serem 
adotados na criação de novos assentamentos, contemplando as recomendações do Zoneamento 
Ecológico-Econômico; 

e) priorização, nas ações de reforma agrária, da: (a) resolução de conflitos sócio-ambientais que envol
vam posseiros com ocupações de boa fe em grandes propriedades; (b) resolução de invasões em 
Projetos de Assentamento Agroextrativistas (loteamentos agrícolas); e (c) ampliação do programa de 
pólos a~:,rroflorestais no entorno de áreas urbanas; 

f) definição de medidas referentes à destinação de áreas remanescentes (não-demarcadas) em projetos 
de assentamento existentes, tendo em vista a eventual presença de populações tradicionais e impon
do a fiscalização de invasões por madeireiros e especuladores de terras ("grileiros"); 

g) implementação de uma estratégia para dificultar processos de especulação e concentração fundiária 
nos projetos de assentamento do INCRA, contemplando mudanças necessárias na atuação dos 
Cartórios de Registro de ú11óveis; 

h) definição de medidas para superar entraves relacionados ao reconhecimento de direitos de usucapião 
e de ações possessoras, com a participação da Defensoria Pública, Ministério Público e Judiciário; 

i) esclarecimento e detalhamento de procedimentos específicos a serem adotados no que se refere à 
criação de novos assentamentos e à regularização fundiária, em áreas de entorno de unidades de 
conservação e de territórios indígenas; 

j) definição de medidas para agilizar a re~:,rularização fundiária de unidades de conservação, contando 
com a participação do JNCRA como instituição parceira. 

8) POLÍTICA DE TRANSPORTES 

a) elaboração de um plano diretor rodoviário para o Estado do Acre, incluindo um mapa demonstrativo 
de obras previstas de abertura, cascaJhamento e pavimentação de estradas, levando em considera
ção as orientações do Zoneamento Ecológico-Econômico; 

b) definição de metodologia relativa à elaboração, implementação e monitoramento de um conjunto de 
políticas públicas integradas, visando o desenvolvimento regional sustentáveL Essas políticas públicas 
integradas deverão preceder e acompanhar a implantação de obras rodoviárias de significativo im
pacto sócio-ambiental, a exemplo da pavimentação da BR-364 entre Sena Madureira e Rodrigues 
Alves. Nesse sentido, merecem atenção especial as necessidades de 
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populações indígenas, a resolução de conflitos sócio-ambientais existentes e a conservação do meio 
ambiente; 

c) definição de uma estratégia para monitorar e fiscalizar a abertura de estradas clandestinas (por exemplo, uso 
de imagens de sensoriamente remoto, sobrevôos e vistorias terrestres em áreas criticas etc.). 

C) UNIDADES DE CoNsERVAÇÃO E T ERRITÓRK)S IN!lGENAS 

a) definição de um sistema estadual de Unidades de Conservação, considerando as especificidades sociais, 
culturais e ambientais do Estado e tendo, como referência básica, as orientações do Zoneamento Ecológi
co-Econômico, em diálogo com prefeituras municipais e com o governo federal; 

b) realização de um levantamento sobre pendências na implantação efetiva de Unidades de Conservação e de 
Territórios Indígenas (regularização fundiária, demarcação, sinalização, fiscalização, planos de manejo etc.), 
bem como definição de uma agenda de ações prioritárias, visando a sua resolução; 

c) definição de estratégias de cooperação entre o Govemo do Estado, INCRA, IBAMA, e socie-dade civil 
(CNS, FETACRE, associações locais, entidades de assessoria), objetivando a dinamização de processos 
de criação e implantação de Projetos de Assentamento Agroextrativistas e Reservas Extrativistas; 

d) tomada de medidas específicas, no caso específico das Reservas Extrativistas e dos Projetos de Assenta
mento Agroextrativistas, para resolver as pendências quanto à realização de contratos de concessão real de 
uso entre o Poder Público e entidades representativas das populações locais. 

O) MoNITORAMENTO, UCENCIAMENTO E FISCAUZAÇÃOAMBIENTAL 

a) definir uma estratégia de parceria efetiva entre o IBAMA e o IMAC (e, eventuahnente, prefeituras mUiúci
pais) na implementação de atividades de licenciamento e de fiscalização ambiental, de forma a permitir a 
superação de conflitos institucionais existentes; 

b) promover a integração de atividades de educação ambiental nos procedimentos de licenciamento e de 
fiscalização ambiental; 

c) promover o fortalecimento institucional da Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do Ministério 
Público Estadual, principalmente em termos de pessoal qualificado e de recursos financeiros, possibilitando 
a realização de investigações, pericias e atividades educativas; 

d) incorporar, sempre que possível, na metodologia das ações de monitoramento ambiental, casos que se 
caracterizam como conflitos sócio-ambientais; 

e) adequar as normas do licenciamento ambiental às características especificas de áreas de uso comunitário 
(por exemplo, pesca comercial em lagos ocupados por populações tradicionais). 

E) ATMDADES PROOUTIVAS 

Em grande medida, a resolução de conflitos sócio-ambientais no Acre passa necessariamente pela viabilização de 
práticas alternativas de utilização de recursos naturais que são economicamente viáveis e ecologicamente sustentáveis, 
contemplando as esferas de produção, beneficiamento e comercialização. Nesse sentido, pode-se afirmar que iniciativas 
-como aAgendaPositiva13 - que objetivam o uso econônúco e sustentável das florestas e o aumento da eficiência no uso 
de áreas desmatadas, têm um papel-chave na resolução e na prevenção de conflitos sócio-ambientais. 

13 Agenda Positiva do Acre: Alterna tivas para o Desenvolvimento de Atividades Sustentáveis, Ministério do Meio Ambiente e 
Governo do Estado do Acre, Rio Branco, 02 de julho de 1999. 
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F) ÁREAs URBANAS 

Claramente, a resolução de conflitos sócio-ambientais em áreas urbanas depende, em grande parte, de melhorias 
nas condições de vida no meio rural (de modo a desestimular a migração rural-urbana), bem como de melhores 
condições de salário e de emprego entre os moradores das cidades. Ao mesmo tempo, existe uma série de outras 
políticas públicas que podem contribuir para a redução de conflitos sócio-ambientais nas cidades, tais como a elabo
ração e implementação de planos diretores, campanhas de educação ambiental, infra-estrutura de saneamento básico 
etc. 

G) CoNFLITOS SÓCK>-AMBIENTAIS IIVINENTES 

Além dos casos já abordados, recomenda-se a tomada de iniciativas em relação aos seguintes conflitos sócio
ambientais iminentes: 

a) Riozinho do Rola: i) realizar campanha educativa junto aos produtores rurais da bacia do Riozinho do Rola, 
contemplando estratégias alternativas que visem ao manejo do solo, à redução de detrubadas e à valorização 
da floresta em pé; ü) analisar a viabilidade da criação de uma Área de Proteção Ambiental-APA na bacia 
hlm~cadoRiozinhodoRo~ 

b) Biodiversidade: i) garantir que a valorização da biodiversidade seja uma das diretrizes norteadoras das 
políticas públicas voltadas para os setores produtivos do Estado; ü) aprofundar as discussões, no Acre, em 
col~untocomparceirosnacionaiseinternacionais,arespeitodemecanismosdecompensaçãofinanceirapelo 
aproveitamento comercial de conhecimentos tradicionais sobre a biodiversi.dade, inclusive pela engenharia 
genética 

c) Combate a queimadas: i) dar continuidade a campanhas, como a da Operação Respirar, visando à maior 
com::i.entizaçãoentrea JX>pulação urbana. e rural scbreanecessi.dadedecontroledasqueimadas e desmatamentos 
excessivos; ii) manter o diálogo com estados vizinhos (MT, RO, AM) no que diz respeito a políticas de 
redução de desmatamento e queimadas, aproveitando iniciativas corno as das Agendas Positivas, com apoio 
da Secretaria de Coordenação da Amazônia (SCA) do Ministério doMeioArnbiente(MMA); üi) promover 
negociações com os países vizinhos (Bolívia e Peru) sobre medidas para controlar desmatamentos e queima
das, em co~ unto com a implementação de alternativas sustentáveis, aproveitando mecanismos como o do 
Tratado de Cooperação Amazônica(TCA). 

