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O Mapa do Sonho 

Passamos mais de quinze anos ouvindo falar no Zoneamento. No começo era reivindicação de alguns: 
índios, seringueiros, gente interessada em defmir limites e proteger suas áreas. Depois virou consenso 
entre todos os setores, pois ninguém mais agüentava a ausência de regras claras e defmidas 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 
milagrosa 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 compromisso com o povo acreano. Isso não quer dizer que tenhamos negligenciado na elaboração de 
novos estudos e pesquisas. Ao contrário, não apenas recolhemos as informações já existentes mas as verificamos 
e atualizamos. Buscamos novas informações, 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 realizou". Simplesmente constatamos que, ao longo de um século, 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 Pa1ticipativo e o resultado foi uma maneira nova de 
pesquisar deixando que a população, as lideranças, os grupos, as minorias, 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 tornando 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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------------------Caraderísticas Gerais do Estado do Acre 

INTRODUÇÃO 

O auE 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 OcuPAÇÃo 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 Ambiente-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; 

• Holíslico: 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 equilibrado, 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. 0 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 (SAE/PR). 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 inst rumento 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 (KfW e GTZ). 

METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO ZEE-Ac RE 

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 semestre 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 
e ambientais, calcada no inventário integrado de um território definido, visando identificar potencialidades e 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". 
Atualmente o ZEE está sob a corrdenação do MMA - Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. 

2 "Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal", (capítulo 11 - Diretrizes Gerais, item 9), Conselho Nacional da 
Amazônia Legai-CONAMAZ, MMA/SCA, 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 P oLíTICA 

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 SustentáveP 

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 sPERADos 

• 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 recursos 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 iniciativas em outros 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 rea lização de levantamentos extremamente caros e demorados, gerando 
um volume enorme de informações de pouca utilidade prática, enquanto questões fundamentais para o ZEE tem sido negligenciadas 
nos diagnósticos. 

4 



-----------------Caraderísticas Gerais do Estado do Acre 

• 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 
faci litado 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) DIAGNÓSTICO 

Considerando os resultados esperados pelo Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Eco
nômico do Acre, a Secretaria Executiva do ZEE e o Grupo Técnico de Sistematizaçã.o-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 agroflorestal, 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, foi realizado um levantamento sobre aspectos jurídicos relativos à implementação 
das recomendações do Zoneamento Ecológico-Econômico . 

c ) PROGNÓSTICO 

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 

o) 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-
rats. 

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 foram 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 estmturação. 

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 política 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 (Figura 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 150 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 SECTMA/ 
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 
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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 biofisica do Estado do Acre, incluindo geologia, geomorfologia, climatologia, 
hidrografia, solos e aptidão agroflorestal, vegetação, biodiversidade e unidades de paisa
gens biofisicas. 

• Volume li- 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 urbanizaçâo do Estado do Acre; e diagnós
tico preliminar de conflitos socio-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 III, 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 grupos 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 Bolívia 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 ). 

S· . 

ARGEHTUIA 

Figura 1 - Localização do Acre na América do Sul e Brasil (Fonte: Arquivo ZEE/AC, 1999) 
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-----------------Caraderísticas Gerais do Estado do Acre 

O relevo é composto, predominantemente, por rochas sedimentares, que formam uma platafor
ma regular que desce suavemente em cotas da ordem de 300m nas fronteiras, para pouco mais de 1OOm 
nos limites com o Estado do Amazonas. No extremo ocidental situa-se o ponto culminante do Estado, 
onde a estrutura do relevo se modifica com a presença da Serra do Divisor, uma ramificação da Serra 
Peruana de Contamana, apresentando uma altitude máxima de 600m. 

Os solos acreanos, de origem sedimentar, abrigam uma vegetação natural composta basicamente 
de florestas, divididas em dois tipos: Tropical Densa e Tropical Aberta, que se caracterizam por sua 
heterogeneidade florística, constituindo-se em grande valor econômico para o Estado. 

O clima é do tipo equatorial quente e úmido, caracterizado por altas temperaturas, elevados 
índices de precipitação pluviométrica e alta umidade relativa do ar. A temperatura média anual está em 
torno de 24,5°C, enquanto que a temperatura máxima fica em torno de 32°C, aproximadamente unifor
me para todo o Estado. 

Sua hidrografia é bastante complexa e sua drenagem é bem distribuída. É formada pelas bacias 
hidrográficas do Juruá e do Purus, afluentes da margem direita do Rio Solimões. 

A população do Estado é de 483.726 habitantes (IBGE, 1996), e, atualmente, 68% está concen
trada nas áreas urbanas, notadamente na região do Baixo Acre, em função da capital, Rio Branco. 

Com vistas à uma melhor gestão, o Estado do Acre divide-se, politicamente, em regionais de 
desenvolvimento: Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá/Envira e Juruá (Figura 2), que correspondem 
às microrregiões estabelecidas pelo IBGE e seguem a distribuição das bacias hidrográficas dos princi
pats nos acreanos. 

L~& 

n ~"'"" ...... to A.-'llgb,., ..... AI.!;<D "' .. 

J 11!10~'4! llt 1\MU 
C]~ ...... tfr, T~roi.'EG""' 

:::J ~l().f;tt ltt Jw...J 
.<Q ... ,..., '-"-Cu.-.:;.,..,... 

Figura 2- Regionais de Desenvolvimento (Fonte: ZEE/AC, 1999) 
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Zoneamento Ecológico - Econômico 

111 - INDICATIVOS PARA A GESTÃO TERRITORIAL DO ACRE 

O Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre deverá representar a base técnica para a expres
são espacial de políticas públicas e fornecer as diretrizes ambientais, sociais e ecológicas para o 
ordenamento do território a ser consolidado mediante instrumentos jurídico-administrativos, resultan
tes de um processo participativo. 

Os produtos sínteses/indicativos apresentam uma análise integrada dos 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. Os indicativos, com caráter de diagnóstico e prognóstico, 
devem servir como subsídios para a tomada de decisões pela CEZEE (Comissão Estadual do Zoneamento 
Ecológico-Econômico) e outras instâncias de discussão de políticas públicas relacionadas à gestão do 
uso dos recursos naturais. 

Neste sentido, um dos objetivos do ZEE é instrumentalizar as ações de governo de forma a que 
atue conjuntamente aos demais setores da sociedade de acordo com os princípios de desenvolvimento 
sustentável. 

A aplicação dos resultados indicados a seguir devem reordenar o processo de ocupação territorial 
do Acre, aindo como um instrumento preliminar de apoio ao planejamento e gerenciamento do uso dos 
recursos naturais, o que necessariamente provoca a revisão de conceitos e até a mudança de modelos 
anteriores de desenvolvimento, que beneficiavam determinados grupos de interesse em detrimento do 
restante da sociedade. 

No final deste volume, 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. 

São listados, a seguir, os Indicativos para a Gestão Territorial do Estado do Acre, apresentados 
neste documento e elaborados por meio de levantamentos, análises, interpretação e cruzamento de 
dados secundários e outras informações relevantes: 

• Indicativos para a Atividade Madeireira; 

• Indicativos para Consolidação e Criação de Reservas Extrativistas e Projetos de Assenta-
mento Agroextrativistas no Acre; 

• Indicativos para a Criação e Consolidação de Terras Indígenas; 

• Indicativos para Criação e Consolidação de Unidades de Conservação ou Preservação; 

• Indicativos para a Agricultura Familiar e Empreendimentos Agropecuários de Médio e 
Grande Porte; 

• Subsídios para o Desenvolvimento do Turismo no Acre; 

• Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre: Aspectos Fundamentais de sua Implementação. 
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Zoneamento Ecológico-Econômico --------------------

1 -INDICATIVOS PARA A ATIVIDADE MADEIREIRA 

1.1 · INTRODUÇÃO 

A exploração madeireira é uma das atividades mais dinâmicas e paradoxais de uso da terra na 
Amazônia. Se feita sob regime de manejo é capaz de conciliar conservação e desenvolvimento. Entre
tanto, a exploração de madeira tem sido realizada de forma predatória, causando impactos severos à 
estrutura e composição da floresta. Além disso, a atividade madeireira desordenada catalisa o 
desmatamento através da abertura de novas estradas em áreas florestais remotas (VERÍSSIMO et al. , 
1995). 

Atualmente, não há uma política de zoneamento para decidir onde a atividade madeireira deve 
ocorrer ou ser proibida na Amazônia. Como resultado, a exploração madeireira tem crescido sem 
planejamento e em um ritmo acelerado em toda a região. As projeções do IMAZON indicam que o 
setor madeireiro tende a crescer em torno de 5% ao ano até 201 O. Sem controle e planejamento, o setor 
madeireiro pode comprometer a integridade biológica da Amazônia e, em particular, do Estado do 
Acre. 

A adoção do manejo florestal e a definição das zonas com aptidão madeireira podem assegurar o 
uso sustentável dos recursos florestais. O zoneamento é essencial para diferenciar as áreas de uso 
madeireiro daquelas que deveriam ser mantidas fo ra do alcance da exploração de madeira devido prin
cipalmente ao seu alto valor biológico (biodiversidade). As zonas madeireiras são definidas a partir de 
informações sobre a localização dos recursos florestais, situação fundiária, condições de acesso (rodo
viário e fluvial) , pressão antrópica e diversidade biológica. 

O objetivo geral deste trabalho é elaborar as bases para o zoneamento da atividade madeireira no 
Estado do Acre. Para isso, é necessário obter os seguintes resultados específicos: (1) classificar as 
florestas quanto ao seu valor madeireiro; (2) determinar o máximo alcance econômico da atividade 
madeireira; (3) identificar as áreas protegidas; e (4) elaborar uma proposta para o zoneamento da 
atividade madeireira no Acre. Além disso, é importante identificar as áreas de maior importância bioló
gica (em especial, da biodiversidade ). Em geral, essas áreas devem ser excluídas das áreas destinadas à 
exploração madeireira. 

1.2- MéTODOS 

Utilizamos Sistemas de Informações Geográficas (SIG) para integrar e analisar dados de inventá
rios florestais, dados sócioeconômicos (população, preços e produção de madeira) e mapas (vegeta
ção, áreas protegidas, rodovias, rios etc.). A seguir, apresentamos os métodos utilizados para desenvol
ver cada um dos objetivos do estudo. 

1.2.1 - ESTIMATIVA DO VALOR MADEIREIRO DAS FLORESTAS DO ACRE 

Utilizamos dados de inventário florestal (FUNTAC, 1999, inédito), preço das espécies de uso 
madeireiro em tora e serrada (VERÍSSIMO & LIMA, no prelo; SEFE, inédito) e mapa de vegetação 
(FUNTAC/ZEE, 1999, inédito) para identificar, valorar e classificar o recurso madeireiro do Acre. As 
tipologias de florestas identificadas no mapa de vegetação foram associadas aos inventários florestais. 
Dessa forma, foi possível identificar, para cada tipologia florestal, as espécies madeireiras com seus 
respectivos volumes de madeira. Dados sobre o preço de cada espécie de madeira em tora foram 
utilizados para estimar o valor em cada tipo florestal por hectare. Dessa maneira, os tipos florestais 
foram classificados em três categorias de valor: baixo valor (< R$ 200/ha), médio valor(> R$ 200/ha e 
< 400/ha) e alto valor (>R$ 400/ha) (Tabela 1 ). 
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------------------ Indicativos para a Atividade Madeireira 

1.2.2 -MÁXIMO ALCANCE EcoNÔMICO DA ATIVIDADE MADEIREIRA NO ACRE 

Para determinar o máximo alcance econômico da extração madeireira, utilizamos a modelagem 
de custo de superficie. Esse método determina o custo de transporte cumulativo para o deslocamento 
de toras de um ponto para outro em diferentes tipos de superfícies. A modelagem foi feita em um 
Sistema de Informações Geográficas (SIG), utilizando, especificamente, a função CostDistance do 
módulo Spatial Analyst do Are View 3. O. Essa função requer dois parâmetros para gerar a su perficie de 
custo cumulativo. O primeiro é a origem para deslocamento, ou seja, as regiões que consomem madeira 
em tora. No nosso caso, incluímos quatro cenários: (A) apenas o Município de Rio Branco; (B) Os 5 
maiores pólos madeireiros; (C) Os 9 pólos mais importantes; e (D) os 16 maiores pólos do Acre (Tabela 
2). O segundo parâmetro do modelo é a superficie de deslocamento, que consiste na combinação das 
informações sobre estradas (estradas pavimentadas, estradas de chão, estradas de chão revestidas com 
cascalho), hidrografia (rios navegáveis e não-navegáveis), áreas desmatadas e florestas. 

Estudos do IMAZON revelam que o transporte fluvial é significativamente mais barato do que o 
transporte terrestre (feito em caminhões). O custo de transporte de toras nos rios variou deUS$ 0,011 
m3/km Gangada) a US$ 0,08 (balsa) (BARROS & UHL, 1995). O custo de transporte de toras com 
caminhões em estradas pavimentadas oscilou entre US$ 0,05 (caminhão grande - capacidade de 30m3

) 

passando por US$ 0,1 O/m3/km (caminhão médio- capacidade de 13-15 m3) a US$ O, 13/m3/km ( cami
nhão pequeno- capacidade 8m3) (VERÍSSIMO & LIMA, no prelo; STONE, 1997; VERÍSSIMO et 
al., 1992). 

O custo em estradas não-pavimentadas, porém em boas condições (niveladas e cascalhadas), 
variou deUS$ O, 1 O/m3/km (caminhão grande) passando por US$ 0,24/m3/km (caminhão médio) a US$ 
0,30/m3/km (caminhão pequeno) (VERÍSSIMO & LIMA, no prelo; STONE, 1997; VERÍSSIMO et 
al., 1992). O custo de transporte de madeira em estradas de chão precárias para caminhão de médio 
porte foi estimado em US$ 0,60/m3/km. Não há estimativas disponíveis para caminhões de pequeno e 
grande porte (VERÍSSIMO & LIMA, no prelo). Finalmente, o custo de transporte considerando 
caminhões de médio porte é ainda maior (US$ 1.00-2.00 m3/km) nas estradas recém-abertas em áreas 
flo restadas, onde o solo é pouco compacto, o desnivelamento é agudo e a drenagem é precária (STONE, 
1997; VERÍSSIMO et al. , 1995) (Tabela 3). 
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Tabela I -Estimativa do valor madeireiro dos tipos florestajs do Acre 
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1 Câmbio: 1 US$ = R$ 1,89 (16/03/2000). 
2 Nâo há dados de inventário florestal publicados ou disponíveis. 
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Figura 1 -Tipos florestais do Acre (Fonte: FUNTAC/ZEE/AC, 1999 inédito) 
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Foram designados coeficientes de fricção para os diferentes tipos de superficie de transporte. 
Esses coeficientes correspondem à dificuldade relativa no que se refere ao transporte de toras em 
diversos tipos de superficie. Inicialmente, utilizamos o valor de " I" para o coeficiente de fricção do 
transporte fluvial de madeira em tora, em jangadas, devido ao menor custo deste tipo de estradas 
(menor fricção). Para determinar os outros coeficientes de fricção, dividimos o menor custo de cada 
tipo de transporte (isto é, os custos para caminhões de grande capacidade) pelo custo de transporte 
por jangadas (US$ 0,0 l /m3). Consequentemente, estradas pavimentadas apresentaram coeficiente 
de fricção menor ("5") do que estradas de chão niveladas e revestidas com cascalho (" 1 0"), sendo 
estas últimas menos custosas para o transporte de toras do que as estradas de chão de baixa qualida
de ("60"). O coeficiente de fricção é ainda maior (" I 00") nas estradas de chão recém-abertas nas 
áreas de floresta (Tabela 3). 
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Para determinar a distância econômica máxima para o transporte da madeira em tora da flores
ta até o pátio da serraria, analisamos o resultado da modelagem de custo de superfície com base nas 
categorias do custo máximo de transporte (assumindo um lucro de 15% ). Isso foi feito considerando 
três classes de valor para as espécies madeireiras : alto (US$ 200/m3 em tora), médio (US$> 40M3 em 
tora) e baixo (US$ < 40 M3 em tora). Para as espécies de alto valor, o custo máximo de transporte 
foi US$ 394 por m3 serrado; para as espécies de médio valor, o custo máximo de transporte foi US$ 
81 por m3 serrado e, finalmente, para as espécies de baixo valor, o custo máximo foi US$ 14 por m3 

serrado (Tabela 4) . 