PRóXIMAS FAsEs ooZoNEAMENTO 

Em fases futuras do Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre, recomendam-se as Se<JUintes iniciativas 
relacionadas ao diagnóstico, resolução e prevenção de conflitos sócio-ambientais: 

• estudos de caso, de caráter mais aprofundado, sobre conflitos sócio-ambientais considerados represen
tativos (segundo variáveis como: atores envolvidos, recursos naturais e ecossistemas onde ocorrem os 
conflitos etc.). Os estudos de caso permitirão uma análise qualitativa de causas, impactos e desdobra
mentos de conflitos sócio-ambientais, bem como de suas implicações para políticas públicas relaciona
das à gestão dos recursos naturais. Os estudos devem incluir visitas de campo, entrevistas com atores 
envolvidos nos conflitos, elaboração de mapas etc; 

• como subsídio para iniciativas de planejamento local parao desenvolvimento sustentável no âmbito dos 
municípios, das regionais e das comwlidades rurais, os estudos sobre conflitos sócio-ambientais podem 
ser incorporados às atividades de diagnóstico e de zoneamento ecológico-econômico; 

• realização de estudos mais aprofundados sobre reformas em políticas públicas, conforme sugerido 
acuna; 

• definição de uma estratégia de articulação com estados e países vizinhos em atividades relacionadas ao 
equacionamento e à prevenção de conflitos sóci~ambientais. 
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O BSERVAÇÕES FINAIS 

Para finalizar, pode-se concluir que o diagnóstico e o mapeamento de conflitos sócio-ambientais constituem um 
exercício muito relevante para o alcance dos objetivos do Zoneamento Ecológico-Econômico. Em particular, este 
tipo de análise pode contribuir de forma significativa para a definição de um conjunto de politicas públicas voltadas 
para o "ordenamento territorial", dentro de princípios avançados de Desenvolvimento Sustentável e Democrático. 

ANEXOS: 

ANEXO 1 - liSTA DE INSillUIÇÕES E DE SEUS REPRESENTANTES 

• Fundação Elias Mansour: Sr. Antônio Alves 
• ffiAMA: Sr. LuizAives Gobira (Divisão Técnica); Sr. Josemar Caminha (CNPT/IBAMA), Sr. 

Gilberto de Oliveira (Divisão de Fiscalização) 
• lNCRA: Sra. Almaisa Wolstein (Diretora da Divisão de Assentamento) 
• IMAC: Sr. Jairon do Nascimento (Diretor de Controle Ambiental) 
• Conselho Nacional dos Seringueiros: Sr. Juarez Leitão (Presidente), Luiz V da Silva (Assessor) 
• FETACRE: Sr. João de Deus (Presidente) 
• SOS Amazônia: Sr. Mif,ruel Scarcello 
• UNI: Sr. Manoel Gomes da Silva 
• CIMI- Sr. EdenMagalhães (Coordenador EstaduaV A C) 
• FUNAI: Sr. Antônio Pereira Neto (Administrador), Sr. Antônio Macedo (Sertanista) 
• CPT: Paulo Sérgio BrafíaMuniz - Sr. Paulo Sérgio 
• Ministério Público EstaduaVCoordenadoria de Defesa do Ambiente: Sra. Patricia Rego 
• Ministério Público Federal: Sr. José Henrique C. de Moura (Chefe de Gabinete) 
• Assessoria da SenadoraMarina Silva: Sr. Anselmo Fomeck 
• Assessoria do Deputado Ronald Polanco: Sr. Márcio Rogério Dagnoni 

A NEXO 2- N OTAS PARA LEITURA DO MAPA DE CONFLITOS SÓCIO-AMBIENTAIS 

• Na legenda do mapa, são apresentados os símbolos utilizados- para identificar a localização aproxi
mada de conflitos sócio-ambientais relativos ao acesso à terra, à caça, à pesca e aos recursos flores
tais. 

• As grandes propriedades com conflitos sócio-ambientais são os polígonos em cor -de-rosa, incluindo 
números para identificar a respectiva propriedade na legenda do mapa. Além disso, a Tabela I 
(Anexo 3) apresenta infonnações adicionais sobre cada propriedade, seguindo a mesma numeração 
da legenda encontrada no mapa. 

• Os projetos de assentamento e colonização são áreas em azul claro (PADs) e roxo (PAs). Além 
disso, a Tabela 2 apresenta infonnações mais detalhadas sobre os projetos de assentamento do 
INCRA. 

• As duas Reservas Extrativistas no Acre (RESEX Alto Juruá e RESEX Chico Mendes) aparecem no 
mapa como áreas em verde-claro. Os Projetos de Assentamento Extrativista aparecem como áreas 
em verde mais escuro. A Tabela 3 apresenta infonnações mais detalhadas sobre os PAEs e RESEXs. 

• As duas Unidades de Conservação de Uso Indireto (PARNASerra do Divisor e Estação Ecológica 
do Rio Acre), bem como as duas Florestas de Manejo (FLONAMacauã e Floresta Estadual do 
Antimari) são identificadas no mapa como áreas em verde-claro. Na Tabela 4, são apresentadas 
infonnações mais detalhadas sobre estas áreas. 

• As terras indígenas aparecem no mapa como áreas em cor -de-laranja e a identificação de cada área 
é feita no próprio mapa. A Tabela 5 apresenta infonnações mais detalhadas sobre cada território 
indígena. 



A NEXO 3 · Q UADROS DEMONSTRATIVOS DE CONFUTOS SÓCIO-AMBIENTAIS 

DIAGNÓSTICO P REUMINAR DE CoNFLITOS S óciO-AMBIENTAIS 

T ASELA 1 - C oNFLITos S ó c iO-AMBIENTAIS EM G RANDES P ROPRIEDADES 
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D IAGNóSTICO PREUMINAR DE C oNFUTos Sócio-AMBIENTAIS 

TABELA 2- PROJETOS DE ASSENTAMENTO E CoLONIZAÇÃO DO INCRA NO EsTADO DO ACRE (ATt MARÇO DE 1999). 

Ho.dt ÂIN l*lm~<odeFmiH Eouglo dt Forma dt 
Projtto Mt.nlctplo Alo <111 Cflaçto Aqulslçlo Conthtot: Sodo.arDtltMbls OrdeM (llol Pmioto Anllllado ml'f.,llçio 

daÂIN 

OI PC PNt'oPm<!f:o ~bCb!mlld 117.588 RtdiJ&.dt31· 4225 91ll Enur~-ao o.....,P"f .. I =c salwt CiÇil wn ptWOM ._ ck»61: 
1o.n deC.Oii~d· 

R~s!t 1 n dt 31 t.:vrr• tr.ert f!O$SO-tot • •trJ'9UIN em aru 
02 PC BotE~ Sene~,.,_, ... üU-40 1o.n 2.i!4 1.~ Emf114>otilo> Ooo""'~Jrio!io l'ftlantiiCet'U. nlo deltln.lldlt 04.1 dttt .. , •• 

I P<b IIICRA. .... ,n .. o'<oçe 

03 PCO\Jl"ldl Ehdu llW ResttiS~ 1l-04> 
~~ HJ) Em~O> Oosopo~ 81 

IM PCH.m•ll 

_,..,. 
61111ll Rt>s!ll.111 lkOI· 811 tem Emll\4>0fio 0..-· 01-tl 

111 PC S.,.. i=> Crv:cncbs.J 69.700 RtiOlZ"'dtlO· t29 1.014 Em~ilo> O..çni"'!Ó> CGtrfiCOJ sotwete...-Js fposs.e~U, St'S18!J'!i'Oit Oi-1? 

011 PAEspf'hQ ~ .. 1<8:! Rod7il) dt 23· li lA Em._., 0..111"'~ E>~--0-
07 PAA~r1 RI08'aroo lH37 PodC6lfo211·01· 

~ ~" Em~O> Oosopo~ 17 

011 PA\'iltiA'ogt Rlo&onoo 587 Ptlrt 161 de 25 01· )I! l8 Emll\4>0fio 0..-· 87 

09 PASioP.:to R...,... AI,., 27.1!18 Pod817•z .. os. Zc.l ~ Em~ilo> Antwd-tiP 8! 

tO PAP.wio R...,... AI,., ;.o. Po.tm•'-«- 50 78 Emlfq)Jifã:. Antwdartin Bl 

11 PACII\Io RI08'aroo 1115$ Ro..t•l do 11.07· lQ lQ c.ns .. :l'fO> Oosopo~ 
D~~ .... -áfu,'"iniKrit, 

81 nloci:"""$,...1NCAA 

12 PASO> .l04odoe~t.W•• 4cfti.WQ 1&t19 Rt:ltll<M~ 11.01· 161 ))I c.ns .. :l'fll> 0..~0> 91 

13 VA3f.~fo,Pudo M1•li•"'hh tUil Reui.Z29dr 24- m 263 C.OooW.filo hre~-;ôo 1»-91 

" PI\CW1!Mu "tNii'!H tfl(l7 Rel4.Z))ck24 
8) 118 c.n .... Alrtc:.da;io 

~~Vl 

ti PAtü-:!.M!! I~""'"'Urboro 7.15! Rt.l01Zio4dt~· 
100 m Consel:bf"' O..'I"'I'Úf .. IO.Vl 

l i PAIWf"' Rto8'aroo llll Podct2. 29·1 2· 300 ~:16 c.ns .. :l'fll> Dos~ a• 
17 PAtto\-oO..If'\0 TWIUAC.ã 21749 

f'odi),)UoiO·IJ<. 
In 240 Conl .. :l'fll> Ot•~ijd'Ar 

91 tewdiiÇ.ÍIO 

18 PI\~'QdtMel 5«'6 .,_,,un 11.40~ 
""'66 cle 31o10 m 1118 c.n .... Oeo""'""!Ó" ti 
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D IAGNósTico PRELIMINAR DE CoNFUTos Sócio-AMBIENTAIS 

TABELA 3- PROJETOS DEASSENTAMENTOAGROEXTRATIVISTAS (PAEs) E RESERVAS EXTRATIVISTAS (RESEXs) NO ACRE (EM 
ORDEM CRONOLóGICA DE CRIAÇÃO) 

o.._ .. .... ~ .... Alo,. Criac-lo ""' N"4o ,. .... """'fi CNC.M . .. o... ...... , c ...... s.cao-A...,..,.. •• OtiMtv"'6tt I IH•I r ... ~- o.. • ...,.tn .... 4oUN S.*-•• 
• Oo..fl6;6•• h poteeiooos ",,...,. • Pl'to«'l''ite3! doiP ... .S:io 

P...t•·•oiUICIIA 
ldt a ...... o aJko"a ... <G~•~ Gabn41•AJcQbaee4118RJtf 

PAfR~ Ct~htbl d '12* lUTO 11111 
$m Sm .... s .. "'comVt·S*(i.-de cd«t;"' di ftdbo OC"PP'9Õ• • ÍllltPttt; 

04-«-87 1197 11111 11811 •QU~W IMderte•• PA(; • Úirni <U cp!!5040"%dll 
• bJicf'I;JG lrteg"'• de m-... Pt11ct.:.;ic dlt P~ p •-en-:leu 

1'11Df'1 dl rOIIt!LI ;;.fii.Í8il 
P...t~NCRA • Oo\.fletOfs ck; pGII$II'Qit 

·PohefOIII'Ic~ 
PAES.t. , 181 do Sm &m s;. 6t5tm~a~ ubilnO!l 6: Aonn 

~· 
EprtM~ ... 

~= 
..20~ 217 1197 1911 rtôcl 1989 (lf'"Ooli l'adDf!M'nle 1Siemihtl) ti....cb Brilltl pw-trtll cSt: Mlfl9.1thll lru'r-O"to atpalll • 'obr'W. Pl\• rit.ll'ho1 
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ReodJiioiiiORA '"11-Á" PA.1 WCI .. embuiM ck- m• 
$m $m s- ·-PAE~oO.aos Aadm. rt Glde 22.1~ 113 
1991 llllll 

Não llll!ll ~CIIU.Notj:f•~tiMI ZO.I o.at 
~~~acmPA 
lmllcktltt,.-~nlofcw 
a;ela poloiNCAA FETAOif t 
()j$. 

PAE. Rlolr ho s~t..tadurorit 
ReodJiloiiiCRA ,~.,. 111 N .. "'' .... :;;.. 

~bdtpoMt-'Ot d »de2010.et 1!&7 
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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE CoNFLITOS SóCIO-AMBIENTAIS 

TABELA 4- UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO ESTADO DO ACRE (EXCETO RESERVAS EXTRATIVISTAS) 

-dt Alodt Âl• 
Dom~.., 

Plonodt 
l'opuloçio 

I C<>ntt<voçio .\tun~C.>pos Ctioçio tio 
S.nlfluçlo ..,.,. Rlll- C...fliiOI Sóoc>Aftlblontllt Obt~ 

(Anoj ,..,.liH) 
• PMQiaa'-adr;)•ttltii:MCOt'lt ... 

~ri• a pr.'"'S" dt pop~At;:Ao f'Xillltrt~ ··-~ ....... ., ...... ~...... ......... I 
Cru:0100.Sú 

pnn:~~ e-~1~;$.~- os mes~sp~am antro,pi:.se sobre a u~a t6~de 

6.\irxiQ l.iina .õb11c:»6M4f aw-~ ~ tpt50a~ree -..an~..:.a~ 

R~sN_..s. 
'tio 

&m 
m~eitco. IIC!fWMtJirltrt"~ P~qAt · P .. tt pCitll.mt. Pf*~• po(ttlkntlll ......... ,_ ... 0.. t7839 do 81.1012 (pwc~ 122 t.l...-• (ocriilo leeru um IIIW.M) de li:ndDP-.,r . ...-_.como wal 

Som elo O.- Pom•at:", IS<G-89 l'n;udJ IM 
·R-:1>10901 .. -.IV,._oru -• e\ltriWI de IMtU::.SitXJali:l 

•\Jf•ctWI 
l~ 

ctcto)por ~~~~sttl.- rcwtsa 6t Rio &anco • •"'--""""'"'""-..... no 

"""""' PARtofA cc. '-:;~ cb 18AJM. p• a pesw • 
• Caça • '*'' SOf R» ma ildortl cb PiWcpt. 
«<U'do <b er•, Ptn.~. 

Ol.iffOI)oc,;rta. 

Cc:merc:»de come de c•;• pot' "'91Ó:n'l ·Rt& .. dlr'desthedsm.lld&r• f~dt tfta;M Ecoto9~ 4o Asu&.il Doe lllOII nsoo &In Uâo s. .. ~ v(lifssJONia4114tts Eh•leh~ttA ptbfltt•<le f&.:o1i:.tjiotr .. ~de A.oActt de02~ IIH · fWhd• 6t mNt~•l)lop)pot rrttkherOI do 
......:otO de AllQ lht• ~ttloca.s. 

Anrta Übd.JifdD 0.. OIS do 01· sn. &m 
Cnapodl~aejll"aM~ma-tepoem ~c» · CcnfiiOII'Wafl ~fdlldD maf'!S di!! 

""""' ~ 02$7 lU» l!ll5 1:11 mon:i....,.n:ton(:IOMOIOU ~· ne9»>1Çi0t1~mtp..-.otllt-C11St 

"*"'*• tert'~Atce -.of'aóxetiCKá.t 

Ansta NKicn1fdD 
Stní~Mdlr&tJ 

Dto. S6189 ~ 
1TJ C75 lüo 

Fese fn.ll d~ 
18 c.;. e Pl!KI (fiMIIMmt) 

PoJStros Ml en:tm:~ da noAA:et.tML•A~> 
r.&t"t!A 21~6-&B 

·~--
(rilç_Aoóer.....,>l a:llll'li.UIII 

Fonle: IBAMA. FUNTAC. SOSAMAZÔNIA, 1999. 

TABELA5 - TERRITÓRIOS INOIGENASOO ESTAOODOAcRE 

OBSERVAÇÃO: Atualmente. li terras. que representam 39.3% das terras indigcnas acrcanas. cncontranH;c rcgularb•.adasjá foram devidamente registradas tanlo no Cat1ório 
de Registro de hnóvcis (CRI) de stm Comnrcns oorrcspondenles, quanto na Secretária de Patrimônio da Uni:io (SPU). Seis terr.ls, ou 21.4% d:ts 1erras indígenas, estão 
registradas apenas no CRI dns suas respectivas Comarcas Municipais. Outros seis. ou 21 A% dns terras indígenas. estão declaradas. ou seja delintiladas. como de ocupação 
dos índios por portarias do ministro da justiça. Têm suas dcm.arcaçõcs físicas previstas no Plano Operativo \anual de 1999 (PON99) do PPTAL. Duas outras terras, ou 7,2% 
das terras indígena. foram identificadas a p::u·tj r da segunda metade da década de 90. Falla identificar c dclimHar qualio outras terras. 

TERRAS INDIGENAS REGULARIZADAS* 

Ano DtowuolooiSI 
~.s~ Twr1..._.,., Bolo ~lo ....... 

Ho 
s..~,.- Nlucio '"'w ...... DbMtYICa.t ..... 

w-~, ... ~ ·hlllioptc'afe!JIIdt 
MMerdtotC'CIIí•~s &r~ de Mws Brnl a::a"lpan MPC'I'\.I. naos 

ClltltoWaôtR.-oA-. 
(Y.ni'tuaj m Auish'' 11113 o.c ... totlrldl IH$ 

Jcs-Jckmalkt"acc~ 
~~~~~m~•c-s" c:llnff:_.,..,.,...,.INI 

1SI1l.,SM br•d.,., PitiJiiriOt fteb .... ~ N6tbt 

c~- '""""' 310 T•ll.l8di.JP'tur-.t- :!2"'' l'btncfo;ldAD&c IHS • P088fWo ct;n • ~~~::::-:,:;,o::~co:··ft101 kn sm.•õe 1:M*1993 oe-s:c.., na lftllndQeN 

Jnnu-••~ Preto -·- 110 RocbgKot~u 216S.2 H:tncA~il Otc 1911 C~ c~• C• er.;cm: OcnlwMpio dlrifii.AIOWÓO:et<kn"M«CtM ·~ &n.•de 1U12J1M 

seno. cri:b:ts nos lnOI 

&>tntbdoe~to ·e. 1M aproo.ndml dril Rtt~l&ka ~Ali•~ ftltocM dt 

A-~ 
_..,., 

HolndogocbOoc de re:rada ileg.al ~ hnt ~;inpulrxlti1Gbsto0f1:!1oe~m.:.b St Ol!lef Citl'ldluua 
l(.,p.• *Ajo Amóft_. 