1.2.3 ·ÁREAS PROTEGIDAS DA ATIVIDADE MADEIREIRA NO ACRE 

Com base na legislação florestal vigente, classificamos as áreas protegidas do Acre em níveis 
de proibição com relação à extração madeireira. Definimos como áreas "proibidas" à exploração as 
Reservas da Natureza ou áreas de preservação (isto é, Parques Nacionais, Reservas Biológicas etc.) 
e as Terras Indígenas. As áreas de Reservas de Produção ou áreas de conservação (isto é, Florestas 
Nacionais e Reservas Extrativistas) e Áreas de Entorno foram classificadas como "permitidas com 
restrições" à exploração madeireira. Estas áreas são passíveis de exploração desde que sejam cum
pridas as leis em vigor. Finalmente, as áreas restantes foram classificadas como não protegidas (Ta
bela 5). Quando as áreas restritas sobrepuseram-se às áreas proibidas, optamos por classificá-las no 
seu maior grau de proteção. 

1.2.4- BAs Es PARA ZoNEAMENTO DA ATIVIDADE MADEIREIRA NO AcRE 

Consideramos vários critérios para o zoneamento da atividade madeireira no Acre. Primeiro, 
as áreas proibidas pela legislação devem ser mantidas como tal. Nas áreas atualmente consideradas 
como restritas, identificamos aquelas que não possuem valor econômico (isto é, áreas desmatadas) e 
as categorias de valor madeireiro. Nas áreas permitidas, também quantificamos as áreas de valor 
madeireiro. Em seguida, consideramos as informações sobre biodiversidade (endemismo e riqueza 
de espécies) para ressaltar a importância de muitas áreas florestais para fins de preservação e ou 
conservação (ZEE/AC, 1999, inédito) . O mapa base para o zoneamento da atividade madeireira deve 
conter as seguintes categorias: (i) áreas protegidas onde a exploração madeireira é proibida; (ii) 
áreas protegidas onde a exploração madeireira é restrita; (iii) áreas não protegidas e economicamente 
acessíveis à exploração; (i v) áreas não protegidas, mas economicamente inacessíveis (considerando 
cenários com 1, 5, 9 e 16 pólos de processamento); e (v) áreas sem valor madeireiro (em geral, 
desmatadas). 
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Tabela 2 - Municípios produtores de madeira do Estado do Acre 

Consumo Anual 
Cidade 

(11111 EM TOIIII % 
Rio Btu ·100 101 .239 41,8 
Stma Mtldu~ra 1s.aos 8,9 
xapuri 3.043 ,,4 

Brta~éia 8.99'4 41,2 
St'}"làdor GL.iornard 7.629 3,6 
Aet~ndia 11.319 5,3 
Canlffiba G 200 2,9 
0 orto Açre 3 689 • ,7 

r arauacã 7 055 3,3 
Mt:s rKI"al T1~u~turgo fl27 0,4 
Ma :x:oe1 U rba I'(} 41:21 • ,9 

Cn..!Zelro c!'o Sul 14690 6,9 
F pn;aciQtaT(IIa 10 763 5.~ 

FeitO 1 365 0,6 

Jord&o 251 0,1 

Ma~lo Lima a 101 3,3 
~odrgues Alves <14 0,0 

A9.SI$ Srasu 250 0,1 

"Jéo.do de Ca$iuo, 253 0,1 
Porto watter 132 0,1 
Santa Rosa 3.673 1,7 
Total 212..452 100 

Fonte: SEFE, 1999. 

Tabela 3 - Estimativas de custo de transporte de madeira em tora (US$ /m3/km) 

Tipo CU'51o Coeficiente Fonte liiS$Jm*11em de rrlcç.ao 

Rio 
y'argada 0 ,01 BARROS & 1.1-11.. 1995 
Bal~a 0,00 1 BA~OS e. Ul-il.. 199:> 
Qlmmnao ararvJe o.~ ~ STONE 1997 

Estrada na'VImentada Caminhao médiO o 10 V~lSSIIV.O e1 ai 1992 
Ci!minroo pa~ 0,13 VERISSIW.O & UMA. 1009 

Estrada "'~o·r;e~aó:l 
Cilmin~_o ort:J'Idê 0.10 10 s-ot....-t 1997 
Olmini"~ rnMio 02..t VERISSIW.O ~~ êlJ. 1992 

- b:e qualidade 
Ci!mir.t-:00 fRQ.~ 030 BARROS & LF.-iL 1995 

Estrs!da n~·pav,mel"'lad=l 
Qlminl"{k) médio 0,60 60 

Vc~ISSIIV.O & LlMí\ 1939 
- baixa qualidad.Eo 

Flofesta QlmtnhaO médiO 100·200 100 V~RIS$11)1.0 e! 21 1995 
S""Ot\'l:: 1997 

Fonte: SEFE, 1999. 

Tabela 4 - Estimativa do custo de transporte máximo por classes de espécies madeireiras 

Classes USSim' em equivalente serrada Cfator de conversao 2,8 - 35% aproveitamento) 

1\tadeí rn em [pé ExpiDraçao Processamento l...ucro (1 S~%)1 
Vallor CTmiiximo s errada 

AJio Valor 306 50 70 145 967 394 

'!.édlo Valor ~ 50 71) 37 284 ô1 
Ba.:x() Valor 11$ 50 71) 23 173 1~ 

Fonte: SEFE, 1999. - Ct máximo significa custo máximo de transporte de madeira serrada (equivalendo 
a 2,8 m3 em tora). 

J 
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Tabela 5 - Situação das terras do Acre quanto à exploração madeireira 

Categoria Situação 
Reservas da Natureza 1 Proibida 
Terra~ Indígenas" Proibida 
Reservas de Produ~o~ Pcmriti~ ,com rostrf~o 
Entorno .. Penritl~ ,com rcstrfç!o 
Ateti5 não Ptofeg[dãs Parnitidãs 

1.3- RESULTADOS 

1.3.1 -VALOR MADEIREIRO DAS FLORESTAS DO ACRE 

As florestas consideradas de alto valor madeireiro (>R$ 400 em tora por hectare) representam 
aproximadamente 34% do Estado. Essas áreas incluem as florestas abertas, onde ocorre o mogno, as 
florestas mistas (abertas e densas) e as matas densas de terra firme. As florestas de médio valor (entre 
R$ 200 e R$ 400 por hectare) compreendem 36% do Estado, enquanto as áreas de baixo valor (<R$ 
200 por hectare) abrangem 22% do território. Em 1996, a área desmatada, sem valor madeireiro, 
alcançou aproximadamente 8% das terras do Acre (Tabela 6, Figura 2). Atualmente, o Instituto de 
Meio Ambiente do Acre (IMAC) estima que o desmatamento tenha atingido aproximadamente 1 O% do 
Estado. 

Tabela 6- Valor madeireiro das florestas do Acre (em Km2
) 

Categoria % Área (km1 ~ 

AJkt 34 52. 071 

Vécllo I 36 55 134 
Barxo 22 33. 693 

Som Vãlot g 12.252 

Total 100 153. 150 -- -- ,_ -
Fonte: ZEE/AC, 1999. 

1 Incluem Parques Nacionais, Reservas Biológicas e Estações Ecológicas. São consideradas áreas de preservação permanente 
(Código Florestal, Lei 4.77 1, Artigo 5, 1965). 

2 De acordo com o Código Florestal , a exploração madeireira é proibida em terras indígenas. 
3 Incluem Florestas Nacionais, Florestas Estaduais, Reservas Extrativistas e Áreas de Proteção Ambiental onde atividades 

econômicas de uso da terra são permitidas sob regime de manejo sustentado . 
4 O decreto do Conama (# 99.274 de 6/6/ 1990) determina o estabelecimento de áreas de entorno de 10 km ao longo das reservas 

da natureza e reservas de produção. Nestas áreas, a atividade madeireira é permitida sob regime de manejo florestal sustentado. 
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D 
N 

Baixo 
- Alto 

Médio 
- Sem valor 

O 60 120 km 
·~~iiiiiiiiiii 

Figura 2 - Valor madeireiro das florestas do Acre (Fonte: FUNTAC; ZEE/AC, 1999) 

1.3.2 - MÁXIMO ALCANCE EcoNôMICO DA ATIVIDADE MADEIREIRA NO AcRE 

A modelagem do alcance econômico da atividade madeireira, para os quatro cenários, revelou que 
as florestas do Acre são altamente acessíveis à atividade madeireira. A diferença principal entre os modelos 
está na proporção das classes de acessibilidade (isto é, todas as espécies, médio valor e alto valor; Tabela 
7). As áreas acessíveis a todas espécies variam de 11% a 34%, no cenário mais conservador (1 pólo) para 
o mais otimista ( 16 pólos), respectivamente. 

No primeiro cenário, que considera apenas a capital Rio Branco como centro produtor (Figura 3a), a 
área acessível para todas as espécies é 11% e as áreas inacessíveis perfazem 10%. No cenário em que 5 pólos 
madeireiros são considerados (Tabela 7), a proporção de áreas acessíveis a todas espécies cresce para 23%, 
enquanto as áreas inacessíveis caem para menos de 2% (Figura 3b ). No cenário que considera 9 pólos 
madeireiros, 29% das áreas são acessíveis a todas as espécies (Figura 3c). Finalmente, no cenário onde 16 
sedes municipais tornar-se-iam pólos madeireiros, 34% das áreas se tornam acessíveis (Tabela 7; Figura 3d). 
Nestes dois últimos cenários, as áreas inacessíveis ficariam em tomo de 1%. 

1.3.3 -ÁREAS PROTEGIDAS DA ATIVIDADE MADEIREIRA NO ACRE 

De acordo com o Código Florestal (Lei n.0 4.771/65, 13) cerca de 19% das terras do Acre estão 
proibidas para exploração madeireira; 21% são áreas restritas, nas quais a exploração pode ocorrer so
mente sob regime de manejo; e 60% são áreas não protegidas (Tabela 8, Figura 4). 

A distribuição das terras legalmente protegidas tem implicações no alcance econômico da atividade 
madeireira. Atualmente, todas as áreas protegidas (unidades de conservação e terras indígenas) encontram
se sob a acessibilidade da atividade madeireira (Tabela 9). Contudo, quando consideramos as áreas acessíveis 
para todas as espécies, a proporção de área protegida acessível depende do cenário escolhido. No modelo de 
5 pólos, 27% das áreas restritas estão sob o alcance econômico para todas as espécies, passando para cerca 
de 29% no modelo com 9 pólos e 30% no modelo com 16 sedes (Tabela 9). O mesmo acontece com as áreas 
proibidas, em que a área acessível para todas as espécies passa de 14% no modelo de cinco pólos, para 26% 
no modelo que considera os 16 pólos (Tabela 9). Estimamos que menos de 2% das áreas protegidas (proibi
das e restritas) não possuem valor madeireiro (em geral, áreas desmatadas). 
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Tabela 7 - Estimativa do alcance econômico da atividade madeireira no Acre 

Modelo1 Modelo 5 Modelo9 Modelo 16 pólos 
Categoria Pólo Pólos Pólos 

% Area tllnYt 'Y. Area tllnYt % Área (km2
) % Ârea (km1

) 

Todas as aspéet't:S1 11 ,0 15.951,4 23,0 35.239,7 29,5 4611 6, 5 34 21 52308,5 

f!!6dio VãJo/ 66,6 101.97J,5 55.7 100797,9 61,3 9·41 078,0 57 1 87 515.2 

Alio vai~ ~ . o ?' (i06,;3 2.0 J0007 o,s 13$(),9 0 .~ 777,]. 

lnace~lvel 99 15 206,8 1.8 2691.8 0,6 1 18$,7 o 7 • 00.7, 1 

Som Valor 7,5 11.411,8 7.5 1141 1,9 7,5 11 41 1,9 75 1 1 41 1,9 

Tobl 100 1!53.150 1r00 1!53.150 100 153.1!50 100 153-.150 
Fonte: ZEE/AC, 1999. 
1 Aproximadamente 350 espécies madeireiras são exploradas na Amazônia. Mais de 90% destas madeiras são consideradas espéci
es de baixo valor econômico, com preços de toras inferiores a US$ 40/m' (MARTINI et ai., 1994; VERÍSSIMO et ai., 1995). 

2 Entre as espécies de médio valor, incluem-se Euxyphora paraensis (Pau Amarelo), Tabebuia serratifolia (lpê), Cedreia odorata 
(Cedro) e Cordia goeidiana ( Freijó). 

3 O mogno (Swietenia macrophylla King) é uma espécie de alto valor(> US$ 200m3 em tora) que possui uma distribuição limitada, 
ocorrendo em manchas dispersas no Estado. Em virtude do seu alto valor econômico, o mogno tem sido extraído em áreas longínquas. 

Tabela 8 - Áreas protegidas da atividade madeireira no Acre 

Categoria I % Area ~lml') I 
IAreas nào prolegidas l 596 91.277,3 

~001. R4Mill itat. I 21,1 32. 3·4,7 

Áieas Proi IJ"da& I 19 3 29.558,0 

Total I 1tQC] 153.150 

Fonte: ZEE/AC, 1999. 
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a) 

5 Pólos 

b) 

c) 

16 Pólos 

d) 

f':.~ .' "'? 
~ . .. ·"" ' • ~ 

9 Pólos 

• r::l !E. 

Figura 3- Modelos de alcance econômico 
da atividade madeireira no Acre 
de acordo com o consumo de 
madeira em tora : a) apenas o 
Município de Rio Branco como 
pólo madeireiro, b) cidades > 
10.000 m3/ano (5 pólos) , c) 
cidades > 5.000 m3/ano (9 
pólos) e d) 16 maiores pólos de 
madeira. 
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Tabela 9 - Estimativa do alcance econômico da atividade madeireira nas áreas legalmente protegidas do 
Acre 

Cmegorlit 

luél!!lri! ó PrClé(J.thl!l 

Areaa. R eatrlta9 

ÁJI!!n Pro.bi:las 

c attgorr:a 

iorc:;u; ll:lf)P r~c:[dõl$ 

ÁrC:õlf. ~C:!ilrltõ5 

ÁJI!!n Pro.bi:las 

eategooiJl 

luea!l n:b Prcleg d u 

Ára;~r. ~ a!ilrlt.;l$ 

~êa!i. Pru.bi:las 

Cattgorfa 

lu eu nã.o Prâlêg:Xlas 

lu e a!!. Rê~l.tilm 

,r.,-easPr~bldaa 

Fonte: ZEE/AC, 1999. 

6. 
N 

D Áreas Permitidas 
c=J Áre as Restritas 
D Áre as Proibidas 

Ace511;i v e:l Todõl~ 
&6p_écl•a 

13,0 

13,9 

2,0 

Ace511;i v e:l T·odõl~ 

B6Décl•a 

2.t. ,.t. 

V'.õ 
13,8 

Ac-eSJ!ii veJ Jodá.'!l 
r:5pcc ler; 

32,4 

2.9}1 

20 9 

Ac-e!S'Si v eJ J odá.'!S 
c~pccler; 

38, 1 

30,3 

26, 1 

Mod ttlo com 1 põl o L%1 
AC.C$.$ ÍVC::1 Acr::~;,;ivcl 

m~lo· vam moa no 
l lilõUõl!'!l!ljYel 

67, 1 4,0 S., l 

70,2 2',6 1,8 

6 1,0 10 5 261 

Modelo c om 5 pólos ('lo) 

AC.C$.$ ÍVC::1 Acr::~;,;ivcl 

m~lo· vam moa no 
l lilõUõl!'!l!lj Yel 

au 1,~ 1, 1 

Gé,6 M (), .4 

74,(, 5,9 5,4 

Modelo com 9 póiO'õ ('4) 

Ac:l!'!l!li.vel Ac:e'!t!i.rv e I 
Mcdlo v;~1or mogno 

rnac•a&lvel 

58,5 (),5 0,1 

65,3 o, o O,J. 
72 4 lO 33 

Modelo com 18 pólos (%) 

Ace!S'SLVI!] Ac:l!'!lõ !i.rv e I 
IMedlo v;~lor ll,ogno l"acesa,vel 

51 ,3 (), 1 (),0 

63,9 0 ,0 03 

68,1 2',3 3, 1 

o 60 120 Km 

~~-

Figura 4 - Áreas protegidas da atividade madeireira no Acre (Fonte: ZEE/AC, 1999) 
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1.3.4 - BASES PARA O ZONEAMENTO DA ATIVIDADE MADEIREIRA 

Para identificar as áreas adequadas para a exploração madeireira e aquelas sem vocação e proibidas, 
combinamos informações sobre a distribuição dos tipos vegetais, alcance econômico da indústria madei
reira, áreas protegidas e áreas de alto valor biológico. O mapa de áreas protegidas forneceu informações 
sobre a distribuição das áreas proibidas, das áreas restritas e daquelas sem impedimento legal para explo
ração. O mapa de vegetação forneceu dados sobre a distribuição dos tipos vegetais de interesse para 
atividade madeireira, sobre as áreas desmatadas e sobre os tipos vegetais que não dispõem de recursos 
madeireiros. E , finalmente, o mapa de alcance econômico da atividade madeireira permitiu identificar as 
áreas economicamente viáveis para a exploração madeireira e aquelas atualmente inacessíveis. 