~) 
450 

Th~• 
172(& s.tn•«2YI11199'2 ll!l •·~·c~pu ~ .. ~e,.,., •o& Atw'JhAoC~GtSilt-.p•:~~!)I!W't:if 

cbMJdl~rU'MI r•..o.:rtmllft-O~tOtil'dbtAih:rW.ap-..a n(lradai·~-~1'111: 

semh. óe Cru:ero io cHedde&l.. ,_.estio~sttt.n~rnl!l 
$1.0 

A\Netii!Jtftllnklp.cdot.. p .. hlf.lflil!~., pennt'Mtt.t. 
49R l54corta~ae ~Yulf'dga t•triiftto nc~ Ófi eR p.,_w-a 41Gt d) 

'""""' J.b'netoga:til OM âl!uir'dgtn~ComN.ehMt~nci&~~I!IIU.ti&'JfuNd 

~-- ,-.......,. :136 
f>to. '"""" '"'~ 234174 

28J<Io2lii'1G'till1 
19SI Co-ao • 'lfmll r.ot8 t:onttOJlhqueobjlhdlle-..mt.w.t'flda. peJtrnctofOI•dt •-. 

""'·- C .. IIC"'hi.,hcu.eeod:6tatàoN~a1-0ttatda~ 
H~ •~«n"Memrrugwoe,.,. .. pro!ll'5JI!I' S111grnenlode 
lae& Nl bHa da eAI'Idl 

~acr4õi'•IC~alfn~t """"ODOd• Doe ·f arnmor lrfllll !ndpna ~fd&lb do .-.c,.,nio eocl*mrloee ~·· 6 

•Stft 
Ka•"""lt .. lataJ•:• ·~ 168do 21r1G'tilll 

19!2 S. 119êo de COflf lo ~ pNfa:end.as. Pos-suem d.tn •tucks f~ c~lo. A t-o~ 
*IJiii~IW•:rtra 

Continua 



Arn 
DemanJ~~CiioJ 

Conftitow Sacio· 
hr" llldlgeu Etala POJIU IJICAo Munle~ploa 

Ha 
SI .. IICh 1'1ndlll~a Sinwinç• AntiiMrtl.lll Dbt.VIIC4•• 

(boi 
1\uina,. do lsiml:-e <la 

~auii'B.,ll 310 T«tut"il. F~jr) 12.318 
ltamd!>o4'1lk De;. 1S87 Stm reV'drv dHI)ffllo Clf.lCI'l() Z1.$ de tsfla'l 991 

Keu!I;!Mcb~ 
h :Ú!Y_Wll 9.20 .hrdi\o 87.293 H!lm!IIQSA~ Oc: 

198~ Stm reg.>iro de o ardia 
.hnlà>. 2S~ !!e 29ft M W1 
lluina11 cb RID h .üm.,ll 255 f !!:li> 127.383 Hcmlll!>o4'1lia.Deo. 1996 Re'ill1da de malieÍ'a ~~;( 

• ~ fJ'Me:io de Mdo!irm$ 
HI.IIIAhl V911c l:!ifla'l 991 'u,a ~a1u•onal 

t:úW, Hilm!lil)QA~ • Trió:o de drv~ em ~..t..de .;zilitol oom p;.t. de p::tJso (F.u,.ndól Kulna d!l RID l:ffll-a 2'35 FOJ!l uooo i)eQ 2!10 lfc 1591 Ccn-tt.o aoe.Al 
hlÍI'Wio'il 

29.111ll1991 Cãlflllria) gu.m<~IJ msey.r~ p;n Cu::wulade lmigm.:~ 

Mtn'lt!àdltt 
..bmin:•w.a. 

1Wl 
S!r.ó1 1.1.ull681\1 Az:s 313.ij:41 

ltamdlloplk De;_ 
1986 st; rt~oo ore Cmfi!'O 

\~cn ílro~~ll ~~~~ dç i$fiM'!l91 
i~lll 4.010' 18llH 

Fonte, FUNAI; UNI; ZEE/AC, 1999. 
*As te rras indígenas homologadas são aquelas com publicação de Decreto de Homologação assinado pelo Presidente da República e publicadas no DOU. 

TERRAS INDÍGENAS REGISTRADAS • 

....... o-c.-oM.I 
Tlrl'•lll .. •na 9111• Pepu iJICAo lllllllolclples 

H a SltaJICAo Funcllilri.J $inal'czal'io Co11P1 .. 1 S6dNJIIIII•n~• Obi.VIIC••• 
An• 

• 5ril'..:'a de pe->:alhre~"" IR• • Rist<l<i a~m c:ounlu .. obrshL'11 é\:1 
1\l:o R i o !'.nJ5 

Ka.illli'Mtli ~"'111 1fil 
1\bmr.IIJJt.:tno. 26li3D HD=I!>!Pd:Dt<:~ 191"13 indlgCI!A t de Clljlllhl'et quo 'irensA:runa· CQ,C-&n) fi~m» R o (!(lri(O À 

Sá1f.á Rosa a.'o~O~'IlJnW6 neiji:lâa-;, 8 <ilj:ll ooM btllid!t Sárf.á Rota. El!l!à rodw 8 ~8--t p~ 
~loortn• <' ar.th,. ~ fundbs dureain~ 

.btn:nii'MS 11\rãru (lo; R!!.\ 

I 

A.tmthb! t'o""ól~di Dtoc. · Contlhl$ çom pDOSs<oJO$ ~é U!dn 
• foi <l'~rc:ac!l:J ceol!.ltemeJf.r., apmas .:~..,., 

-t:r::::m._,.,. All1lll W> 28. 9<28 19~ p~;~i~s~l--oa IJQm '"~~~ pcl;o AJ f.r.l em 
&u~ lhou=llii]JO •In à 1111211998 não íaraa irrll!ziud"" peb FUtli\1 111!1 .. -bfo_ 

o~~dii.P«t ~ 

lia~ <' habd"" <la Ashritbe 
230 Ftió 232.7PS 

dt 19"0111$!11! 19!i6 · Contllo tán ifflià$ ~rert-óll. ltl)!;n.mo o~:omc:llb~ 1-0"'qiQSII~ Ocoo 
Sl'n de 11112JI911a 

Ka..ifmou do 111)18 
KIU'•RWN# 

I 
I !.O !!'elo 27 833 t'o•ol~di Dtoc. 

1$91 P~:~ ·A l)e!oe:a é fe«8 & nllb. pa- Pl~"'n 
I Otn$ :,Z$t ~- 2~10fl'!l9$ pro-tw.enlk 

I 

lfD=ID~Piia O.eo 
· F'~A!J'ffi Ô) ln\fÇ!) d• dfoga, ficA por: 

t~iri IM in ~25 Pl;tm»Ur'RII 27.26C 400 d~ 241121 1~1 19Eô drmro• &rea indigm3 q.re ~ .r,.isa <o- o 
P~rq"~ t.iJIÍM;JJ do Senll1 <!'11 Dwm 

IWOtt\laio ~b111. -r tr.wl'JIN1j 1 628 l~'iuitli 92.8511 
HD=lcs.,~~a. 01!'0. 1982' Stm r~ tis~ d; C111ftlo 

I 281 d• 291W1'9'; I 
Tol21 I 1484 m .so1 I 

Fonte, FUNAI; UNI; ZEE/AC, 1999. 