As áreas proibidas à exploração representam 19% do território do Estado. Em seguida, há áreas 
protegidas em que a atividade madeireira é restrita, mas não proibida. Essas áreas representam aproxima
damente 20% (excluindo 1% de áreas desmatadas) do território do Estado. A maioria dessas áreas é 
formada por Reservas Extrativistas. As áreas que apresentam cobertura florestal e não são protegidas 
representam 53% do Acre (Tabela 10). Por fim, em torno de 8% são áreas desmatadas e, portanto, não 
têm valor madeireiro (Tabela 1 O, Figura 5). 

Para elaboração do mapa-base para o zoneamento da atividade madeireira é necessário incluir outras 
informações restritivas à atividade madeireira. Primeiro, devem ser consideradas as áreas com altíssima 
importância biológica (riqueza de espécies e endemismo) definidas pela equipe de estudos biológicos do 
Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre (ZEE/Acre). Segundo, devem ser incluídas as áreas de alta 
pressão antrópica (focos de queimadas, densidade populacional e estradas) nas zonas florestadas que estão 
sendo avaliadas pelo IMAZON. Por último, devem ser consideradas informações sobre relevo, solos e 
pluviosidade para indicar as áreas florestais com menor aptidão para uso madeireiro. Estas informações 
serão incorporadas ao zoneamento da atividade madeireira em uma etapa posterior. 

Tabela 1 O - Bases para o zoneamento da atividade madeireira no Acre 

c.wtegori41 % AtA (km.t) 

Aseas pro t..ldas ·9,$ 29 55-a,CQ 
Aieas resmta..s alto varor 5,3 7.952,7 
Áseas r~ntas rnéd1c. valor 5,7 s 728,$ 
Áreas res:ntas baixo valcr 90 13.801 7 
Áieas nêo pro:egiaas alto valbr 21,5 33.013,4 
Áseas nao pro·eglde:!l rnéc!lo valor •7,1 1t.:l 500,$ 
fi:reas nào pro:egiàas baixo vaiOJ 19,7 3D.183,8 
A:~ s.«t rlor~ro 7,õ . 1411 ,9 

TOTAL 1100 153. 150 

Fonte: ZEE/AC, 1999. 
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~ 
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1,:::::::::::1 Uso res trito 
- Proibid a 
- Alto valor 
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- Sem valor O 60 120 Km 
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Figura 5 -Bases para o zoneamento da atividade madeireira (Fonte: ZEE!Acre, 1999) 
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Figura 6 - Áreas de valor biológico no Acre (Fonte: ZEE!Acre, 1999) 

1.4 - DISCUSSÃO 

1.4.1 - ÁREAS DE MAIOR IMPORTÂNCIA BioLóGICA NO EsTADO DO AcRE 

De acordo com o levantamento do Zoneamento Ecológico-Econômico, o Estado do Acre possui 
28% ( 42.882 km2) de suas terras com informação sobre o valor biológico. Desse total, quase um terço 
(13.631 km2) é considerada área de alto valor, enquanto as áreas de médio valor representam 38% com 
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informação sobre biodiversidade. Finalmente, as áreas de baixo e muito baixo valor correspondem a 
aproximadamente 34% das áreas com informação sobre valor biológico (Figura 6, Tabela 11 ). 

As áreas de importância biológica podem ser utilizadas para dividir as áreas florestadas não pro
tegidas 53% do Estado em duas categorias: (i) áreas destinadas ao manejo florestal sustentável (inclu
indo produção de madeira) e (ii) zonas dirigidas à preservação onde o uso dos recursos florestais, 
mesmo em bases sustentáveis, é proibido. 

Para oferecer elementos para uma tomada de decisão final sobre o zoneamento da atividade 
madeireira foram elaborados três cenários- base a partir da superposição do mapa de valor biológico ao 
mapa-base do zoneamento madeireiro. 

No primeiro caso (Cenário a), todas as áreas de importância biológica situadas nas áreas flores
tais não protegidas (36.602 km2 ou 24% do Estado) seriam destinadas à preservação e, portanto, a 
exploração madeireira seria proibida nessas zonas. Nesse caso, a exploração madeireira sob regime de 
manejo sustentado seria permitida em aproximadamente 46.404 km2 ou 30% do Estado (Tabela 12, 
Figura 7a). 

No segundo caso (Cenário b ), somente as áreas com médio e alto valor biológico (25.729 krrr ou 
17% do Estado) seriam dirigidas à preservação. Nesse caso, a atividade madeireira sustentável seria 
possível em aproximadamente 37,5% ou 57.278 km2 do Estado (Tabela 12, Figura 7b). 

No Cenário c, apenas as áreas de alto valor biológico (9% ou 13.936 km2
) seriam consideradas 

para a exclusão de atividades de uso sustentável. Nesse caso, a atividade madeireira manejada seria 
potencialmente permitida em 45% (aproximadamente 69.070 km2) do Estado do Acre (Tabela 12, 
Figura 7c). 

Tabela 11 - Distribuição das categorias de biodiversidade no Acre 

Categori41 "!. ArN 
.êlja. 8,9 13 S31 

Médío 10,8 16.502 

~o 8,tl 13.211 

W uilO Baixo 0,3 443 

Sem inionnaçêo 71,.:1 109.362 

Fonte: ZEE/AC, 1999. 

Tabela 12 -Estimativa de área para os possíveis cenários do zoneamento da atividade madeireira do Acre 

Categori41 
Cenàrlo(a) Cenérlo (b) Cen~rtoCc) 

% Area % Ares % l Area 
PrOJbid8 flCrllS~ ~8.6 28.3:32,7 1a.6 28.332 7 18,5 28.332 7 
som V"diOI 7,6 11.486,2 7,6 "11.4;S6,2 7,5 'l1.-~6.2 

Alto v-.:IOt .,,7 17.918,5 15,8 2..t.~45 19,5 29.864 J. 
W'Mio V<:!Jo; 7,9 12.o8s.a a.e 13.170,9 9,8- 15.008,7 

'= 
Z) 0026 • 

8;9II)(OVS"oi 10,7 16 387,0 13,1 15.8 2' 1977 
Uso r~l111o · 9,8 30.323,0 19,8 30.323 9 19,8 30.323 ~~ 
Bí <x:IN"Gfsi oo dê 

,. 
23,9 35.61)J.,8 18,7 25.7293 9.11 13.936,5 

Total 100 ~ 63.~60,'0 100 1163.,160,0 100 163.160,0 

Fonte: ZEE/AC, 1999 
1 Área proibida (19,3%)- área desmatada (0,8%) no interior das áreas proibidas 

1.5 - NOTA DE PRECAUÇÃO 

Os resultados obtidos nesse trabalho representam uma primeira aproximação para a seleção das 
áreas destinadas ao uso sustentável dos recursos madeireiros (1: 1.000.000). A próxima etapa deverá 
obter informações mais detalhadas em uma escala mais precisa (1: 1 00.000) a partir da incorporação de 
informações locais e visitas a campo. 
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É recomendável realizar levantamentos de campo nas áreas mais indicadas para a atividade ma
deireira para verificar o valor madeireiro (se possível realizar inventários nessas áreas), condições topo
gráficas, estágio de antropização da área (averiguar se a área já sofreu exploração madeireira e/ou 
incêndios florestais). 

É importante reconhecer que o exercício de zoneamento da atividade madeireira para o Estado 
do Acre foi baseado nas condições atuais de: (i) infra-estrutura; (ii) preço relativamente baixo do recur
so madeireiro; (iii) disponibilidade limitada de inventários florestais; (iv) relativa escassez de conheci
mento sistemático sobre a biodiversidade do Estado; e (v) situação fundiária. Eventuais alterações 
como, por exemplo, a abertura de novas estradas podem alterar significativamente o acesso econômico 
às florestas do Estado. Entretanto, o modelo desenvolvido nesse estudo permite que essas eventuais 
mudanças possam ser incorporadas de forma rápida e econômica. 
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Figura 7 - Cenários para o zoneamento da atividade madeireira no Acre: a) inclui todas as categorias de 
valor de biodiversidade; b) inclui as áreas com média e alta biodiversidade; e c) inclui apenas as 
áreas com alta biodiversidade (Fonte: ZEEIAC, 1999) 



------------------ Indicativos para a Atividade Madeireira 

1.6 - CoNCLUSÃO 

O Governo do Estado do Acre pode, estrategicamente, controlar a atividade madeireira através 
de um política de zoneamento. Nessa política, as áreas eleitas para a atividade madeireira receberiam 
apoio (treinamento, extensão florestal, infra-estrutura, regularização fundiária e crédito), enquanto as 
áreas proibidas teriam de ser mantidas fora do alcance das práticas madeireiras. Nesse caso, é funda
mental desenvolver e implementar um sistema eficiente de monitoramento e controle para assegurar a 
integridade dessas zonas. Além disso, seria importante evitar a abertura de estradas nas proximidades 
dessas regiões. Adotando uma tal política de zoneamento, o Governo do Acre poderia orientar o desen
volvimento sustentável do setor madeireiro no Estado. 
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2 - INDICATIVOS PARA A CONSOLIDAÇÃO E CRIAÇÃO DE RESERVAS EXTRATIVISTAS E PROJETOS 

DE AssENTAMENTo AGROEXTRATIVISTAS NO AcRE 

2.1 - INTRODUÇÃO 

Os problemas relacionados à qualidade de vida e tendências na gestão dos recursos naturais em 
áreas extrativistas do Estado são inúmeros e resultam, em grande parte, da falta de políticas públicas de 
apoio ao setor e na debilidade das ações dos órgãos responsáveis pelos Projetos de Assentamentos 
Agroextrativistas- PAEs e Reservas Extrativistas- RESEXs e ações voltadas à resolução dos proble
mas vividos por famílias extrativistas que estão fora dessas áreas (Volume li, Capítulo 4, Populações 
Rurais e Tendências de uso dos Recursos Naturais- Colonos, Extrativistas, Ribeirinhos e Pecuaristas). 

O atual Governo do Estado do Acre, tem como uma de suas metas desenvolver o setor florestal 
respaldando-se, principalmente, nas características naturais e culturais do nosso Estado e no novo 
paradigma de comunidades sustentáveis. 

Nessa perspectiva, incluem-se planos para fortalecer o extrativismo não-madeireiro e as comuni
dades com tradição neste tipo de uso dos recursos naturais. 

Frente à demanda de problemas vivenciados atualmente pelas populações tradicionais, torna-se 
necessário fortalecer as estratégias de ações através de parcerias entre os órgãos da esfera estadual e 
federal: IBAMA, INCRA, EMBRAPA, UFAC, CNS, ONGs e comunidades locais. Nesse contexto, o 
pacto federativo ou descentralização, que atualmente vem sendo articulado pelo Governo Federal, 
objetiva o repasse de ações de órgãos federais para órgãos estaduais e, destes, para os municípios, no 
intuito de reduzir despesas e melhorar a eficiência dos órgãos. Esse processo deverá prever também as 
parcerias para promover, além do repasse das ações, melhor eficiência das mesmas. 

Nessa ótica, o atual Governo do Estado trabalha no sentido de integrar as ações de suas secreta
rias, bem como, promover parcerias estratégicas para a resolução dos diversos problemas vividos no 
Estado. 

No contexto do Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre os PAEs e RESEXs são enfocados 
em análise sobre os indicativos para a consolidação das áreas existentes e indicativos para a criação de 
novas áreas. Com base no Capítulo 4 (Volume li) referente ao diagnóstico do setor extrativista, os 
principais problemas identificados serão destacados neste capítulo com o objetivo de subsidiar ações e 
políticas públicas voltadas à consolidação e superação dos problemas vivenciados pelas comunidades 
extrativistas do Estado. 

2.2 -A CoNSOLIDAÇÃO DAS RESEXs E PAEs EXISTENTES 

No Acre, foram criadas duas Reservas Extrativistas- RESEX Chico Mendes (976. 570 ha/1. 500 
famílias) e RESEX Alto Juruá ( 506 .186ha/695 famílias) e oito Projetos de Assentamento Agroextrativista 
- PAEs: Santa Quitéria (44.205ha/227 famílias), Chico Mendes (24.898ha/142 famílias), Remanso 
(39.570ha/140 famílias), Canary (8.053há/20 famílias), Limoeiro (11. 150ha/9 famílias), Porto Dias 
(22.145ha/113 famílias), Porto Rico (7.530ha/52 famílias) Riozinho Granada (35.896ha/1 16 famílias)
Figura 1. Os PAEs e RESEXs abrangem uma área de 1.676.203 hectares e totalizam 3.064 famílias. A 
situação atual destas áreas é caracterizada no Capítulo 2 (Estrutura Fundiária do Estado do Acre) e 4 
(Populações Rurais e Tendência de uso dos Recursos Naturais - Colonos, Extrativistas, Ribeirinhos e 
Pecuaristas), do Volume 11. 
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Figura l - RESEXs e PAEs existentes no Estado do Acre (Fonte: ZEE/AC, 1999) 

As RESEXs e os PAEs são os atuais instrumentos capazes de garantir o direito à terra por 
populações com tradição no extrativismo da floresta, atividade com potencial de viabilizar o desenvol
vimento sustentável da Amazônia através das oportunidades que podem ser oferecidas no campo, fi
xando mão-de-obra e não produzindo conseqüências indesejáveis decorrentes de manejos inadequados 
como a agricultura e pecuária extensivas. Têm ainda a vantagem de possibilitar a redução dos custos de 
proteção das florestas, uma vez que os moradores podem conservar o patrimônio natural do qual 
dependem para sobreviver. 

Contudo, atualmente, os extrativistas, habitantes dos PAEs e RESEXs vivem em condições de 
muita dificuldade, pela falta de infra-estrutura e serviços básicos, o que tem ocasionado uma tendência 
ainda inicial, à mudanças no uso dos recursos naturais com a inserção de práticas agrícolas e pecuárias, 
além de um processo de migração no sentido floresta-cidade. (ISPN 1998; Lu miar 1997/ 1999/ 1999a, 
FUNTAC 1996, UICN 1995; Matias Souza 1999). 

A consolidação efetiva dos PAEs e RESEXs, prioridade do atual Governo do Estado, pressupõe 
um conjunto de políticas públicas em diversas áreas, em nível federal, estadual e municipaL Simples
mente criar a área por decreto, resolve muito pouco. 

Para cumprir seus objetivos como áreas destinadas ao extrativismo, alguns fatores devem ser 
trabalhados para que os PAEs e RESEX sejam consolidados. Os aspectos de relevância para a consoli
dação dessas áreas, abordados nesse capítulo, incluem a regularização fundiária, concessão de uso, 
demarcação e sinalização, plano de utilização, planos de desenvolvimento e principalmente a fiscaliza
ção, além do fortalecimento da organização sociaL 

2.2.1 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

A regularização fundiária requer, inicialmente, a desapropriação da área e, em seguida, o Contrato 
de Concessão de Uso, que é o dispositivo legal adotado tanto pelo IBAMA quanto pelo INCRA para 
garantir o direito de uso da terra pelas comunidades. 

No caso dos PAEs, todas as áreas já estão sob domínio do INCRA por desapropriação ou arreca
dação. Entretanto, a Superintendência Regional do INCRA no Acre alega morosidade do INCRA em 
Brasília, para proceder à Concessão de Uso, provavelmente devido ao elevado volume de processos que 
tem a administrar e talvez pelas dificuldades das organizações sociais, em definir seus Planos de 
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Utilização como é o caso dos PAEs Riozinho, Granada, Porto Rico, Canary e Limoeiro. 
Com relação às RESEXs, o fato das famílias não terem recebido até hoje a Concessão de Uso 

deve-se, em grande parte, à inabilidade do IBAMA com questões fundiárias, especialmente no que se 
refere à aquisição das terras. O processo de desapropriação demanda estudos de cadeia dominial e a 
identificação de benfeitorias com direito a indenização. Inclui também análise de legitimidade de pro
priedade que pode ser extremamente complexo, principalmente, quando existem irregularidades nos 
registros em cartório. 

De acordo com o Artigo 3° do Decreto 98.897, de 30/01 /90, ficou definido que cabe ao IBAMA 
proceder as desapropriações necessárias à criação de Reservas Extrativistas. Entretanto, o IBAMA não 
dispõem de Títulos como o INCRA (Títulos da Dívida Agrária) ou recursos financeiros para proceder 
a contento as indenizações. Além disso, não dispõe de informações sistematizadas e base cartográfica 
sobre a situação fundiária das reservas, dificultando a eficiência de sua ação na regularização fundiária. 
Nesse contexto, seria recomendável a alteração deste artigo no sentido de não restringir tal competên
cia somente ao IBAMA, mas sim promover parceria institucional com o INCRA. 

As pendências na regularização fundiária das reservas são responsáveis, em grande medida, pela 
persistência de conflitos de acesso aos recursos naturais vivenciados nessas áreas, resultando em for
mas inadequadas de uso dos recursos, que vão contra o Plano de Utilização e dificultam as ações de 
fiscalização. 

2.2.2 - PLANO DE UTILIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

Outros problemas verificados nos PAEs e RESEXs referem-se à fragilidade no cumprimento do 
Plano de Utilização. Existem deficiências na fiscalização do seu cumprimento e do acesso de estranhos 
nas áreas. Ressalta-se que os Planos de Utilização já elaborados estão ainda em fase inicial de implan
tação e em processo gradual de assimilação pelos moradores. Outro aspecto refere-se à ineficiência da 
atuação do IBAMA, provavelmente devido ao número restrito de técnicos e, no caso dos PAEs, devido 
ao fato do IBAMA e INCRA não atuarem com fiscalização nessas áreas. 

Há portanto, necessidade de intensificar as ações de mobilização e educação/sensibilização dos 
moradores para a importância do Plano de Utilização, como instrumento de gerenciamento da reserva 
e seus recursos naturais e a potencialização das ações do IBAMA/CNPT nas RESEXs e PAEs, princi
palmente através do envolvimento da comunidade local. 

2.2.3 - DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO 

Outras ações importantes para assegurar a efetivação são a demarcação e sinalização das reser
vas. Atualmente, conforme descrito no Capítulo 4, do Volume Il, há necessidade de destacar os limites 
dos PAEs e RESEXs já demarcados e, demarcar o PAE Limoeiro, criado em 1998. 

Outro aspecto importante refere-se às áreas de entorno das RESEXs. De acordo com a Resolu
ção CONAMA 0013/90, a área de entorno das Unidades de Conservação compreende um raio de 10 
km a partir do seu limite e qualquer atividade aí desenvolvida que possa afetar a biota, deverá ser 
obrigatoriamente licenciada pelo órgão ambiental competente. Diversos são os problemas verificados 
nessas áreas, caracterizados pela presença de assentamentos agrícolas promovidos pelo INCRA, pro
priedades particulares promovendo abertura de pastagens, caça, etc., sendo evidente a desarticulação 
entre IBAMA e INCRA. Atualmente, o órgão licenciador do Estado, o IMAC (Instituto de Meio 
Ambiente do Acre) vem assumindo, não apenas a atividade de licenciar os projetos do INCRA, como 
também uma série de atividades que não desenvolvia anteriormente. Verifica-se, contudo, extrema 
necessidade de ações educativas com a população do entorno, o monitoramento de suas ações e tam
bém uma ampla discussão sobre políticas públicas em áreas de entorno de reservas, visando garantir o 
cumprimento de seus objetivos. 
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2.2.4 -INFRA-ESTRUTURA E S ERVIÇOS B ÁSICOS 

a) Saúde e Educação 

A efetiva consolidação dos PAEs e RESEXs pressupõe investimentos em infra-estrutura e serviços 
básicos, que resultará numa melhoria da qualidade de vida das populações residentes nas reservas. Como 
apontado pelo diagnóstico dessas áreas, estes aspectos ainda não atendem às demandas dessas localida
des, muito embora várias ações vêm sendo desenvolvidas pelo CNPT IIBAMA, INCRA e ONGs. 

Temas como saúde e educação exigem maior atenção por parte do poder público estadual e muni
cipal e instituições atuantes nessas áreas. Observa-se a precariedade dos recursos existentes nas reservas 
e, que muitas vezes, são fatores determinantes para a migração das famílias para as cidades. Assim, suge
rimos que sejam criados grupos específicos para saúde e educação com a finalidade de discutir e avaliar as 
propostas em andamento, bem como elaborar e implementar propostas inovadoras e adaptadas a realida
de dos seringais. Nesse processo, a participação de representantes comunitários e lideranças, além da 
criação e fortalecimento de parcerias institucionais, são determinantes para o sucesso destes programas 
juntos aos extrativistas. 

b) Atividades Produtivas 

De acordo com o diagnóstico realizado verifica-se que dentre as propostas implementadas em áreas 
extrativistas, aquelas voltadas a apoiar o setor produtivo tem obtido maior destaque nas ações dos órgãos 
atuantes nessas áreas. Contudo, os serviços de assistência técnica oficiais são insuficientes para atender as 
áreas existentes e carecem de capacitação fundamentada em um novo paradigma de desenvolvimento 
rural sustentável para a Amazônia. 

Constatou-se que a ausência de políticas de apoio ao setor extrativista fragilizou a atividade nos 
seringais e levou os extrativistas à busca de alternativas econômicas de subsistência tais como a lavoura e 
a criação de gado (Capítulo 4, Volume II). 

Outra alternativa verificada para a diversificação da produção é o SAF (Sistema Agroflorestal), 
estimulado por financiamentos do PRODEX, que entretanto baseia-se em critérios que muitas vezes não 
condizem com a realidade dos seringais, como, por exemplo, a escolha das espécies. Há carência de 
planejamento em nível de cadeia produtiva com adaptações às condições locais de distância de transporte, 
perecibilidade dos produtos, técnicas adequadas de manejo, infra-estrutura dos municípios vizinhos, di
mensões e critérios do mercado, existência de assistência técnica e uma série de fatores que determinam o 
sucesso e a sustentabilidade do processo produtivo. 

O manejo madeireiro é outra alternativa que surge como tendência de uso dos recursos nas reservas. 
Contudo, há necessidade de amadurecimento de experiências piloto de manejo madeireiro comunitário 
para que tal alternativa não gere impactos culturais, econômicos e ambientais significativos e irreversíveis 
(Capítulo 4, Volume li). 

Como instrumento da política pública de apoio ao extrativismo, o atual governo criou a SEFE 
(Secretaria Executiva de Floresta e Extrativismo ), que vem trabalhando na definição de uma política 
florestal para o Estado a partir dos princípios da sustentabilidade com o objetivo de valorizar as 
potencialidades da floresta, considerando tanto produtos madeireiros como não-madeireiros. Todos os 
trabalhos que desenvolve contam a participação de diversos peritos e representantes do movimento social 
para o desenvolvimento de modelos de manejo economicamente viáveis, ecologicamente corretos e soci
almente justos. Esses aspectos são abordados no Capítulo 6, Volume II. 

Os planos do Governo também contemplam a criação dos Centros de Florestania que foram pen
sados no contexto de uma nova política de desenvolvimento da região onde se preconiza a sustentabilidade. 
A Florestania se constitui em uma civilidade com características florestais marcada por uma cultura 
peculiar e distintiva, própria dos amazônidas. Os Centros, por sua vez, primam por oferecer as condições 
necessárias ao bem-estar das populações rurais - colonos, ribeirinhos, indígenas e extrativistas, assegu
rando-lhes meios para o uso adequado dos recursos naturais, para a preservação das tradições, valores e 
costumes das populações e para a manutenção de níveis elevados e estáveis de 
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crescimento econômico e empregabilidade, ou seja, progresso social, cujo princípio é o reconhecimen
to das necessidades de todos. 

Os Centros de Florestania compreendem um conjunto de estratégias de desenvolvimento que 
abrangem: a) dinamização e modernização da produção no campo, visa o fortalecimento do 
agroextrativismo e implementação da agroindústria como forma de incremento da produção, organiza
ção comunitária, geração e difusão de tecnologias e valorização dos produtos locais; e b) ampliação e 
aprimoramento da infra-estrutura econômica e dos serviços de bem-estar social, tais como: rede 
de armazenamento, vias de escoamento e meios de transporte, unidades de assistência social, educação, 
saúde e cultura. É importante ressaltar o apelo cultural deste programa que busca a valorização dos 
aspectos sócioeconômicos e culturais das populações, através do resgate do saber popular e da sua 
aplicação combinada com técnicas e tecnologias mais refinadas. Dessa forma, os Centros de Florestania 
não obedecem a um modelo ou padrão estrutural ou metodológico pré-estabelecido e único, uma vez 
que deverá atender e respeitar as necessidades e características específicas de cada comunidade atendi
da. 

Os problemas levantados e sugestões aqui apresentadas para a consolidação dos PAEs e RESEXs 
existentes apontam para a necessidade de maior integração entre IBAMA e INCRA e, também, outras 
organizações do Estado. Parcerias em torno de ações integradas e muito bem planejadas, poderão 
constituir-se em estratégia eficaz para promover o fortalecimento das comunidades dos PAEs e RESEXs 
existentes no Estado para que essas áreas sejam realmente consolidadas e cumpram seus objetivos. 

2.3 - INDICATivos PARA A CRIAÇÃO DE NovAs RESEXs E PAEs 

A indicação de uma área para PAE ou RESEX parte, inicialmente, da reivindicação de popula
ções extrativistas. Outro critério que vem sendo apontado como estratégico por ambientalistas refere
se ao valor biológico. Áreas com alto valor biológico podem ser indicadas como Unidades de Conser
vação de Uso Direto, aliando uso e conservação dos recursos. 

De uma forma geral, os procedimentos adotados pelo IBAMA e INCRA para a criação de PAEs 
e RESEXs são muito semelhantes. Em ambos são previstas a regularização fundiária, a organização da 
comunidade, a elaboração do Plano de Utilização, a celebração do Contrato de Concessão de Uso e a 
elaboração do Plano de Desenvolvimento. Não necessariamente nessa ordem, mas todas as etapas 
devem ser cumpridas. Existem, entretanto, algumas diferenças que podemos caracterizar como aspec
tos positivos e negativos de cada um deles (Tabela 1). 

Tabela 1 - Características que diferenciam PAEs e RESEX 

Categona Aspectos Positivos Aspectos Negativos 
PAE • AtUiiçatJo do 11\K:RA ~ rt:Jg.uh.:Ji.!~çâo rur·di~J~ • Fa!~ ~ ~~riOrcl<:~ lr~ítue-on&l do INCRA 

da .área agíliza proces.so para o trabalho o::m populaçOes tradicJt:maía; 
• Não M fJSC3IOZaçâo do IBAMA, 
-r Aç;ao de m&aelrelrO$ e QII,I!ra$ oon11 ·os mets. 

rr~l!t:Js, 
T Sa'Se legal fraql: Portare INCIV\ 

~E~ -r Qiãçao "!\efTl n~t:eS~~~ac!e de de!laproroalj?$0 Yl='~a de eroof\oimento d'a IN~f.. 
prévia d? imóvel - em casos ernerg::-n::íais na reglfanza~o fundá~~a; 

• CNPI - 18•\MA· ~oartam~o- cnacro par@ " N&o d-s.p!>e de I ICulo- (!e OI'Ade Agr:ér1a PªJ~ 
.apoiar o cteserTII'O'Viment<O susten.1t'lvel di3-s ooquinr e erra · 
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Fonte: CNPT IIBAMA e INCRA. 

No Estado do Acre, há uma tendência atual do INCRA em aprimorar sua ação nos PAEs através 
da ação do Projeto Lumiar e PDS (Programa de Desenvolvimento Sustentável), que irá nortear as 
ações dos órgãos que atuam nos PAEs e PAs, além da formação de um GT (Grupo Técnico 
interinstitucional), criado para discutir e definir os critérios para os futuros assentamentos. 
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Vale ressaltar que, em agosto de 1999, foi publicada a Instrução Normativa/INCRAn°. 36/99 que 
proíbe a implantação de Projetos de Colonização e Assentamentos Agrícolas em áreas fio restadas, a não 
ser Projetos de Assentamento Agroextrativista. 

De acordo com a Tabela 1, podemos constatar as vantagens das RESEX, por principalmente 
possuir um órgão de apoio, como o CNPT. Entretanto, no processo de criação de RESEX, a regulariza
ção fundiária e emissão de título de posse é um grande problema enfrentado pelo IBAMA. A inabilidade 
do órgão em questões fundiárias, como no caso das indenizações dos imóveis desapropriados, e as dificul
dades de parceria com o INCRA dificultam a execução desta importante fase da criação de uma RESEX. 
Nesse aspecto, as parcerias institucionais entre IBAMA e INCRA devem ser estimuladas para agilizar o 
processo de regularização fundiária dessas áreas. 

Com relação às áreas indicadas para a criação de novas RESEXs e PAEs, os subsídios utilizados 
foram: os trabalhos realizados no âmbito do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE); entrevistas reali
zadas com lideranças dos municípios; consulta à lista do Grito da Terra e entrevistas com representantes 
do CNPT/IBAMA e INCRA. Com base nestas informações, ainda bastante preliminares, foram identificadas 
42 áreas solicitadas e em estudo para a criação de PAEs e RESEXs, conforme Figura 2 (Indicativos de 
Áreas para Criação de Novos PAEs e RESEXs) e Tabela 2 (Áreas Solicitadas e em Estudo para Criação 
de PAEs e RESEXs). 

Das 42 áreas identificadas, 32 compreendem aquelas que estão sendo solicitadas por comunidades 
extrativistas de todo o Estado, ocupando uma extensão de 1.460.401 ha ou 9,5% do Estado do Acre. As 
demais são áreas que estão em estudo pelo INCRA. Os levantamentos relativos à quantidade de popula
ção existente ou que demanda estas áreas foram realizados apenas parcialmente através de entrevistas. 
Recomenda-se que, na segunda fase do ZEE, este levantamento seja realizado de forma detalhada. 

Considerando a realidade atual das populações extrativistas dos PAEs e RESEXs existentes e a 
grande demanda de áreas por populações extrativistas, constata-se a necessidade de criação de novas 
Reservas Extrativistas e/ou Projetos de Assentamento Agroextrativista, no Estado do Acre, bem como a 
definição de um novo roteiro metodológico para criação e implementação dessas unidades, que oriente 
ações integradas e estabeleça detalhadamente as atribuições tanto das instituições quanto das comunida
des envolvidas. 

2.4 - CoNSIDERAçõEs FINAIS 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

v) 

Os PAEs e RESEXs representam os únicos mecanismos institucionalizados capazes de 
garantir o direito de uso da terra por comunidades extrativistas; 

Os problemas verificados neste trabalho apontam para a necessidade de ações efetivas para 
estruturação dos serviços de saúde e educação, ainda precários. O setor produtivo embora 
com maior assistência, necessita de apoio para estudo e desenvolvimento de cadeias produ
tivas e de assistência técnica qualificada; 

A administração dos PAEs e RESEXs por órgãos da esfera federal e a ausência de parcerias 
interinstitucionais e ações integradas, principalmente com os órgãos estaduais e municipais 
têm inviabilizado a consolidação dessas áreas e a emancipaçã.o de suas populações; 

A questão do extrativismo na Amazônia é complexa e a busca de soluções para seus proble
mas demanda ações integradas e multidisciplinares. É premente um avanço nesse sentido 
para que as Reservas Extrativistas, independente de sua denominação, realizem seu objeti
vo de aliar o uso e a conservação de seus recursos. Nesse sentido, as parcerias 
interinstitucionais, políticas públicas coerentes e linhas de crédito específicas podem repre
sentar importantes instrumentos para a busca das soluções; 

Este trabalho aponta a importância da formalização de um grupo de trabalho composto por 
representantes das instituições que atuam em áreas extrativistas para o estabelecimento de 
uma metodologia para a criação de novas reservas extrativistas no Estado, bem como apoi
ar a consolidação das áreas extrativistas e a melhoria da qualidade de vida das populações 
extrativistas do Acre. 
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2.5 - RECOMENDAÇÕES 

Em síntese, este trabalho no âmbito do ZEE/ AC tem como recomendações para a criação de 
novas áreas de RESEXs e PAEs e para a consolidação das já existentes os seguintes pontos: 

38 

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, introduzindo tecnologias apropriadas e maximizando a agregação deva
lor local; 

d) capacitação de pessoal e modernização de cooperativas; 

e) apoio para programas comunitários de saúde e educação. 
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Tabela 2 - Áreas Solicitadas e em Estudo para Criação de PAEs e RESEXs 
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------- Indicativos para Cria§ão e Consolida§ão de Terras Indígenas no Acre 

3 -INDICATIVOS PARA CRIAÇÃO E CoNSOLIDAÇÃO DE TERRAS INDíGENAS 

3.1 - INTRODUÇÃO 

Desde o final do século passado, o problema com relação a posse de terra por parte de índios e 
não - índios se tornou constante, isto porque caucheiros peruanos e nordestinos vieram para essa 
região com o intuito de extrair o " leite encantado", que tanto fascinava as fábricas dos grandes países 
industrializados. 

Com a crise da borracha à partir de 1912, os índios passaram a ser incorporados gradativamente 
a estrutura do seringal. Os patrões viram nos índios uma possibilidade múltipla onde estes além de 
suprir o contingente de trabalhadores oriundos do nordeste para a extração da Hevea brasiliensis 
faziam outras tarefas para a unidade produtora decadente. 

Este quadro permaneceu até a década de 70 quando a atividade extrativista foi substituída pelas 
pastagens, projeto de uma política desenvolvimentista que culminou em novos problemas fundiários 
entre os índios e "paulistas" . 

O fortalecimento dos povos indígenas e a garantia da integridade de seus territórios são impor
tantes alvos de ação estratégica do Governo da Floresta, no processo de consolidação do desenvolvi
mento sustentável no Estado do Acre. 