*As terras indígenas registradas são aquelas com homologações registradas em cartórios e no Departamento de Patrimônio da União, ou apenas em Cartório. Nesta classificação estão 
inseridas também as 1erras dominiais registradas em Cartório. Excetua-se as reservas reg istradas em Cartório pelo antigo Serviço de Proteção ao Índio. 
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TERRAS INDÍGENAS DECLARADA S E/OU DELIMITADAS * 

,,'18 Demwuçllol l•ml Elnl.,l Peopula~ lilllflleipl .. &IIUIICAO fll rwUrta Sin alii~N c...-eoa so~Nol•tllls Ob•IIVIIC4 .. 
hl dltM.I H a 

CAaoj 

P'DJotnii'MI (1}8 Plmml.!ma Olllmlad& Porl i>r«risio p618 ·lrrrasio ~'a~ e pe~dorttS flln Poymor•a 21.214 017 ~ 01JOl'19!n 1999 bjJIZ e ig:npt'l 

P«:sl!.:l® :úM3 rdo mtlermiiGI!s pP!a fUt~J.I ui!JI<!i!:;;o tmtl! 

• ~A; h lfç Q) fA-liAS Qt o!e ca;a ~ rei}IÜU do Rrio Jat~ o8 mes-ot niio l1111pa& 
Tar.wll(!il ~1 9(0 

Delnriad& Potl PYI!PiiSiD t>e(•"GuS,o• e ~i,ul.o1es. reemlrtw;mr.e etí.eçãao dlllelrállld.!lllrlá Esta lêr1'81la-brlrn 
IS.OM!!~ ll.thil'fl•a (l(;rnp~) 21 t'i4 ~ 25/06119~ POo1.4lPTR S9 Exp."ln;iio p~~iwia de matlei':r. têm ~io1D ~malida parfe~nt>'l ~dmerc10, a~Dil'Dn!s e 
1\:mtw>ríl 

O>iÇil t.pcil(!A pet~;t{:II,Pfdiur~~r;ldiW:IIofll T1t111.11U t, ~R pM 

rn!ne!lm!s de Hnng:ti-. sbl3d!Z m~ !:llõiS vizirlt3!>fZ 

~a ..aroS. DP!mbda P.m N.• Pnw;» • Co!'lftn ondwe>Onal J• eeui luwendo en!end menlo erbe liiN.OVRJIIAI. p•a l:a inJ.a, ~ hzrchl:a Jard», ._bredt.tl 
nBAM..IVRJN-qj) do lmll! dll nae emeo;m do8 O«;retot A ~nll'lta;aío unl fltiil.rln!'íl il$se S'!ánn<acb 4125 

lh..,.~lurg~ 
2J.80) $10 de (1211&1~96- Pt).~o~m$9 

Rio &tu 4K~~) 
lnd~J:I\1J(«m• R~t'X Alo..km..'il itnl>. 

· ~a;io cfl! «1 fil-ila• de 
A ~m«õ1 na im'm~ ~ berh:taris d'esr;e; OO>Lf<~lte~ 
(Jio~eitos~ l$"1 e:alJs:aclo $mOs Cllfrri:o8 e !l~tr~espfi,il06 

~~e~ucllos c ;gn~rf~ç; Ollftil. 
.u!S ~-:LIWS rutlJ';is. Pozetros e mlllllzkl~s o!IJ D u.fm 

~;(ll!M".OA d~ 
o-=lm1A!Ii Port Pfwol!Qo. 

pee;a e r«iillfà de maé'l!l31&i!!l 
rcu:firilndO CA;~d..a co"" çachlfll) pllri irq ÇQ.~AII F'Riacb KáJjnlfil'li z•a Ta.~ f>I.JD7 

1155 de 25/0&'IIJ9&, i'OM'i"m99 
g;tnd$ e<rfilo llrdislir) 011m 

~tA !!are~ pra/inlorA * VÍJ4~ di! fAl11~Cill~ moJidld'o ci;o 
Calll,;wlii pu:ae:ra.~ c~ e- .J~rt:m r.ar.1s mez 

l~as ..wisl-erte~ ru.sh tema1 ~IJ'.m; rir.:~~: em pr:ruou, ~nzkl, 
011m J)&l!la!J~ ~ aiJieu~ pnl« 

t~Ullc..a p.'ldlt.mAt[mliha!Cn~ h* ~1\u, o·cp.oU•Ot o 
maia- OO>Lf" íoio de ~mo. 

irro&,"!ennM.adü ./r..iJMI 
· ~a;aío d'e ()7 ra-ihu de 
<>e~ueims e ~/HIÍhll<!s. • 08 Ka.1iMn , toe'$rián ;r.r<l m ·~o"iiruh· dW.to.s r"<:~t'idme 
l rtoAt~e:a per mo'õll:lorçs ~~~ lmmcos o:~ m r::.ehm!s l!.'mls aiJiwhlr.wei-. ;:>oris!:O 

~a.sdo 
(lei m111~ Port P1W411» 

t>e(ll'ÇU alll.ilmt em wM 
tlm 91:0 (lllrl~~,. o:t.4'tllll' r~d~ ç .. I C)fi'O.M~ jl;g!l!l)Ol • Bli:tolba KoiniiWII <00 JNUiio 7.700 

a25 ~ 1 t f1 ô'l9fili POM'rm99 
,;zm3!>fm, pm:i!l'lhliO.lie do 

d'é 141lpÓJ. órl.rl ml $lld'é ib ~O o!e lordiic» u-o C1>rnhio 
Ja-~o 111!~ ScA \lliiA pRIII tAjA 

iotenso ~ to1me ~ <~ A dftllõllrt.l eftll ~resml11, ~•ilb o:ra 
pM;a. •o;~ e crut;ritJ d'~ gtdo. · pro:tf4Q lfç ripl~ trWillliOf:.O. 
~109iD d~ mallei'a pm-fequtnDs 
ma1orer~ 

w..~ ib O!bn:l:uta. Port ~ü 
S.mrégish(l lga~eib IM na (1/lll\8) 69 Mlló 44.050 l:9 de 16101lil~i!l POtl.~PTR $9 

Pau 
TOTAl 1, 394 11'9.91 1 

Fonte: FUNAI: l JNI: ZEE/AC, 1999. 

• As terras indígenas declaradas/delimitadas são aquelas que tiveram publicadas a portaria declaratória expedida pelo Ministério da Justiça (Dec. 22/91 e Dec.1775/96) ou interministerial 
é aquela que foi declarada para fins de desapropriação através de decreto de desapropriação; adquirida para reassentamento de comunidades indígenas; demarcada pelo SPI como reserva; 
doada por prefeitura para reserva com demarcação física e sem registro em Cartório da região onde se localiza o imóvel. 
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•A terra indígena identificada é toda aquela que já possui estudo realizado pelo órgão indigenista federal e publicado na forma do Decreto 1.775/96, no Diário Oficial da União (DOU) , Diário 
Oficial da Unidade Federada e fixado na Prefeitura onde está localizado o imóvel. Foram relacionadas as terras indígenas em revisão de limites. 
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*Terra indígena a identificar é toda aquela que ainda não teve a aprovação do relatório do Grupo Técnico que fez o estudo, pelo presidente da FUNAI. Inclui-se as terras indígenas que estão 
sendo identificadas no momento e excetua-se as revisões de limites que estão em curso ou serão realizadas. 
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ANEXO 4 • MAPA DE CONFUTOS SóCIO·AMBIENTAIS NO ESTADO DO ACRE 
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15 - SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE NO ACRE: TENDÊNCIAS HISTÓRICAS E 

DESAFIOS PARA uM FuTuRo SusTENTÁVEL 

Este capítulo apresenta uma síntese de tendências históricas observadas nos capítulos deste volume, 
relacionadas a ciclos econômicos, modelos de desenvolvimento promovidos por políticas governamentais e 
dinâmicas de ocupação territorial no Acre. A partir dessa análise, o capítulo apresenta considerações sobre 
os desafios para a consolidação de um novo estilo de ordenamento territorial no Estado, pautado em princí
pios de Desenvolvimento Sustentável. 

15.1 - CICLOS DO EXTRATIVISMO 

Durante um longo período que se iniciou por volta de 1870, a estruturação da economia, das relações 
sociais e das dinâmicas de ocupação territorial no atual Estado do Acre foram fortemente influenciados pelos 
ciclos de produtos extrativistas, principalmente da borracha. Algumas características que marcaram essa 
época foram: i) a subordinação da economia à instabilidade de mercados e decisões políticas externos, com 
um alto grau de dependência em relação à borracha, exportada como matéria prima com pouco valor; ii) um 
processo de ocupação territorial baseado em vias fluviais, com a exploração extensiva de produtos extrativistas 
dispersos na natureza; iii) a dizimação de populações indígenas no processo de abertura dos seringais; vi) a 
subordinação de trabalhadores extrativistas, na sua maioria migrantes nordestinos, a um sistema de aviamen
to que os mantinha cronicamente endividados e dependentes do "patrão"; e v) problemas de degradação 
ambiental, relacionados principalmente à caça e pesca predatórias para fins comerciais. 

Nesse contexto histórico, outras tendências marcantes foram a mestiçagem entre migrantes nordesti
nos e a população indígena, o enraizamento de uma sociedade com fortes laços econômicos e identidade 
cultural voltados para a floresta e uma série de atos de resistência da população local a tentativas de domina
ção externa. 