O objetivo deste trabalho, de acordo com as diretrizes básicas do Zoneamento, é elaborar subsí
dios à implantação de programas de desenvolvimento regional sustentável, com enfoque para a popu
lação indígena. 

A metodologia utilizada para compor os estudos que resultaram no presente documento de 
indicativos para criação e consolidação de terras indígenas passaram pela: 

• sistematização de informações de diversos documentos do acervo bibliográfico da FUNAI, 
de indigenistas e ONGs, tais como relatórios antropológicos, laudos jurídicos e legislação; 

• realização de reuniões e entrevistas com membros do movimento e das associações indíge
nas, representantes de órgãos governamentais e ONGs, e integrantes da Comissão Estadual 
do Zoneamento - CEZEE e da Câmara Setorial Indígena, do ZEE/ AC; 

• elaboração do mapa das terras indígenas do Estado do Acre, utilizando a base cartográfica 
das cartas do DSG; digitalizadas pelo IBAMA, disponíveis na escala 1:250.000. Estas in
formações sobre as terras indígenas foram levantadas junto à Diretoria de Assuntos Fundiários 
da FUNAI/DF. 

Esta primeira fase do zoneamento constitui-se num esforço inicial de sistematização de cenários 
que caracterizam a situação atual das populações e das terras indígenas acreanas. As recomendações 
elencadas à continuação têm também caráter preliminar e deverão ser melhor delineadas no futuro 
próximo, a partir da construção de um diálogo amplo e cotidiano, envolvendo representantes de aldei
as, movimento indígena, entidades indigenistas, bem como órgãos dos governos federal , estadual e 
municipal. 

Certos problemas e desafios são comuns à quase totalidade das populações e das terras indígenas 
do Estado, tornando necessária a formulação de políticas públicas e ações estratégicas que venham agir 
de forma global. 

3.2- REGULARIZAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS 

Há hoje no Estado do Acre 28 terras indígenas reconhecidas pelo Governo Federal, situadas em 
11 municípios. Essas terras encontram-se em diferentes etapas de seu processo de regularização admi
nistrativa (Figura 1 ). São habitadas por uma população estimada em 9.343 índios de 12 diferentes 
povos. Estes números não incluem os integrantes das populações indígenas ainda sem contato sistemá
tico com a sociedade regional (Tabela 1) . 
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------- Indicativos para Criasão e Consolidasão de Terras Indígenas no Acre 

Tabela 1 -Demonstrativo da situação das Terras Indígenas do Estado do Acre, 1999 

Situaçao 
Qtde. % Terras lndlgenas Extensao 

% 
Fundiária {hõ1) 

Cabeceira do Rio k.re Mamoadate. Kampa e Isolados ~o 
Rio Erwira, -<.àluklnaifu:Jdrnwá, ~jr"<:W~â do ~lo KUI ~ilâ, 

Regulanzadal 
Kulina ao Rio Errvua, Cam~as/Kaiukina, lga~apé do 
C~UoCr·o, IKaxü"êi~ oo CoiOrj~ 27. Ka:Qn;,YI'<ll do Rio 

13 ll6 .11 
Jo~. JaminawaJArara cb Rio Bagé Kam!E do Rio 1 13LI 299 52,3 

/>Ir Miu. Ja 111~ do l~rts,pé P,· elo 

Registrada ()4 14.3 
.Mo Rio PIJTU3., Kaxinawà N::lva Ctinda , Rio Glegório 

410 786 19 o 
Nukil'li 
KulírR:J do ~inapé ao P'dti, K<Jrn~ oo Jgarupé Pj rn"ve~a , 

Oectarad'ai1) OIS 21.4 l..@x1fl,'I,Wâ c?(;~ Prara do Cara nane, K~1nawtt do Ba1xo ~lo 179 91 oa.3 
Jor~o. Kã)(ir'li::lwá/AWnir.ka do Rio Br~y_.t~nuw.a. 

Identif icada (2) 02 07 2 JamJnaWafEn.oira. AJto Tarauacá. 2211700 10.11 

A .donlir~ · {3) 00 10.7 
.Xmane, ll<.axlr~v;n~ c10 Seringal lndependêneta, .i\rar~;~ do 

217 450 10,0 
Igarapé H:umartá. 

Tot.<1l 28 100 2.161.146 100 

Fonte: FUNAI, 1999. 

(1) Terras Declaradas 

As seis terras declaradas como de posse permanente indígena por portarias do Ministro da Justiça 
tinham suas demarcações físicas previstas no Plano Operativo Anual (POA) de 1999 do Projeto Integrado 
de Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal (PPTAL ), no âmbito do Programa 
Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG-7). Em três destas terras, identificadas entre 
1995-96, ainda habitam famílias de seringueiros que não tiveram suas benfeitorias de boa-fé indenizadas 
pela FUNAI. Esta indenização está programada para o segundo semestre do ano 2000, após o encerra
mento das respectivas demarcações. 

(2) Terras Identificadas 

Identificadas por grupos técnicos instituídos pela Presidência da FUNAI na segunda metade dos 
anos noventa as terras indígenas Jaminauá/Envira e Alto Tarauacá encontram-se em diferentes estágios do 
procedimento administrativo para a sua regularização; 

• Terra Indígena Jaminawa/Envira: esta terra teve o resumo de seu relatório de identificação 
e delimitação publicado no Diário Oficial da União a 11 de maio de 1999. Findo o prazo de 
contestação previsto no Decreto n. o 1. 775/96, aguarda promulgação de portaria declaratória 
pelo Ministro da Justiça. 

• Terra Indígena A/to Tarauacá: destinada a índios isolados, teve seu relatório de identificação 
e delimitação entregue à FUNAI em janeiro de 2000. Após aprovação pela Presidência da 
FUNAI, a síntese do relatório antropológico, mapa e memorial descritivo deverão ser publicados 
no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado, em acordo com o disposto no 
Decreto n.0 1775/96, que dispõe sobre os procedimentos administrativos para demarcação 
das terras indígenas. Há gestões da Procuradoria da República no Acre para que, mesmo 
antes da demarcação, ocorra a indenização das benfeitorias das 53 farnilias de seringueiros 
que vivem neste território indígena, dados os conflitos e mortes recentes e, a mudança de 
muitas dessas famílias para as sedes dos Municípios de Jordão e Tarauacá. É de suma 
importância que sejam cumpridos prazos para a demarcação destas terras indígenas, assim 
como, sejam feitas gestões junto a FUNAI para que sejam incluídos, em seu orçamento 
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para o ano 2000, os recursos para indenização de benfeitorias dos ocupantes das terras 
indígenas. Da mesma forma deverá o INCRA disponibilizar terras para o assentamento das 
famílias que ocupam essas áreas. A articulação entre o Governo Estadual e o Governo 
Federal é essencial para a conclusão do processo administrativo de demarcação e 
regularização fundiária das terras indígenas. 

(3) Terras Indígenas a Identificar 

• Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá: tem seu reestudo para identificação e del imita
ção previsto no POA/1999 do PPTAL. Com este objetivo, a Presidência da FUNAI, em 
janeiro de 2000, instituiu grupo técnico, que dará início ao trabalhos de campo em feverei
ro. Reivindicações apresentadas pelas lideranças Shãwãdawa (Arara) ao longo dos anos 90 
pleiteiam a ampliação desta, com a incorporação de parte de seu território tradicional no rio 
Vai paraíso. 

• Terra Indígena Xinane: destinada a índios isolados, foi interditada em 1987, "para fins de 
estudo e definição", com extensão de 175.000 ha. Embora parecer da Comissão Especial 
de Análise tenha sido favorável à proposta de área, a FUNAI ainda não procedeu a identi
ficação. O POA/2000 do PPTAL contempla sua identificação e delimitação para o segundo 
semestre deste ano. 

• Terra indígena Kaxinawá do Seringal Independência: composta por dois seringais nativos 
comprados pela Associação dos Seringueiros Kaxinawá do Rio Jordão (ASKARJ) entre 
1993-94. Esta terra, com superficie de 14.750 ha, dispõe de relatório de identificação e 
delimitação concluído pelo grupo técnico instituído pela Portaria 1204/93 . O processo de 
regularização está na Diretoria de Assuntos Fundiários da FUNAI. 

3.3 · INDICATIVOS PARA A CRIAÇÃO DE NOVAS TERRAS INDÍGENAS 

Nos últimos cinco anos surgiram demandas para o reconhecimento e criação de duas novas terras 
indígenas no Estado. Um importante desafio é o de encontrar formas legais de reconhecimento destas 
terras de pretensão indígena que não se enquadram no atual procedimento administrativo de regulariza
ção de terras indígenas, regulamentado pelo Decreto n. o 1. 77 5/96. 

Kaxinawá do Seringal Independência 

A primeira, situada no Município de Jordão, é constituída por dois seringais comprados entre 
1993-94 pelo Presidente da ASKARJ, José Osair Sales (Siã Kaxinawá), com recursos do Prêmio Reebok 
de Direitos Humanos. Os seringais foram registrados em cartório em nome da Associação. Em 1994, o 
grupo técnico da FUNAI realizou estudos de identificação e gerou relatório recomendando o reconhe
cimento destes seringais como terra dominial indígena, conforme previsto no Estatuto do Índio (Lei n. 0 

6.001/73). Nos anos de 1996-97, dois pareceres de advogados da Procuradoria Geral da Funai coloca
ram obstáculos legais à continuidade de sua regularização, alegando se tratar de patrimônio particular 
da ASKARJ, e não terra tradicionalmente ocupada pelos Kaxinawá, e eximindo o órgão de promover 
sua demarcação e indenizar as benfeitorias dos ocupantes não-índios. 
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Seringal Boa Vista 

A segunda terra é constituída pelo seringal Boa Vista, no Município de Sena Madureira, onde 
desde 1998 se encontram algumas das famílias Jaminawa que, em anos anteriores, mendigavam na 
capital do Estado. A mudança dessas famílias para o rio Caeté resultou de negociações feitas pela 
FUNAI de Rio Branco com os pretensos proprietários do seringaL Foi solicitado à Diretoria de Assun
tos Fundiários-DAF a formação de grupo técnico para a identificação dessa terra. Por não se tratar de 
terra tradicionalmente ocupada pela população Jaminawa, a Diretoria alegou dificuldades para identifi
car a terra indígena nos moldes do Decreto e sugeriu como alternativa a desapropriação do seringal 
pela Superintendência do INCRA ou pelo Governo do Estado. 

O Governo do Estado deve realizar gestões junto à FUNAI e, estabelecer parcerias com o movi
mento indígena e a ASKARJ, na busca de alternativas ao reconhecimento dessas terras de pretensão 
indígena. O envolvimento do Ministério Público Federal e Estadual nesse processo, assim como a 
participação do INCRA e do Estado do Acre serão essenciais, caso seja confirmado por estudos 
antropológicos não tratar-se de terra tradicionalmente ocupada, para agilizar esse processo e garantir 
aos grupos indígenas as terras que estão ocupando. 

3.4 - PoLíTICAS GLoBAIS PARA AS PoPULAÇõEs INDíGENAS Do AcRE 

É possível afirmar que, ao longo de 1999, diferentes fóruns institucionais serviram de palco para 
a discussão de algumas das principais questões que, de forma global, afetam as populações indígenas do 
Estado. Dentre estas, cabe destacar os entendimentos iniciais havidos entre lideranças, o movimento 
indígena e representantes de órgãos dos Governos Federal e Estadual para discutir a pavimentação da 
BR-364 e as políticas voltadas à educação e à produção. 

a) Pavimentação da Rodovia BR-364 

No que concerne a rodovia BR- 364 fica evidente que algumas medidas se fazem necessárias no 
que diz respeito às sociedades indígenas: 

• No planejamento desses programas e medidas, é necessário desnaturalizar marcos de aná
lise centrados em recortes como "trechos da BR" ou em "terras indígenas isoladas", "à 
margem" ou na "área de influência direta" da estrada. Diferentemente, é preciso trabalhar 
com um panorama mais amplo, que incorpore as bacias hidrográficas dos altos rios Purus e 
Juruá. 

• Deve ser levado em conta nessas projeções também o outro lado da fronteira interestadual, 
onde há outras 27 terras indígenas, com área total aproximada de 14.237.000 ha, ocupada 
por 16 povos e distribuída por 13 municípios do sul do Amazonas, banhada pelas bacias do 
Rio Javari e dos médios cursos dos Rios Juruá e Purus. 

• Medidas urgentes e mas duradouras, devem ser pensadas e implementadas para enfrentar 
os graves problemas já vividos por populações cujas terras ficam localizadas no traçado ou 
nas imediações da BR-364. Dentre elas podem ser citados os Katukina do Rio Campinas, 
os Kaxinawa da Colônia 27, Shanenawa e Kaxinawa de Feijó, os moradores da futura 
Reserva Extrativista do Riozinho da Liberdade e os parceleiros do Projeto Santa Luzia! 
INCRA. Nestes casos, ações e programas específicos são necessários e seu delineamento 
deve contar com a participação destas populações, suas organizações de representação e 
do movimento indígena, com a devida assessoria dos órgãos federais e estaduais e entida
des não governamentais que trabalham na região. 
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b)Educação 

A partir das decisões tomadas numa série de reuniões no mês de agosto de 1999, das quais 
participaram a Secretaria Estadual de Educação, professores, lideranças e representantes do movimen
to indígena, das entidades indigenistas e dos órgãos federais (UFAC e FUNAI), foram delineados ca
nais institucionais e linhas de ação para a incorporação da educação escolar indígena às políticas públi
cas do novo Governo do Estado: 

• favorecer políticas contínuas de formação, titulando professores indígenas em nível de 2° 
grau, com graduação em magistério; 

• propiciar, através de ações conjuntas com órgãos governamentais e organizações não go
vernamentais, a oferta de cursos de formação em educação bilíngüe, com matérias especí
ficas, que garantam a implementação do currículo diferenciado já regulamentado para o 1° 
grau e a elaboração de materiais didáticos interculturais; 

• garantir o funcionamento curricular e pedagógico diferenciado nas escolas das aldeias em 
nível de 1 o grau, viabilizado através de material didático alternativo para o professor e os 
alunos produzido e editado pelo Estado; 

• contribuir para a elaboração de uma proposta curricular para a formação de professores 
indígenas em nível de segundo grau, com perspectiva de dar continuidade no 3° grau; 

• produzir e editar materiais paradidáticos para as escolas da rede pública estadual sobre a 
questão indígena; 

• capacitar técnicos, assessores e supervisores das delegacias regionais e das secretarias 
municipais para lidar com as questões referentes à educação indígena diferenciada; e 

• desenvolver legislação estadual específica, de acordo com o Plano Nacional de Educação, 
que venha a atender os interesses indígenas locais. 

c) Saúde 

Na saúde, também há canais institucionalizados, envolvendo o Ministério da Saúde (MS), a Fun
dação Nacional de Saúde (FUNASA) e a União das Nações Indígenas do Acre e Sul do Amazonas 
(UNI) para a estruturação e implementação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). 

No Acre está prevista a criação de dois DSEI. O Distrito Sanitário do Alto Purus terá sede na 
capital Rio Branco e área de abrangência em quatro municípios acreanos no Vale do Acre e Purus e nos 
municípios amazonenses de Boca do Acre e Pauini. O Distrito Sanitário do Alto Juruá, com sede na 
cidade de Cruzeiro do Sul, abrangerá sete municípios do Vale do Juruá acreano. 

Está definido que a UNI será a gestora, através de convênio com a Fundação Nacional de Saúde, 
pelo prazo de três anos, com o objetivo de implantar e dar operacionalidade gerencial a esses dois 
distritos. 

Estes próximos três anos serão marcados pelo grande desafio de viabilizar a implementação dos 
dois distritos sanitários no Estado, através do estabelecimento de formas concretas de parceria entre as 
comunidades, o movimento indígena, órgãos governamentais das esferas federal, estadual e municipal 
e as entidades não-governamentais de apoio, que resultem em benefícios imediatos e duradouros para 
as populações indígenas do Acre e do sul do Amazonas. 

Apesar da existência desse fórum institucionalizado para o encaminhamento inicial dessas ques
tões, neste primeiro momento sob atribuição da FUNAI e da UNI, é importante a participação e o apoio 
do Governo Estadual neste processo. 
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Alguns dos meios de participação do Governo do Estado na implementação dos DSEI são: 

• agenciamento de profissionais para trabalhar nos Distritos; 

• garantia de atendimento aos pacientes indígenas nos hospitais estaduais e municipais; 

• regularização dos postos de saúde indígenas; 

• apoio aos processos de capacitação dos agentes de saúde e outros recursos humanos locais. 

d) Produção e sustentação nas terras indígenas 

Em reunião organizada pela Secretaria de Estado de Produção em agosto de 1999, as lideranças 
indígenas apresentaram suas reivindicações a respeito das necessidades mais urgentes para o apoio às 
atividades produtivas já em curso em suas respectivas terras. Com base nestas demandas, a Secretaria 
de Produção delineou o "Programa Emergencial de Desenvolvimento de Comunidades Indígenas para 
1999", procurando fortalecer as atividades agrícolas e de pesca, bem como sistemas de transporte e 
armazenamento. O convênio entre o Governo do Estado e a UNI para a execução deste Programa foi 
assinado em novembro do respectivo ano. Apesar da importância desta primeira iniciativa, de caráter 
emergencial, parece conveniente tornar mais cotidianos os canais de diálogo entre o poder executivo, 
as lideranças e as organizações do movimento indígena com vistas ao delineamento de estratégias e 
programas que abram novas alternativas para incentivar a produção e garantir a sustentação nas terras 
indígenas, tendo em vista a profunda crise instalada na economia da borracha há quase uma década. 

No atual contexto, é de extrema importância que o Governo Estadual implemente políticas que 
contribuam para a sustentabilidade das terras indígenas e o fortalecimento das formas de organização 
das populações locais. Estas políticas devem estar centradas em duas linhas de ação principais: 

• o apoio a mecanismos de controle e vigilância protagonizados pelas próprias populações 
indígenas; 

• o incentivo de práticas produtivas e de manejo que resultem no uso sustentável dos recur
sos naturais das terras indígenas e na diversificação das fontes de renda das famílias exten
sas, através de formas de inserção mais favoráveis na economia dos municípios e da abertu
ra de novos mercados em nível regional e nacional. 

Ao longo do ano 2000, é fundamental monitorar como estarão sendo internalizados nas aldeias 
os beneficios do "Programa Emergencial de Desenvolvimento das Comunidades Indígenas", de forma 
a identificar como estes recursos repercutem nas redes de relações familiares e de poder que dão senti
do e movimento à organização social de cada aldeia e nas estratégias econômicas de subsistência e 
comércio. Por outro lado, a implementação do Programa deve contemplar a canalizaçã.o de reivindica
ções oriundas das comunidades que permita o planejamento de ações e políticas de médio prazo, que 
venham a enfatizar processos de capacitação de recursos humanos locais. 

e) Zoneamento Sócio-ambiental Participativo nas Terras Indígenas 

O Governo do Estado deve propiciar condições para que populações indígenas elaborem 
zoneamentos sócio-ambientais participativos de suas terras, que resultem em diagnósticos das atuais 
formas, individuais e coletivas, de uso dos recursos naturais e na identificação de outras formas poten
ciais de aproveitamento destas riquezas. Esta atividade deve ser contemplada como importante com
ponente da segunda fase do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado. 

Em cada terra indígena, este zoneamento deverá ser discutido e elaborado pelos chefes de família 
durante reuniões promovidas localmente, com a participação de lideranças, professores, agentes de 
saúde, agentes agroflorestais e de representantes de associações e organizações de representação. Nes
ta empreitada, caberá ao governo estadual oferecer assessorias de biólogos, engenheiros florestais, 
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agrônomos, educadores, sanitaristas, antropólogos e outros profissionais, para subsidiar a população 
local nas discussões e no planejamento e implementação das ações. 

Estes diagnósticos podem constituir instrumentos fundamentais à elaboração de planos de gestão 
territorial e ações de vigilância, bases para projetos de etnodesenvolvimento, que deverão ser apoiados 
pelo Governo do Estado. 

f} Fundo de Apoio a Projetos 

O apoio para os projetos de etnodesenvolvimento poderá advir da criação de um fundo para os 
povos indígenas, com dotação orçamentária específica e gestão sob responsabilidade de um corpo 
técnico composto, de forma igualitária, por representantes do governo, organizações indígenas e enti
dades indigenistas não-governamentais. O corpo técnico ficará responsável pela avaliação dos projetos 
apresentados, sua aprovação e a criação de condições institucionais para sua implementação. 

g} Programas de Documentação 

A cidadania deve ser garantida às populações da floresta. Programas de documentação são neces
sários nas aldeias e seringais. Como adequar as linhas gerais do Projeto Cidadão à realidade dessas 
populações é importante injciativa a ser enfrentada. Por outro lado, devem ser viabilizados arranjos 
institucionais que permitam o pagamento dos aposentados nas sedes dos municípios mais próximos, 
garantindo, assim, uma maior oxjgenação das economias locais e melhores condições de vida e saúde 
para os idosos e suas famílias. Hoje, as aposentadorias representam importante componente da renda 
de muitas famílias indígenas e de seringueiros. 

h} Transporte e Comunicação 

O transporte e a comunicação são vetores cruciais para garantir maior autonomia para as popu
lações indígenas, contribuindo nas ações de vigilância e na busca de melhores formas de inserção nas 
economias mumctpais. 

O Governo do Estado, em conjunto com órgãos federais, organizações não governamentais e 
associações indígenas, deve apoiar e participar de projetos de fortalecimento e/ou implantação desiste
mas coletivos de transporte nas aldeias, através da compra de barcos e motores ou veículos terrestres, 
ou da reforma de embarcações e equipamentos já existentes. Por outro lado, é primordial a oferta de 
serviços fluviais públicos de transporte de passageiros e da produção, ligando com periodicidade regu
lar as aldeias, seringais e sedes de municípios menores às principais cidades. 

A comunicação, por sua vez, é veículo fundamental para o estreitamento das relações entre as 
famílias das aldeias com o movimento indígena e com as entidades que desenvolvem programas de 
educação, saúde e iniciativas econômicas. 

Há hoje no Estado duas redes de radiofonia gerenciadas por organizações indígenas: uma da UNI 
e outra da ASKARJ. Ambas redes foram implantadas através de parcerias com o Programa Amazônia -
Amigos da Terra. É importante ampliar a área de abrangência dessas duas redes, de maneira a possibi
litar uma ágil circulação de informações entre as aldeias, as sedes municipais e a capital do Estado, 
mobilizando lideranças locais, o movimento indígena e suas organizações de apoio. Através de parceri
as com a UNI e a ASKARJ deve ser garantida a assistência técnica a essas duas redes. A instalação de 
equipamentos de radiofonia em terras indígenas ainda não ligadas a essas redes é uma iniciativa louvá
vel. A instalação de redes internas em certas terras indígenas, onde há grande número de aldeias distri
buídas em diferentes partes do território, deve também ser contemplada, de maneira a potencializar 
mobilizações locais com vistas à vigilância, atividades econômicas, reuniões, saúde, educação e repre
sentação política. 
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i) Corredores de Áreas Reservadas pelo Governo Federal 

As unidades de conservação (Parque Nacional da Serra do Divisor, Floresta Nacional do Macauã 
e Estação Ecológica Rio Acre); as quatro reservas extrativistas, duas já criadas (Alto Juruá e Chico 
Mendes) e duas em criação (Alto Tarauacá e Riozinho da L iberdade); e as 28 terras indígenas acreanas 
integram o "Cor redor Ecológico O este-Amazônico", parte do "Projeto Corredores Ecológicos", do 
PPG-7. 

Nos últimos vinte anos ganharam configuração no Estado dois corredores contínuos de terras 
reservadas pelo Governo Federal com distintas finalidades. 

Tabela 2 - Mosaicos contínuos de terras reservadas - Vales do Acre-Purus e Alto Juruá 

Vales Terras Reservada~ Qtde. Mlu\ld plos E)ctensao (hat Populaçlo 

T~·IIJS lnú'[Mê!IS 02 02 392.160 699 
k-rt: RéSótV<l E>;trativls.til 01 07 976.670 9.000 
O.Uru5 I15-1?ÇSo l:::oolóa o::a 01 01 77 MO 

Prcié!c do Asson~monLo AQrMlttrativis.ta 02 03 85.748 ~.91 4 
I Subtotm 06 07 1.532.978 1~.613 

Terra& lnd.igena!> 19 ()5 1.401.560 4 .~5 

Mo Reserve~ Fxtra~.vlsta~ 00 ~ 1 136 186 8193 
Jurw P<:Haué NãtfOiiê!l l 01 05 843.012 2 .WO 

Sub total 23 08 3 .. 390 .. 758 15.129 
ToiRI 29 15 4.913 . .736 29.741 

Fonte: FUNAUIBAMA/TNCRA, 1999. 

Estes dois corredores de terras reservadas nos Vales do Acre-Purus e Alto Juruá estão ligados por 
terras arrecadadas pelo INCRA, contíguas à TI Alto Rio Purus e Floresta Nacional do Macauã. 

Estes mosaicos contínuos de terras se sobrepõem a partes da Reserva Florestal do Acre, criada 
pelo Decreto n.0 8.843, de 26 de julho de 1911 , assinado pelo então Presidente da República, Hermes 
da Fonseca, que previa a criação de quatro faixas de terras no então Território Federal: Alto Acre, Alto 
Purus-Envira, Rio Gregório e Extrema do Juruá (Tabela 2). A mais antiga medida do Governo Federal 
para a conservação da floresta amazônica, este decreto presidencial nunca foi materializado, mas jamais 
foi revogado em suas intenções. 

A sustentação atual e futura das terras indígenas depende também de seu entorno. Para tal, é 
necessário consolidar o corredor contínuo de terras indígenas e unidades de conservação reservadas 
pelo Governo Federal no Vale do Alto Juruá. É fundamental que o Governo Estadual, através de ges
tões junto ao CNPT-IBAMA, e de apoio às associações e populações locais, dê sua contribuição para 
a criação e regularização das Reservas Extrativistas Alto Tarauacá e Riozinho da Liberdade. Nesta 
região, de altíssima biodiversidade, nasce boa parte dos rios que banham a parte mais ocidental do 
Estado. 

Uma sistemática participação do Governo do Estado se faz necessária, na definição de diretrizes 
e ações tanto no processo criação de novas áreas protegidas, quanto nos de regulamentação e 
implementação das já criadas. 

j) Planos de Desenvolvimento Municipal 

Até o presente momento, nenhuma prefeitura dos municípios do interior procurou envolver ou
tros setores da sociedade para discutir e elaborar planos de desenvolvimento adequados às potencialidades 
e especificidades locais. Esta é uma tarefa que deve ser incentivada e acompanhada pelo governo esta
dual. 

Das prioridades desses planos, devem constar políticas e ações que dêem condições para que 
índios, seringueiros e agricultores continuem vivendo com dignidade na floresta, atualizando formas 
tradicionais de ocupação territorial, nas colocações e aldeias, e estratégias econômicas que viabilizem o 
uso inteligente do trabalho e dos recursos naturais da floresta, assim como relações comerciais 
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compensadoras nos mercados locais. 
Estas são medidas de fundamental importância para vitalizar as economias dos municípios, prin

cipalmente daqueles criados em 1993, situados mais às cabeceiras dos rios, por um lado, ao adequar o 
desenvolvimento desses municípios à sua vocação histórica e às potencialidades ali existentes e, por 
outro, ao impedir processos migratórios que resultem em problemas sociais nas sedes dos municípios 
maiores. 

Nos novos municípios, as atividades produtivas realizadas pelos grupos familiares em suas res
pectivas colocações, além de garantir sua subsistência e melhores condições de saúde e de vida, possi
bilitam uma oferta significativa de gêneros agrícolas e criações domésticas. Devem ser encontradas 
formas de que estas produções possam ser efetivamente vendidas nas sedes municipais mais próximas 
ou levadas a cidades maiores, inclusive contando com o apoio de redes de transporte mantidas pelas 
prefeituras e o governo estadual. 

A permanência dessas populações na floresta depende também de reais oportunidades de estudo 
para as crianças, com professores capacitados e bem remunerados, merenda escolar e material didático, 
bem como de atendimento básico de saúde nos seringais e na sede do município. 

A existência das terras indígenas, bem como de reservas extrativistas e do parque nacional, per
mite abrir renovadas formas de relacionamento das populações locais com diferentes órgãos do gover
no federal , através de suas próprias instâncias locais de organização e representação política. Neste 
sentido, é crucial que as administrações estadual e municipais dêem condições para o fortalecimento 
das associações e sindicatos, apoiando suas mobilizações e reivindicações. Por outro lado, devem ser 
legitimadas suas negociações locais e externas para a obtenção de recursos, financeiros e técnicos, que 
permitam a implementação de ações econômicas, de educação e saúde. Estas iniciativas contribuirão na 
desnaturalização do pensamento ali reinante, de que a presença de terras indígenas, reservas extrativistas, 
associações e sindicatos pode, de alguma forma, contribuir para o atraso e estagnação econômica dos 
municípios. 

No segundo semestre de 1999, o governo estadual, através de suas ações e de convênios com 
diferentes prefeituras municipais, liberou recursos para programas nas áreas de desenvolvimento eco
nômico sustentável, infra-estrutura, saúde, saneamento e segurança. 

Novas liberações de recursos pelo governo estadual devem ficar condicionadas à discussão de 
ações e planos de desenvolvimento, educação, saúde e transporte em nível municipal, em cujo planeja
mento e execução índios, seringueiros, agricultores e suas organizações de representação sejam legíti
mos co-atores. É importante, através destes processos, garantir voz e espaço para índios, seringueiros, 
agricultores e suas organizações, no realinhamento das forças políticas e econômicas, tradicionais e 
emergentes, que tem acontecido nos municípios. Esta política ganha maior justificativa quando se cons
tata que importante parcela da extensão territorial e da população dos novos municípios é constituída 
por terras indígenas e por áreas reservadas pelo governo federal para seringueiros e agricultores acreanos. 

3.5 - RECOMENDAÇõEs PARA PoLíTICAS PúBLICAS E AçõEs EsTRATÉGICAS 
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Em linhas gerais, estas iniciativas devem contribuir para: 

• concluir o processo de regularização das terras indígenas; 

• criar condições de vigilância dos limites das terras indígenas, com a participação da popu
lação local; 

• oferecer condições para que os povos indígenas conciliem o uso sustentado e a preservação 
das riquezas de suas florestas; 

• viabilizar a continuidade dos processos de formação de professores bilíngües, agentes de 
saúde, agentes agro florestais e outros recursos humanos locais; e buscar uma efetiva melhoria 
da qualidade de vida das populações indígenas no tocante à cidadania, educação, saúde, 
alternativas econômicas, transporte e comunicação. 
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4 - INDICATIVOS DO POTENCIAL PARA CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO NO EsTADO 

DO AcRE 

4.1 - INTRODUÇÃO 

O Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econôffiico do Acre (ZEFJACRE) apresentou no 
Volume I - Recursos Naturais e Meio Ambiente, e no Volume TI - Aspectos Sócioeconômicos e Ocupação 
Territorial, uma síntese das principais características da paisagem biofísica e sócioeconômica acreana com a 
finalidade de sistematizar um diagnóstico atual do Estado. Nesse diagnóstico que envolveu não apenas 
levantamento, como também análise e interpretação dos dados secundários disponivéis, restam algumas lacunas 
de informação, que devem ser preenchidas, antes que possamos apontar com segurança as alternativas de uso 
do território acreano. 

Neste sentido, também se enquadra o componente "Conservação da Biodiversidade no ZEE", cuja 
meta final é fornecer indicativos para a criação e consolidação de Unidades de Conservação (UCs) de Uso 
Direto e Indireto, objeto deste capítulo. Com o conhecimento atual da paisagem em termos de seu valor 
biológico para conservação, assim como das características não biológicas, como, por exemplo, a distribuição 
espacial, densidade e características sócioeconômicas da população e do território, é apenas possível indicar 
áreas prioritárias acerca das quais os estudos precisam ser aprofundados, bem como também a natureza dos 
dados necessárias visando à obtenção da nossa meta acima mencionada. 

Os "Indicativos para a Gestão Territorial' em relação ao componente "Conservação da Biodiversidade" 
se constitui no "Mapa de Indicativos para Criação e Consolidação de Unidades de Conservação no Estado 
do Acre" . A ferramenta básica para o exercício usado para a obtenção do mapa acima citado é o "Mapa das 
Unidades de Paisagem Biofísicas do Estado do Acre" cuja obtenção está descrita com detalhes no Capitulo 8 
do Volume I - Recursos Naturais e Meio Ambiente. O mapa de UPBs foi usado como mapa base para o 
exercício de valoração e priorização das diversas regiões do espaço acreano que resultou no "Mapa de Indicativos 
para Criação e Consolidação de Unidades de Conservação no Estado do Acre". 

A obtenção do "Mapa de Unidades Biofisicas do Estado do Acre" foi resultado da integração temática 
do meio físico e biótico (geologia, geomorfologia, hidrografia, solos, tipologia de vegetação e comunidades 
vegetais) nos quais foram identificadas 80 categorias de unidades naturais homogêneas (no nível de análise 
adotado, ou seja, escala 1: 1.000.000) denominadas de Unidades de Paisagem Biofísicas - UPBs, também 
mapeadas na escala 1: 1.000.000. Usando o conceito de UPBs, o território estadual foi subdividido em 111 
polígonos georeferenciados resultando no mapa acima mencionado. Este por sua vez está acoplado a um 
Banco de Dados Relaciona!. 