15.2 -A CHEGADA DA "MODERNIDADE" 

Na década de 1960, o Acre passaria por uma profunda transformação em termos de seu modelo de 
desenvolvimento econômico e ocupação territorial, marcada sobretudo pela forte intervenção do Governo 
FederaL Ainda na administração do Juscelino Kubitschek, a abertura da rodovia BR-364, interligando a 
nova capital Brasília aos Estados de Rondônia e Acre, passou a fazer parte de seus planos estratégicos de 
integração nacionaL Em 1962, o Acre passa à condição de Estado da Federação. 

Com a implantação do regime militar em 1964, as prioridades do Governo Federal para a região 
amazônica mudaram substancialmente, com profundas implicações para o Estado do Acre. Durante os go
vernos militares, destacavam-se: i) a estratégia geopolítica de promover a ocupação de "vazios demográficos" 
na Amazônia Brasileira, sob o lema "integrar para não entregar"; ii) a criação de projetos de colonização na 
região amazônica, principalmente ao longo das rodovias Transamazônica (BR-230) e BR-364, visando ao 
assentamento de agricultores sem-terras, oriundos do Nordeste e Centro-Sul; iii) incentivos econômicos 
para grandes empreendimentos agropecuários e madeireiros; e iv) implantação de projetos de infra-estrutura 
(rodovias federais, aeroportos, hidroelétricas e telecomunicações) e grandes projetos de mineração (por 
empresas estatais e pela iniciativa privada). 

Nesse período, as novas atividades econômicas apoiadas pelo Governo Federal, principalmente os 
grandes empreendimentos agropecuários e madeireiros, eram vistos como precursores de uma onda de 
modernização na Amazônia, enquanto atividades extrativistas tradicionais eram vistas como sinônimos de 
atraso. Um bom exemplo dessa mudança de paradigma foi a criação, em 1966, do Banco da Amazônia 
(BASA), como principal agente financiado r de empreendimentos agropecuários, em substituição ao Banco 
da Borracha. 

Nos anos sessenta e setenta, o processo de expansão da fronteira agropecuária e madeireira no Acre 
concentrou-se ao longo dos eixos das rodovias federais (BR-317 e BR-364), principalmente na 
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região sudeste do Estado (Vale do Acre), refletindo fatores como a facilidade de acesso e a criação de 
projetos de assentamentos pelo INCRA. 

A expansão da fronteira agropecuária e madeireira no Acre (ainda de forma menos intensa do que em 
outros Estados, como Pará, Mato Grosso e Rondônia) demonstrou as seguintes características marcantes: 

• conflitos sociais sobre os direitos de acesso aos recursos naturais associados à expansão de 
atividades pecuárias e madeireiras em áreas ocupadas por populações extrativistas e indígenas; 

• no âmbito dos médios e grandes empreendimentos pecuários, a utilização de sistemas de produ
ção com baixos índices de produtividade, pouca geração de emprego e a falta de práticas 
adequadas de manejo do solo; 

• criação de projetos de assentamento de agricultores familiares pelo INCRA com pouca atenção 
para características locais de solos, relevo, drenagem etc.; 

• altos índices de desistência de colonos nos projetos de colonização do INCRA, em decorrência 
de fatores como o assentamento de famílias em áreas inadequadas, falta de estradas e crédito 
rural, e deficiências nos serviços de assistência técnica, saúde, educação etc. ; 

• tendências de concentração fundiária nos assentamentos do INCRA, associados à desistência 
de muitas famílias assentadas, a expansão da pecuária como uso predominante da terra e a 
especulação fundiária; 

• exploração insustentável de recursos madeireiros com altos níveis de desperdício e baixos níveis 
de tecnologia e valor agregado; 

• crescimento desordenado de cidades, como Rio Branco, principalmente em decorrência da 
núgração mral-urbana, acompanhado por problemas como altos índices de desemprego e 
subemprego, condições precárias de saúde e saneamento básico, ocupações de áreas impró
prias para assentamentos humanos etc. 

Mesmo nas áreas fora dos eixos rodoviários de "modernização", a exemplo do Vale do Juruá, as 
populações acreanas viviam o agravamento da crise do extrativismo tradicional e a ausência de políticas 
voltadas para a viabilização de alternativas econômicas para a região. Nesse contexto, freqüentemente au
mentavam-se as tendências de êxodo rural e dos usos insustentáveis de recursos naturais (madeira, caça, 
pesca etc.). 

Em conjunto com esses fenômenos, que se caracterizavam como indicadores de um modelo de cres
cimento econômico e ocupação territorial insustentável, surgiram fenômenos promissores nessa época, 
como a crescente organízação de comunidades locais e da sociedade civil em geral, em resposta a problemas 
de violência, marginalização social e impunidade. O caso mais emblemático no Acre foi o movimento dos 
seringueiros, que desenvolveu a prática dos "empates" como ato pacífico de resistência ao desmatamento 
de suas colocações. Além disso, surgiram tendências promissoras relacionadas aos povos indígenas, como a 
crescente mobilização de muitas comutúdades em defesa de seus territórios e direitos, um processo incipiente 
de recuperação demográfica de vários grupos e a regularização das primeiras áreas indígenas no Estado, 
com apoio da FUNAI. 

15.3 -A BuscA DE UM Novo CAMINHO PARA o DESENVOLVIMENTO 

Nos anos recentes, podem-se observar evidências de que a transição para um novo estilo de desen
volvimento no Acre, pautado em princípios de sustentabilidade, começa a ganhar fôlego. Nesse sentido, 
merecem destaque os seguintes indicativos desse processo: 

• a criação dos primeiros Projetos de Assentamento Extrativista (PAE' s) e Reservas Extrativistas 
(RESEX's) no Acre, a partir do final dos anos oitenta; 
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• avanços na organização de comunidades indígenas, em prol da integridade de seus territórios, 
da valorização de suas identidades culturais e na busca de alternativas econômicas sustentáveis 
e culturalmente apropriadas; 

• entre agricultores migrantes, a crescente busca por alternativas no uso sustentável dos recursos 
naturais, com medidas para promover a agregação de valor em nivellocal, associada ao forta
lecimento de organizações cooperativistas e o surgimento de novas metodologias de assistência 
técnica e pesquisa; 

• entre um número crescente de empresários (madeireiros, pecuaristas etc.), a busca de novas 
práticas produtivas, norteadas por princípios de sustentabilidade ambiental e eficiência econô
mica; 

• o surgimento de uma nova classe política no Acre, com fortes laços entre movimentos populares 
e a sociedade civil organizada em geral, comprometida com a democratização das políticas 
públicas e com a busca de um novo modelo de desenvolvimento no Acre, adaptado às caracte
rísticas sociais, culturais e ambientais. 
Entretanto, é importante frisar que os avanços na construção de um novo caminho de desenvol
vimento sustentável no Acre ainda se encontram, de maneira geral, num estágio inicial, Assim, a 
consolidação desse processo implica no enfrentamento de uma série de desafios, conforme 
descrito a seguir. 

15.4 -AcRE: DESAFIOS PARA UM FuTuRo SusTENTÁVEL 

Nesta publicação, observamos que a trajetória histórica do Acre, no que se refere a modelos predo
minantes de desenvolvimento econômico e ocupação territorial, sempre tem demonstrado características de 
insustentabilidade, do ponto de vista social, econômico, ambiental, cultural e político (por exemplo, con
centração de renda, concentração fundiária, uso insustentável de recursos naturais, perda de diversidade 
cultural e ambiental, urbanização acelerada, crise fiscal do Estado, discriminação contra a mulher etc.). Ao 
mesmo tempo, o Estado do Acre tem sido o berço de importantes conquistas sociais, que têm contribuído 
para um processo embrionário de construção de uma sociedade mais democrática e sustentável. 

Com base nos estudos apresentados nesta publicação, podemos concluir que o ordenamento territorial, 
a partir da construção de uma sociedade mais democrática e sustentável, implica no enfrentamento de vários 
desafios significativos. 

Nesse sentido, vale salientar inicialmente os seguintes pontos prioritários da Agenda Positiva do Acre, 
definidos conjuntamente entre governo, sociedade civil e setor privado: 

A Promover a implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico como instrumento estra
tégico para o desenvolvimento regional sustentável, dando enfoque para: a) estratégias para 
garantir a efetiva participação pública em diferentes niveis (estadual, mmúcipal, comutútário ); b) 
a articulação do zoneamento com planos estratégicos de desenvolvimento regional (por exem
plo, planos municipais de desenvolvimento integrado e sustentável, programas estaduais de de
senvolvimento sustentável, eixos de integração) e políticas setoriais relacionadas ao ordenamento 
territorial (fundiária, transportes, agrícola, florestal, incentivos econômicos, monitoramento e 
controle, saúde, educação etc.); e c) a incorporação da biodiversidade e serviços ambientais na 
metodologia dos trabalhos do ZEE. 