O "Mapa de Indicativos para Criação e Consolidação de Unidades de Conservação no Estado do 
Acre" foi obtido através da sobreposição do mapa de UPBs com os diversos temas considerados relevantes 
para conservação, utilizando um Sistema de Informações Geográficas. Esta sobreposição teve o intuito de 
caracterizar cada unidade de análise (ou seja, cada UPB do Estado) em relação aos diversos atributos 
considerados relevantes para a conservação da biodiversidade. Entre os temas sobrepostos incluem-se as 
Unidades de Conservação (UCs) e Terras Indígenas (Tis) existentes, a Estrutura Fundiária Estadual, o Mapa 
de Assentamentos Populacionais e Densidade Demográfica, Mapa Pedológico e de Aptidão Agroflorestal, 
Bacias Hidrográficas Prioritárias, Mapa de Vegetação e Mapa de Comunidades Vegetais do Radam Brasil. 

Na continuação do exercício de valoração, empregaram-se os critérios biológicos selecionados em 
literatura1 como número de espécies de valor especial para conservação, número de coletas faunísticas e 
florísticas, além de outros parâmetros, tais como o índice de desmatamento e o Mapa de Áreas Prioritárias 
para Conservação resultante do dados do Seminário de Consulta Macapá/19992 

. O resultado deste cruzamento 
mostra a discriminação das aréas do Estado por nível-de prioridade para conservação e preservação, como 
resultado da aplicação dos parâmetros selecionados. 

1Tais critérios são detalhados neste capítulo no item 4.3.3: Procedimentos Operacionais. 
2 O Seminário de Consulta Macapá (20 a 25/09/1999, no Amapá), contou com a partic ipação de 226 pessoas, inclusive de um 

representante do ZEE/ AC, entre representantes de organizações governamentais e não-governamentais, movimentos sociais, instituições 
de pesquisas públicas e privadas, setor empresarial. pesquisadores (brasileiros e estrangeiros) e imprensa. O objetivo desse workshop 
foi a avaliação e identificação de ações prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade 
da Amazônia Brasileira. 

55 



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

O mapa de Indicativos para Conservaçõ é o principal produto do componente temático "Conserva
ção da Biodiversidade" e assim como os outros indicativos deverá ser discutido amplamente pelos setores 
envolvidos no Programa de Zoneamento do Estado visando à construção das diretrizes para a próxima fase 
do ZEE, em relação aos levantamentos de campo e ao preenchimento das lacunas apontadas no diagnóstico 
ambiental apresentados no Volume I - Recursos Naturais, no Volume II - Aspectos Sócioeconômicos e 
Ocupação Territorial e no Volume III - Produtos Sínteses Indicativos para a Gestão Territorial desta 
publicação. 

Em relação aos critérios técnicos aqui utilizados para a construção dos Indicativos, está progra
mado um workshop a ser realizado no início da 2a Fase do ZEE com o objetivo de se discutir e validar 
a metodologia e os critérios empregados, antes da elaboração do mapa final de Áreas Prioritárias para 
Conservação do Estado do Acre, produto final do componente Conservação da Biodiversidade no 
ZEE/AC. 

Com a realização deste exercício, o ZEE/ AC cumpre desta forma o objetivo de identificar áreas 
potenciais para conservação e preservação a ser inserido no Sistema Nacional de Unidades de Conser
vação do Estado. 

4.2 -A BIODIVERSIDADE DO E STADO 

O Brasil, com quase um terço das florestas tropicais remanescentes no mundo, é um dos mais 
importantes países em relação à riqueza biológica. Apesar disso, apenas I ,8% de seu território está 
protegido em Unidades de Conservação de Uso Indireto, um valor muito menor do que a média mun
dial de 6% de áreas protegidas (SALES, 1996 apud FERREIRA, 1999) e ainda longe dos 10% estipu
lados no "Programa 1 0%", do governo brasileiro3 . 

Situado na Ecorregião4 do Sudoeste da Amazônia, na área de transição entre as Terras Baixas 
Amazônicas e a Cordilheira Andina, o Estado do Acre se destaca nessa região por sediar uma grande 
variedade de ecossistemas e hábitats, grande riqueza de tipologias vegetais, gradientes topográficos e 
tipos de solos. 

Além da floresta tropical úmida, ocorrem outras fisionomias, como formações típicas de ambien
tes rochosos (na Serra do Divisor) e formações de ambientes secos sobre areias brancas (campinas e 
campinaranas) ao norte do município de Mâncio Lima. Possui a maior riqueza de palmeiras da Amazô
nia Ocidental: mais de 70% das espécies de palmeiras da região foram registradas no Acre. Ocorrem 
ainda florestas densas submontanas, de terra firme e aluviais e florestas abertas de bambus, de cipós, de 
palmeiras, aluviais inundadas e não inundadas. Além de todas estas tipologias de vegetação, foram 
identificados cerca de 80 categorias de UPBs no mapeamento realizado na escala de 1:1.000.000, 
demonstrando uma significativa diversidade de paisagens. 

Além da diversidade mencionada, é o Estado da Amazônia Brasileira que mantém uma das mai
ores áreas de floresta tropical contínua intacta: somente 9, 7% de sua cobertura florestal tinha sido 
desmatada até 1998, fato este, que aumenta o seu potencial para conservação. 

O Acre sedia também o Corredor Ecológico do Oeste da Amazônia, considerado da mais alta 
prioridade para conservação da biodiversidade no Brasil (MMA, 1998). 

O oeste amazônico é considerado por alguns autores como uma região de alta prioridade para 
conservação da biodiversidade. MYERS ( 1988) considerou parte dessa região como um "hotspot", que são 

3 O Programa 10% refere-se a uma meta sugerida pelo ill Congresso Mundial de Parques, realizado em Bali, em 1982, que 
enfatizou a importância das áreas protegidas como elementos indispensáveis para a conservação de biodiversidade. Vale ainda mencionar 
a proposta apresentada pelo Banco Mundial e pelo Fundo Mundial para a Natureza (WWF) e endossada pelo Governo Federal, do 
incremento da cobertura protegida da Amazônia, na forma de unidades de conservação de uso indireto, para 10% de sua extensão até o ano 
2000. Alguns setores do movimento ambientalista têm resistido a essa meta por avaliá-Ia de difícil viabilização, considerando que grande 
parte das unidades de conservação existentes ainda não conta com infra-estrutura adequada. Estes objetivos também foram colocados no 
" Workshop de Macapá" para estruturação de um sistema de unidades de conservação eficaz, reorientando o processo de criação, 
implantação e consolidação de UCs, evitando erros técnicos, sócio-ambientais e institucionais havidos no passado. 

4 Definida por DfNERSTElN et ai. (1995) como " um conjunto de comunidades naturais, geográficamente distintas, que 
compartilham a maioria das suas espécies, dinâmicas e processos ecológicos e condições ambientais similares nas quais as interações 
ecológicas são críticas para sua sobrevivência a longo prazo" . 
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áreas do globo com alta diversidade biológica. Durante o Workshop 90 de Manaus, a região oeste do 
Estado do Acre foi considerada de alta prioridade em·termos de conservação biológica. 

Já no Seminário de Consulta Macapá/99, essa classificação de "extrema importancia" foi dada 
também para o interflúvio existente entre o Rio Purus e Rio Jaco, pela sua alta biodiversidade e 
endemismo, lacuna de conhecimento e por ser uma área de risco pela proximidade da BR-364 e pelo 
aumento da pressão antrópica no Vale do Acre. A Tabela 1 e Figura 1 apresentam as demais áreas 
identificadas como Áreas Prioritárias para Uso Sustentável e Conservação da Biodiversidade na 
Ecorregião do Juruá/ Acre!Purus, que abrange o Estado do Acre (ver também Figura 2 - localização 
das UCs de Uso Indireto nas diversas ecorregiões do Bioma Amazônico). 

Tabela 1 - Ecorregião do Juruá/Acre/Purus- Áreas Prioritárias para Uso Sustentável e Conservação da 
Biodiversidade no Estado do Acre, 1999 

Botânlc Inverte- Répteis e Nome da Area Prioritária a brados Anfíbios 

PAR NA Serra do Divisor A A A 

Extensão oriental do PAR NA A A A 
Serra do Divisor 
TI Rio Amônia A D A 

Resex Alto Juruá A A 8 

TI Jaminaua de Igarapé Preto D 

TI Nukini A 8 

Extensão Norte do PARNA A A A 
Serra do Divisor (I) 
Extensão Nordeste do PAR NA A D 8 
Serra do Divisor (I) 
Area ao Nordeste do PAR NA 
Serra do Divisor 
Rio Tarauacá 8 

TI Praia do Carapanã I Ti Rio 8 
Gregório 
TI Rio Envira 

Alto Purus 8 

TI A lto Purus 8 

Rio Purus (I) A 

Floresta Estadual de Anti ma ri A 

ESEC Rio Acre A 

RESEX Chico Mendes A 

Riozinho do Humaitá 

Alto Tarauacá 

Riozinho da Liberdade (I) A 

Rio Muru área acrescentada 
durante a fase de revisão (IJ 

Fonte: Seminário Consulta do Macapá, setembro/1999. 

LEGENDA: 
A-área de extrema importância; 

8 -área de muito alta importância; 

C-área de alta importância; 

Aves 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

O-áreas insuficientemente conhecidas, mas de provável importância. 

(I) Áreas com alta relevância para criação de Unidade de Conservação. 

(11) Áreas de pressão antrópica ·ordem crescente de perturbação. 

Blota Importância Pressão 
Mamíferos Aquátlc Antróplca 

a Biológica 
(li) 

8 8 A 3 

A 8 A 3 

8 8 A 2 

A 8 A 2 

8 B A 3 

8 8 A 3 

8 8 A 1 

8 A 4 

A 8 A 3 

A 8 A 

A 8 A 

A 8 A 

A B A 

A 8 A 

A B A 2 

A 8 A 2 

8 8 A 4 

8 8 A 4 

A 2 

A A 

A A 4 

A A A 4 
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Figura 1 - Áreas Prioritárias para Uso Sustentável e Conservação da Biodiversidade na 
Ecorregião Juruá/ Acre/Purus. (Fonte: Seminário de Consulta Maca pá, setembro/1 999) 
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Figura 2- Ecorregiões do Bioma Amazônico, mostrando a área ocupada por Unidades de 
Conservação de Uso Indireto (Fonte: Seminário de Consulta Macapá/1999) 
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Estudos recentes têm confirmado a elevada biodiversidade no Estado, tanto do ponto de vista 
flodstico, quanto faunístico. O Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD), por exemplo, localizado 
no extremo oeste do Estado na fronteira com o Peru, mostrou índices de diversidade florística e faunística 
dos mais altos já registrados na Amazônia Brasileira (SOS AMAZONIA, 1998), aproximando-se dos 
encontrados para o Parque Nacional de Manu (Peru), que é considerado uma das áreas mais biodiversas 
do planeta. 

Vários outros autores têm indicado regiões no Estado do Acre como prioritárias para conserva
ção. OREN (1992), por exemplo, recomenda doze grandes áreas na Amazônia como prioritárias para 
con ervação da avifauna, sendo uma delas o interflúvio existente entre o Rio Javari e Rio Purus. 

No caso dos mamíferos, YOSS & EMMONS (1996) afirmam que realmente existe uma tendên
cia de aumento no número de espécies em direção ao oeste da Ama~ônia. Os autores apresentam 
algumas características ambientais dessa região que podem explicar essa alta diversidade faunística: 

• rios meândricos, causando processos erosivos nas margens e a formação de mosaicos de 
vegetação; 

• maior pluviosidade da Amazônia e alta incidência de radiação solar, gerando alta produti
vidade primária; · 

• assincronismo na produção de frutos, ou eja, a disponibilidade de alimentos não é tão 
sazonal como em outras partes da Amazônia; 

• rios de água branca, ricos em nutrientes provenientes dos Andes que são parcialmente 
depositados nas várzeas. 

Especificamente em relação à fauna, conforme mencionado no Capítulo 7 do Volume I: 
Biodiversidade, o levantamento bibliográfico sobre as pesquisas zoológicas realizadas no Acre resultou 
na listagem de 1319 espécies de vertebrados, além de 116 animais que só foram identificados até o 
nível de gênero, podendo significar novas espécies ou não. 

Embora este resultado deve ser visto com cautela, é um forte indicativo da riqueza faunística do 
Acre, tendo em vista o número reduzido de coletas, a concentração espacial das mesmas, além do fato 
de que a maioria dos estudos realizados enfocaram grupos faunísticos de maior porte, tais como gran
des mamíferos e aves. Outros grupos indicadores de diversidade foram pouco amestrados até agora, 
tais como: peixes, morcegos, pequenos mamíferos (roedores e marsupiais) e artrópodes. 

Apesar dessas deficiências amostrais e dos riscos já conhecidos em se comparar diversidade 
biológica de diferentes áreas (VOSS & EMMONS, 1996), os dados levantados reforçam a importân
cia do Acre em termos de representatividade biológica. Mesmo possuindo uma área pequena em 
comparação com o restante do país, os dados disponíveis permitem dizer que são encontrados no Acre 
cerca de 40% das espécies de mamíferos e 45% das espécies de aves do Brasil, além de 16% das 
espécies de animais brasileiros ameaçados de extinção (conforme Portaria n° 1522/89 do IBAMA). 

O Acre possui quatro espécies consideradas "Em Perigo de Extinção" pela IUCN (1996), sendo 
que duas delas só ocorrem no sudoeste da Amazônia: o uacari vermelho (Cacajao calvus rubicundus) 
e o soim bigodeiro (Saguinus imperator imperator), ambas presentes também na lista do IBAMA. No 
Acre, o uacari vermelho só foi registrado no Parque Nacional da Serra do Divisor. Já o Saguinus 
imperator imperator tem boa parte da sua área de distribuição natural cobrindo o Vale do Acre, que é 
justamente a região mais desmatada do Estado. 

Não obstante o alto potencial para conservação e a alta porcentagem (17%) do território acreano 
sob unidades de conservação (6% em UC de Uso Indireto e 11 % em UC de Uso Direto), é provável 
que parte significativa deste tenha seu valor biológico para conservação ainda desprotegida. Nem 
todos os seus ecossistemas encontram-se preservados formalmente, tendo em vista a baixa 
representatividade das UPB's nas áreas protegidas. Além disso, as UCs existentes também não estão 
interligadas por corredores locais que permitam a conectividade genética (ou fluxo genético) entre 
suas populações de animais e plantas (ver Volume li, Capitulo 12 - Unidades de conserveração de uso 
indireto: situação atual). 
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4.3 - CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE Uso DIRETO E 

INDIRETO 

4.3.1 - PRINCÍPIOS BÁsicos DO ZoNEAMENTO EcoLóGtco-EcoNôMtco 

De acordo com o Programa Estadual de Zoneamento, os trabalhos devem ser conduzidos confor
me os princípios: participativo, eqüitativo, sustentável, holístico e sistêmico. 

Todos esses princípios norteiam o esforço de propor a criação e consolidação de determinadas 
unidades de conservação. Dentre eles, destacam-se o processo participativo e a busca pela sustentabilidade 
do Estado do Acre, que estimulam ações inovadoras, substituindo os procedimentos antigos de criação 
de UCs em gabinete. 

Aos critérios de proteção à biodiversidade e de uso duradouro dos recursos naturais, essenciais 
para a escolha de áreas a serem protegidas, acrescenta-se o conhecimento dos processos de ocupação 
e exploração praticados nos territórios nos níveis regional e local. Impõem-se, assim, um planejamento 
integrado e uma ampla articulação inter e intra institucional, ouvindo-se a população e com ela proce
dendo a mediação e negociação de interesses conflitantes. Evitam-se, dessa forma, irregularidades 
havidas na criação de vários Parques e Estações Ecológicas, tais como: 

• populações habitando seu interior e com total desconhecimento dos vetores de pressão 
antrópica no seu entorno; 

• em áreas sem significância de diversidade biológica; 

• em terras de dominialidade fundiária indefinida; 

• em áreas com conflitos de terra e/ou de uso, como terras indígenas; 

• em locais sem possibilidade de apoio logístico e institucional, para seu real aproveitamento, 
controle e fiscalização. 

4.3.2- O SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CoNSERVAÇÃo: A REALIDADE AMAZôNICA BRASILEIRA E 
E coRREGIÃo 

Uma das formas mais comuns utilizadas no mundo para a conservação de biodiversidade é o 
estabelecimento de um sistema de unidades de conservação, como Parques e Reservas, somado a ou
tras categorias de manejo (MMA, 1998). Assim, a construção do atual sistema de unidades de conser
vação do Brasil significa uma grande conquista para o país. 

O SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação, delineado pelo Projeto de Lei n.0 

2892/995 , visa promover ampla articulação interinstitucional, garantir uniformidade de conceitos e 
metodologia, bem como prestar suporte jurídico e institucional. 