B. Adotar, em Áreas já Desmatadas, uma política de incentivos à transformação gradual da 
agropecuária convencional (fundada em insumos químicos e no uso extensivo e em muitas vezes 
insustentável dos recursos naturais) em agropecuária sustentável, priorizando práticas orgânicas 
e agroflorestais, com o aumento da produtividade, da eficiência econômica em bases sustentá
veis e a conservação dos recursos naturais, através dos instrumentos de 
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pesquisa, assistência técnica, crédito rural e incentivos fiscais, tendo como metas prioritárias: a) 
estabelecimento e fortalecimento da agropecuária familiar e empresarial em bases tecnológicas 
orgânicas e sustentáveis; b) recomposição florestal em áreas protegidas (por exemplo, Áreas de 
Preservação Permanentes); c) recuperação de áreas ociosas e sub-utilizadas, objetivando sua 
reincorporação ao processo produtivo; d) implantação de sistemas agroflorestais; e) controle do 
fogo, priorizando medidas preventivas e acesso a alternativas; f) manejo sustentável de pastagens; 
g) viabilização de cadeias produtivas; e h) implementação de um programa de conversão pactuada 
através de estímulos creditícios, assistência técnica, infra-estrutura e garantia da produção, como 
estratégia de indução do uso sustentável das áreas antropizadas e limitação das taxas de 
desfl.orestamento. 

C. Implementar uma política de ação integrada com os Povos Indígenas, pautada em ações volta
das para: a) a regularização fundiária de suas terras, b) a valorização da identidade e do pat1imônio 
culturais, c) o resgate de experiências tradicionais de uso dos recursos naturais, incorporando 
novos elementos e técnicas que contribuam para assegurar melhorias na sua qualidade de vida, d) 
a segurança alimentar, e) o apoio a processos produtivos sustentáveis, f) segurança quanto à inte
gridade territorial e cultural, e g) o fortalecimento da educação e saúde. 

D. Promover a criação de novas Reservas Extrativistas e a consolidação das existentes, priorizando 
as seguintes ações: a) resolução de pendências de regularização fundiária e concessão de uso; b) 
apoio para a elaboração e implementação de Planos de Desenvolvimento; c) diversificação de 
atividades produtivas em bases sustentáveis, a partir do conceito de neoextrativismo, introduzin
do tecnologias apropriadas e maximizando a agregação de valor local; d) capacitação de pessoal 
e modernização de cooperativas; e e) apoio para programas comunitários de saúde e educação. 

E. Viabilizar um co1~unto de políticas voltadas para a consolidação do Setor Florestal Madeireiro 
e Não-Madeireiro em bases sustentáveis, priorizando as seguintes ações: a) desenvolvimento de 
cadeias produtivas; b) fortalecimento do manejo florestal sustentável; c) implantação de florestas 
públicas de produção, como parte de um sistema estadual de unidades de conservação de uso 
direto e indireto; d) melhorias na eficiência e valor agregado nas indústrias florestais; e) transferên
cia de tecnologia, capacitação técnica de mão-de-obra e melhorias nas condições de segurança 
do trabalho; f) abertura de linhas de crédito com carências adequadas às realidades específicas; g) 
incentivos à adoção da certificação florestal; e h) criar comissão interinstitucional para estudar a 
exploração da castanheira e do mogno. 

F. Consolidar o Sistema Estadual de Unidades de Conservação no Acre, inclusive os Projetos 
de Assentamento Extrativista, a partir dos indicativos do ZEE, dotando-os de planos de manejo, 
criando condições de sustentabilidade através de programas educativos e de ecoturismo, valori
zando o patrimônio natural e cultural, resgatando as experiências multidisciplinares existentes na 
vivência das populações tradicionais (indígenas, extrativistas e ribeirinhas) e considerando as rela
ções de gênero e proporcionando a geração de emprego e renda e melhoria da qualidade de vida. 

G Promover a manutenção e recuperação de Reservas Legais e Áreas de Preservação Perma
nentes, priorizando mecanismos de incentivo e campanhas educativas junto à população rural e 
urbana sobre o papel e os beneficios destas, como parte de estratégias de conservação e uso 
sustentável dos recursos naturais da propriedade. 

H Efetuar mudanças significativas na Política Fundiária do Estado, contemplando as seguintes 
ações prioritárias: a) realização de um levantamento aprofundado sobre a situação 
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fundiária do Acre; b) definição, com ampla participação da sociedade civil, de um novo modelo 
de reforma agrária para o Estado, adaptado à diversidade sociocultural, econômica e ambiental 
do Acre; c) resolução de pendências de regularização fundiária em áreas indígenas, projetos de 
assentamento e unidades de conservação; e d) realização de um mutirão jurídico e mobilização 
social voltados ao reconhecimento de direitos de usucapião em áreas ocupadas por posseiros, 
considerando as relações sociais de gênero. 

I. Implantar um Sistema Integrado de Controle Ambiental, contemplando os instrumentos de 
monitoramento, licenciamento e fiscalização, através de parcerias, que considerem as atribui
ções legais, entre o IBAMA, IMAC, Batalhão Florestal, Prefeituras, FUNAI, INCRA, órgãos 
de assistência técnica e Ministério Público, tendo como metas prioritárias: a) a efetivação do 
Pacto Federativo; b) a revisão dos instrumentos legais de controle ambiental; c) a utilização do 
sensoriamento remoto em atividades de monitoramento e controle ambiental; d) a integração 
permanente de atividades de educação ambiental nos procedimentos de licenciamento e fiscali
zação ambiental; e) a manutenção da integridade das áreas indígenas, unidades de conservação 
e outras áreas protegidas; e f) a viabiljzação de parcerias com a sociedade civil organizada para 
a gestão ambiental. 

J. Nas áreas de influência de Obras Rodoviárias de significativo impacto sócio-ambiental ("ei
xos de integração") ao exemplo da pavimentação daBR-317 daBR-364 e daAC-90, viabilizar 
a implementação de um conjunto de políticas públicas integradas, voltadas para a análise de 
impactos agregados e o ordenamento territorial em bases sustentáveis. Nesse sentido, merecem 
atenção especial os impactos sobre as populações locais, a resolução de conflitos sócio-ambientais, 
a organização de atividades produtivas em bases sustentáveis e a conservação ambiental. 

Em conclusão, é impo1tante salientar que os diagnósticos apresentados nos primeiros dois volumes 
desta publicação (Meio Ambiente e Recursos Naturais; Aspectos Sócio-Econômicos e Ocupação Territorial), 
em conjunto com os produtos indicativos do volume 111, fornecem subsídios valiosos para esse esforço 
conjunto entre o Governo do Estado e a Sociedade em busca de um novo modelo de ordenamento territorial 
no Acre, pautado em princípios avançados de sustentabilidade. 

15.5- DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: DA AGENDA PARA A A çÃO 

Para finalizar, vale frisar os seguintes pontos fundamentais sobre políticas públicas e estratégias de 
implementação prática do Desenvolvimento Sustentável: 

A Uma questão chave é o esclarecimento dos conceitos de Desenvolvimento Sustentável. Por um 
lado, o Desenvolvimento Sustentável implica em mudanças de valores, ética e comportamentos, 
tendo como base a cooperação na tomada de decisões. Ao mesmo tempo, implica na adoção 
de novos padrões de produção e consumo, envolvendo o compartilhamento de novas tecnologias, 
maior eficiência no uso de recursos naturais e sistemas de produção e consumo que reconhecem 
a necessidade vital de manter a integridade dos sistemas ambientais. Assim, a complexidade do 
Desenvolvimento Sustentável pode convencer muitas pessoas de que não é viável, nem neces
sário. Portanto, é preciso simplificar os princípios e processos de Desenvolvimento Sustentá
vel para agilizar a sua operacionalização. 

B. As diretrizes do Desenvolvimento Sustentável implicam num Estado eficiente, competente e, 
acima de tudo, democrático e transparente. Nesse contexto, precisam ser valorizadas suas fi.m
ções essenciais, como a garantia do acesso democrático à terra e outros recursos naturais, a 
contenção da violência e outras violações dos direitos humanos, a defesa dos 
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direitos trabalhistas, saúde pública, educação, infra-estrutura básica (estradas, etc.) e políticas 
para incentivar o uso sustentável dos recursos naturais (e ao mesmo tempo, para desestimular 
práticas de degradação ambiental). 

C. O Desenvolvimento Sustentável implica na viabilização de novas parcerias de co-gestão das 
políticas públicas entre o poder público e os diversos grupos da sociedade civil e empresarial, 
visando à resolução de interesses conflitantes e à criação de consensos sobre ações estratégi
cas. Sem a viabilização de espaços transparentes e democráticos de negociação, geralmente, 
não existem condições políticas necessárias para reformas nas políticas públicas que são essen
ciais â implementação do Desenvolvimento Sustentável. 

D. Assim, o Desenvolvimento Sustentável requer a criação de novas instituições sociais e o surgimento 
de novos atores no cenário político, com esforços especiais para fomentar a participação de 
grupos sociais que historicamente têm sido marginalizados das decisões sobre os modelos de 
crescimento econômico. Nesse sentido, é preciso ampliar as instituições democráticas de diálo
go e coordenação das ações estratégicas do interesse público. Um exemplo é ampliação e 
fortalecimento dos conselhos de Desenvolvimento Sustentável, em nível municipal, estadual e 
nacional. 

E. É necessário expandir os conceitos de participação nas políticas públicas para além das institui
ções fonnais de co-gestão, incluindo mecanismos de participação direta de organizações locais. 
Uma prioridade absoluta deve ser a valorização de experiências locais de Desenvolvimento 
Sustentável, visando à sua incorporação nas políticas públicas, nas áreas de pesquisa, fomento 
e divulgação. Essa tarefa deve se basear em parcerias entre o Poder Público e a sociedade em 
geral. 

F. Nos esforços de promover a democratização nas políticas públicas, uma meta básica deve ser a 
capacitação de recursos humanos (tanto entre órgãos governamentais, como entidades da soci
edade civil e empresarial) envolvidos na sua formulação, implementação e monitoramento, vi
sando â sua potencialização como agentes do Desenvolvimento Sustentável. 

G No que se refere â atuação de ONG's e movimentos sociais, um grande desafio é de ultrapassar 
os limites do ' denuncismo' e assumir posições mais propositivas. Hoje, não é suficiente ser 
simplesmente "contra" o Estado, especialmente quando a maioria dos órgã.os governamentais 
encontram-se severamente desaparelhados. Em muitas situações, o maior perigo é a simples 
ausência do Estado perante as demandas da sociedade, não a intervenção opressiva. De fato, 
um dos grandes desafios atuais para a sociedade civil é de resgatar o Estado, não para o velho 
autoritarismo e clientelismo, mas para a democracia, para a cidadania e para o verdadeiro inte
resse público (FÓRUM BRASILEIRO, 1997). Nesse sentido, as ONGs e movimentos sociais 
precisam investir seriamente na sua capacidade de formular propostas alternativas para as atuais 
políticas públicas e de participar na sua implementação, monitoramento e avaliação. 1 

H Uma prioridade básica deve ser a definição de critérios sobre padrões de produção e consumo 
necessários para implementar o Desenvolvimento Sustentável, incorporando suas recomenda
ções nas políticas públicas (por exemplo, política industrial, zoneamento, política agrária, crédito 
e incentivos fiscais etc.). Ademais, precisam ser definidos mecanismos participativos e transpa
rentes para monitorar a sua implementação. 

1 Uma parte desse desafio é de poder partic ipar nas discussões sobre novas tendências na economia nacional e mundial, como a 
biotecnologia e a g lobalização de s istemas produtivos e do comércio internacional. 
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I. A incorporação das diretrizes do Desenvolvimento Sustentável nas políticas públicas aponta 
para a necessidade de se adotar novos indicadores de desempenho econômico, considerando 
fatores sócio-ambientais que são excluídos dos indicadores tradicionais, como o PIB (Produto 
Interno Bruto). 

J. No âmbito das políticas públicas, destaca-se a necessidade de incentivos à geração e difbsão de 
novas tecnologias social e ecologicamente apropriadas, bem como programas de (re )capacitação 
de recursos humanos, priorizando associações, cooperativas e pequenas e médias empresas. 
Nesse esforço de cooperação técnica, ressalta-se o papel fundamental das universidades e 
demais instituições públicas de pesquisa científica e ensino. 

K. Devem ser avaliadas as possibilidades de se utilizar instrumentos fiscais para incentivar a conser
vação e o uso sustentável dos recursos naturais (por exemplo, ITR, ICMS, tarifas sobre o uso 
de água e energia elétrica, taxas de reposição florestal etc.). Ao mesmo tempo, é importante 
avaliar as necessidades de simplificação das políticas e procedimentos tributários que tendem a 
inibir a inovação tecnológica. 

L. Entre diversos países capitalistas e socialistas, a experiência tem demonstrado que o controle 
direto do Estado sobre os meios de produção, ao exemplo das empresas estatais, não garante 
que as preocupações sociais, econômicas e ambientais do Desenvolvimento Sustentável serão 
promovidas. Por outro lado, a simples privatização de empresas estatais, sem fortalecer a capa
cidade do governo de regulamentar as atividades econômicas em prol do interesse público, 
pode trazer novos problemas. 

M. A experiência tem mostrado que políticas de "comando e controle" são geralmente insuficientes 
para garantir a proteção do meio ambiente. No entanto, em conjunto com outras medidas (por 
exemplo, divulgação de tecnologias alternativas, incentivos fiscais, educação ambiental) é ne
cessário que o Poder Público seja capaz de garantir o cumprimento das normas legais que visam 
à proteção do meio-ambiente e da saúde das populações humanas. Nesse sentido, deve ser 
fortalecida a atuação dos órgãos públicos responsáveis pelo cumprimento da legislação ambiental. 

N. Uma das principais vantagens comparativas de países como Brasil é a sua enorme biodiversidade. 
Apesar da sua importância na geração de novas tecnologias (especialmente, na biotecnologia e 
na indústria farmacêutica) existem enormes carências de pesquisa aplicada em assuntos relativos 
à biodiversidade, que implicam em parcerias entre instituições públicas, o setor privado e popu
lações locais. 

O. Considerando que as populações tradicionais têm acumulado profundos conhecimentos práti
cos sobre a biodiversidade, é necessário implementar políticas compensatórias, quando seus 
conhecimentos são aproveitados na geração de novas tecnologias e produtos. Enquanto isso, 
precisam ser implementadas políticas para garantir a integridade das regiões ocupadas por po
pulações tradicionais, por motivos sócio-culturais, ecológicos e econômicos. 

P. No plano internacional, precisam ser definidas estratégias de "regulamentação social" da 
globalização. Não se trata de negar a existência da globalização, mas de influenciá-la em direção 
ao Desenvolvimento Sustentável. As normas sobre o comércio internacional, como 

2 Considerando as diretrizes do Desenvolvimento Sustentável, o conceito de eficiência dos sistemas produtivos não deve se 
restringir apenas à eficiência .financeira (alocação de recursos monetários), mas contemplar a eficiência econômica e possuir amplo senso 
na alocação de todos os recursos (naturais, humanos, financeiros etc.), considerando as necessidades de saúde ambiental e a qualidade de 
vida das populações humanas. 
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as políticas públicas em geral, devem estimular a competitividade baseada em princípios de 
eficiência, inovação tecnológica, e qualidade de produtos e serviços, e não na capacidade de 
exploração do meio-ambiente e/ou dos trabalhadores. 2 Além das necessidades de ação gover
namentaJ, muita coisa pode ser feita pelos setores empresariais nesse sentido. Um dos grandes 
desafios para as políticas públicas é de incentivar sistemas de comercialização para produtos 
ecologicamente sustentáveis, especialmente aqueles advindos de pequenos produtores. 

Q. Nos centros urbanos algumas necessidades urgentes incluem: a) o manejo de recursos hídricos 
(por exemplo, saneamento básico, poluição industrial, assentamentos humanos, etc.); b) proje
tos de destinação, tratamento e reciclagem de lixo; c) a ampliação e melhoria de projetos de 
arborização e espaços públicos de lazer e proteção ambiental; d) campanhas de educação 
ambiental; e e) fortalecimento de aJternativas de transporte coletivo e espaços para transporte 
aJternativo (p. ex., ciclovias). 

R Entre as políticas públicas recentes, merece destaque o Zoneamento Ecológico-Econômico 
(ZEE), como instrumento de planejamento regional que visa ao Desenvolvimento Sustentável. 
Na sua essência, o ZEE propõe implementar estratégias de gestão social tio espaço, refletindo 
os interesses coletivos da sociedade como um todo, baseando-se em conhecimentos sobre 
paisagens naturais e os modos de vida de populações locais. Nesse sentido, os planos de 
zoneamento precisam ser baseados em práticas de gestão democrática entre o poder público e 
diversos setores da sociedade civil e empresarial, visando à resolução de conflitos e à constru
ção de consensos sobre a destinação de espaços territoriais. 
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