A criação e consolidação das Unidades de Conservação do Acre segue as diretrizes indicadas no 
SNUC6 . As áreas consideradas prioritárias são estabelecidas de acordo com as prioridades da Amazô
nia como um todo e a ecorregião em particular, observando os seguintes fatores: 

• corredores de intercâmbio genético estabelecidos pelo IBAMA tanto em nível regional 
para a Amazônia, como estadual; 

• criação das UCs de forma que contenham amostras representativas dos ecossistemas (aqui 
exemplificados pelas áreas homogêneas representadas pelas Unidades de Paisagens 
Biofísicas) presentes no Estado; 

• a preservação dos recursos hídricos, com a escolha de bacias prioritárias para conservação; 

5 Este projeto de Lei já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, em 10/06/99, e encontra-se em tramitação no Senado. Essa 
iniciativa, concebida para regulamentar a criação e gestão das unidades de conservação, encontra-se em discussão desde 1992. 

6 Constam do Am:xo 1, um resumo dos objetivos e diretrizes do SNUC. 
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• o respeito à diversidade cultural e a incorporação de fatores demográficos e 
sócioeconomicos na criação e implantação das UCs. 

4.3.3 • PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

O exercício de escolha das áreas com potencial para conservação inicia-se com a elaboração do 
já mencionad9 Mapa das Unidades de Paisagem Biofísicas (UPBs) produzido no Diagnóstico do 
ZEE/ AC, na escala 1: 1.000.000, e associado ao banco de dados relaciona!. A análise do potencial de 
cada UPB, na escala utilizada, compreendeu desde paisagens/ecossistemas até comunidades e espécies. 

A metodologia escolhida permite apenas graduar ou "valorar" as áreas no Estado em termos de 
sua importância para conservação/preservação. Nesta 1 a aproximação do ZEE, não se estão sugerindo 
áreas ou indicando de que forma deverão ser protegidas (APA - Área de Proteção Ambiental, RESEX 
-Reserva Extrativista, PARNA - Parque Nacional, ESEC - Estação Ecológica, FLONA - Floresta 
Nacional, Floresta Estadual, PAE - Projeto de Assentamento Agroextrativista etc.), mas aquelas para 
as quais deverão ser aprimoradas as informações existentes. 

Com base no conhecimento adquirido, proveniente da consolidação dos dados secundários le
vantados e analisados, é apontado o potencial ou "valor" das áreas no Estado para conservação, em 
quatro níveis: muito baixo, baixo, médio e alto. 

A "graduação" ou "valoração" das áreas foi obtida a partir da avaliação de dois grandes grupos 
de parâmetros: 

a) Parâmetros para a Valoração Biofísica - são considerados os elementos estritamente 
biofísicos, provenientes da literatura pertinente; 

b) Parâmetros para Valoração das Oportunidades e Limitações para Conservação - é consi
derada a dinâmica sócioeconômico-cultural a partir dos critérios utilizados no Seminário 
de Consulta Macapá/99 (Figura 3). 

O resultado final dessa análise é ilustrado no Mapa Indicativos do Potencial para Criação de 
Áreas de Conservação, no qual as diferentes regiões e áreas do território acreano são classificadas 
segundo os níveis: muito baixo, baixo, médio e alto valor para conservação. (Figura 4). 

Figura 3- Áreas prioritárias para conservação segundo critérios biológicos (Fonte: Estudos temáticos do ZEE -1999 
e modificações do Seminário de Consulta Macapá /1999) 
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FAsE A: VALORAÇÃO BioFíSICA DAS UPB's PARA CoNSERVAÇÃO 

a) A primeira etapa desse exercício é a estruturação das Unidades de Paisagem Biofisicas -
UPBs, que correspondem à unidade territorial de análise. Na estrutura definida, foram 
classificadas e descritas 80 UPBs diferentes e um total de 111 polígonos para o Estado. 
Mais de um polígono pode pertencer a mesma categoria de UPB, o que significa dizer que 
estes dois ou mais polígonos são exatamente iguais em relação aos atributos biofisicos 
utilizados para defini-los (ver Capítulo 8 do Volume I - Unidades de Paisagem Biofisica); 

b) A segunda etapa envolveu o resgate, compilação, sistematização e espacialização 
(mapeamento e banco de dados georeferenciado) das informações existentes para cada 
UPB, em relação a critérios biológicos, tais como: 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

• Número de espécies da flora e da fauna com valor especial para conservação: espéci
es novas para ciência, endêmicas, raras, ameaçadas, de distribuição restrita, recente
mente descritas, novos registros e congêneres de espécies de valor comercial (reser
vas in situ de germoplasma)1; 

• Estimativa de índices de biodiversidade e riqueza fl orística, biomassa - BVAS 
(Biomassa Viva Acima do Solo), número de comunidades vegetais presentes, unida
des de relevo, e categorias de solos no segundo nível categórico em cada UPB; 

• Tamanho e conectividade (capacidade de atuar como um corredor de fluxo gênico). 

Análise de representatividade das UCs existentes e das suas zonas de transição em relação 
às UPBs; 

Análise de representatividade das Terras Indígenas em relação às UPBs: Embora não sejam 
formalmente classificadas como UCs, são formas de uso da terra que oferecem maior pro
teção à fauna e flora quando comparadas a outras alternativas de uso. Devido às atividades 
de baixo impacto praticadas, tais áreas cumprem uma função social e de preservação im
portante (mesmo caso das reservas extrativistas), mas não têm a mesma relevância quanto 
à conservação de biodiversidade (MMA, 1998); 

Incorporação dos conceitos e mapeamentos: Hidrografia e Bacias Prioritárias para Conser
vação dos Recursos Hídricos, e Bacias Hidrográficas e Áreas Inundáveis, compilados no 
Diagnóstico ZEE, e identificação das UPBs presentes nestas bacias; 

Incorporação dos conceitos e mapeamento- Aptidão Agroflorestal - compilados no Diag
nóstico ZEE, para aqueles grupos de solos classificados como "Sem Aptidão Agro florestal", 
cujo uso indicado é apenas para preservação da flora e fauna. Essas áreas apresentam geral
mente fortes restrições quanto à topografia e morfologia e por impedimentos fisico-quími
cos, por serem áreas de preservação permanente, ou ainda por serem locais habitados por 
espécies endêmicas ou ameaçadas de extinção. Identificação de UPBs com essas áreas; 

Identificação das UPBs nas macro-áreas indicadas no Seminário de Consulta Macapá/99. 

Uma vez consideradas as UPBs selecionadas com base nesses parâmetros, foi possível indicar 
áreas de relevante valor biológico ao sobrepor-se as áreas prioritárias escolhidas no Seminário de 
Consultade Macapá/ 1999. 

1 Este tipo de avaliação é limitado pelo fato de que em cerca de 55% das UPDs não existem registros de coletas faunísticas e 
florísticas, além do fato de que o esforço de coleta não é o mesmo em todas as lJPBs. Na Segunda Fase do ZEE, coletas serão 
realizadas nas UPBs atualmente não amostradas. 
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De acordo com a definição c~ntida no SNUC, corredores ecológicos são: 

A proposta para o estabelecimento de corredores ecológicos na Amazônia, no âmbito do Pro
grama Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras - PPG-7 (AYRESA et al., 1997), 
busca mudar o paradigma das "ilhas biológicas" (neste caso, as unidades de conservação são vistas 
como fragmentos isolados entre habitats sob pressões antrópicas) para aquele dos "corredores 
ecológicos", levando em consideração a dinâmica da paisagem e as inter-rélações entre as áreas 
protegidas. As necessidades da biodiversidade são examinadas em maior escala, desenvolvendo-se 
estratégias conjuntas para as unidades de conservação e para os espaços não estritamente protegidos, 
visando incrementar a extensão efetivamente disponivel para a conservação. 

F ASE 8 : V ALORAÇÃO DAS OPORTUNIDADES E LIMITAÇÕES PARA CONSERVAÇÃO 

Nesta segunda etapa do processo de valoração das UPBs, selecionaram-se critérios relacionados 
3Jill dinâmica sócioeconômico-cultural, dentre eles: · 

a) Elementos demográficos, tais como o número de habitantes e a densidade populacional. 
Foi considerado que quanto maior a densidade humana, maior é a limitação para a conser
vação; 

b) Características das estruturas produtivas e características· sócioculturais dominantes na 
população, ou seja, se são pecuaristas, fazendeiros, colonos, extrativistas ou indígenas. A 
pecuária é considerada a atividade mais limitante para a conservação da biodiversidade e 
o extrativismo feito por seringueiros e índios o menos impactante; 

c) Área e percentual de desmatamento em cada UPB. Este critério varia com as circunstancias. 
Por exemplo, desmatamento. pode ser considerado positivo ou negativo dependendo da 
localização e natureza da UPB. S~ a UPB ainda não estiver representada nas áreas prote
gidas do Estado, tiver pequena extensão ou forem poucas as suas ocorrências e estiver 
situada no eixo de maior pressão de desmatamento, quanto maior o desmatamento maior 
é a sua importância para conservação. Por outro, se tiver potencial como corredor, quanto 
menor o desmatamento, maior a sua importancia para conservação; 

d) Situação fundiária da UPB (terras arrecadadas, terras de particulares, terras discrimina
das, projetos colonização etc.). Em geral, as áreas que já estão de posse da União são 
consideradas como uma grande oportunidade para a conservação; 

e) Demanda social existente. Foi considerado um fator positivo para conservação o fato da 
área estar. serido demandada pelas comunidades locais para a criação de RESEX, PAE ou 
TI, já que essas são consideradas formas de uso de baixo impacto; 

f) Existência de conflitos sobre o acesso e uso dos recursos: Este critério também varia com 
as circunstâncias. Mas, na maioria dos casos existentes foram considerados fatores 
limitantes para a conservação; 
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g) Proximidade dos eixos de desenvolvimento (BR-364 e BR-317). Este é um critério que 
também varia de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, quanto mais difícil for o 
acesso à área, teoricamente mais preservada ela deve estar (fator positivo para a conserva
ção). No entanto, se for o caso de uma UPB ainda não representada nas áreas protegidas do 
Estado, a proximidade dos eixos de desenvolvimento aumenta o risco para sua degradação 
e, portanto, este fator torna-se negativo; 

h) Bacias hidrográficas prioritárias para conservação. É considerado um fator positivo se a área 
em avaliação se insere em uma das bacias recomendadas no Capítulo 4 do Volume I -
Hidrografia. 

Desse modo, quanto mais fatores positivos (oportunidades favoráveis) uma área apresentar, mai
or será o seu potencial para conservação. 

F AsE C: P RoDuçÃo DO M APA INDICATIVO DO P o TENCIAL PARA C oNSERVAÇÃO 

A produção deste mapa Indicativo do Potencial para Criação e Consolidação de Áreas para 
Conservação (Figura 4) foi feita sobrepondo-se o mapa ilustrado na Figura 3 - Áreas Prioritárias para 
Conservação, segundo critérios biológicos com os critérios listados na Fase B : Oportunidades e Limi
tações para Conservação. Quanto maior for o valor biológico e as oportunidades e menor as limitações, 
maior o potencial para conservação. Assim, o território do Estado (à exceção das áreas com uso já 
definido, como as Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Projetos de Assentamento) foi todo 
subdividido em polígonos que receberam uma graduação (muito baixo, baixo, médio, alto) em relação 
ao seu potencial para conservação. 
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Figura 4- Indicativo do potencial para conservação e preservação (Fonte: Estudos temáticos do ZEE -1999) 
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4.4- DISCUSSÃO E RESULTADOS 

4.4.1 - A NÁLISE DE REPRESENTATIVIDADE DAS UNIDADES DE C ONSERVA ÇÃ O 

Existem seis Unidades çle Conservação no Estado, sendo duas de Uso Indireto (Parque Nacional 
da Serra do Divisor e a Estação Ecológica do Rio Acre), e quatro de Uso Direto (duas Reservas 
Extrativistas, uma Floresta Estadual e uma Floresta Nacional). Estas UCs ocupam uma superfície de 
2.642.672 hectares, perfazendo um total de 17% da área do Estado (6% de Uso Indireto e 11% de Uso 
Direto). 

As UCs já possuem planos de manejo (exceto a ESEC do Rio Acre) e/ou planos de utilização em 
diversas fases de implementação (ver Capítulo 12 do Volume li- Uni<.la<.lt:s de conservação de uso 
indireto: situação atual). 

Como acontece no resto do Brasil , nas UCs de Uso Indireto, observa-se a presença de uma 
significativa população humana, sendo o mais significativo o caso do Parque Nacional da Serra do 
Divisor, com 522 famílias realizando atividades tradicionais como agricultu ra, pecuária, caça e pesca 
(SOS AMAZÔNIA, 1998). 

Tabela 2 - Unidades de Conservação do Estado do Acre 

Unidade de Are a Municípios N. 0 de Ano de Pl ano de 
Cons ervação (hectaresj_ Abranilldos Famílias Criação ManeJo/Uso 

Uso Indireto 
Cruzeiro do Sul, 

Parque Nacional da . 843.012 
M. Lima, R. Alves, Porto 

522 16/06/1989 
SOS.Amazõnia 

Serra do Divisor Walter, (1998) 
M. Thaumaturgo 

Estação Ecológica do 
77.500 Assis Brasil Rio Acre - 02/06/1981 -

Subtotal1 920.51 2 
Uso Direto 

Floresta Nacional 
173.236 Sena Madureira 18 21/06/1988 

CTA 
do Macauã (1998) 

Floresta Estadual do 
66.168 Bujari 250 07/02/1997 

FUNTAC 
Antimari (1996) 

Reserva Extrativista do 
506.186 M. Thaumaturgo 695 23/01/1990 

CNPT 
Alto Juruá (1999) 

Rio Branco, Senador 

Reserva Extrativista 
Guiomar, Sena 

CNPT 
Chico Mendes 

976.570 Madureira, Capixaba, 12/03/1990 
(1999) 

Xapuri, Brasiléia, 
Assis Brasil. 

Subtotal 2 1. 722.160 
Total 2.642.672 

Fonte: ZEEIAC, 1999. 
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Das 80 categorias de UPBs presentes no Estado, 34 já estão representadas seja nas UCs, seja nas 
Tis. Destas, 34 UPBs já estão formalmente protegidas em UCs, quase metade ( 15) estão no Parque 
Nacional da Serra do Divisor - PNSD, a UC mais representativa do Estado (Figura 5). 

II.Eii!EWDA 

• U(lodMt! ~ r>.maoem li~ ~~presi!<ttadas o'laS UC!l
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V Zc.otots ~~~ Tt<l~•c.IO .._ ......... __......_....;" .... _ 
Figura 5- Unidades de Paisagem Biofísicas (UPBs) não representadas nas áreas protegidas do Estado do 

Acre (Fonte: Estudos temáticos do ZEE- 1999) 
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Das 46 UPBs restantes, a grande maioria concentra-se em quatro áreas do Estado, a saber: 

1) O primeiro grupo de UPBs não representado está localizado no extremo nordeste do Esta
do - que são UPBs do tipo Floresta Densa sobre Relevo Ondulado (F do). Essas são UPBs 
muito especiais, pois além de não ocorrerem em nenhuma outra parte do Estado, estão em 
grande parte em áreas destinadas a projetos de colonização ou localizadas ao longo do 
principal eixo de desenvolvimento do Estado. O segundo conjunto de UPBs deste tipo 
localiza-se às margens direita e esquerda do Rio laca, próximo à foz; 

2) O segundo grupo de UPBs, não representado, é do tipo Faa (Floresta Aberta de Palmeiras, 
Bambus e Cipós sobre Relevo Dissecado da Formação Solimões e Solos predominante
mente Podzólicos Vermelho-Amarelo Eutróficos), ocorrendo bem próximo à BR-364 e a 
Tarauacá; 

3) O terceiro grupo está no interflúvio dos rios Tarauacá e Muru, correspondendo ao tipo F da 
(Florestas Densas em Cambissolos sobre Relevo Fortemente Ondulado), presente em man
chas descontínuas; 

4) O quarto grupo de UPBs não representadas são as áreas aluviais da parte central dos rios 
do Estado (Fac's e Fap's), ambas florestas aluviais abertas em terraços e planícies, respec
tivamente. Expressões destas duas categorias estão presentes na Bacia do Juruá e nas cabe
ceiras dos outros rios do Estado, onde se localizam as Terras Indígenas. Na parte central do 
Estado e próximo às rodovias BR-364 e BR-317, estas UPBs encontram-se totalmente 
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desprotegidas. De acordo com a tradição cultural de ocupação do Estado, excetuando-se a 
capital e Cruzeiro do Sul, são as áreas com maior densidade populacional. 

As outras UPBs não representadas são as campinaranas (não existindo oficialmente no Estado 
do Acre) e pequenas manchas na margem direita do Juruá (Fdb15- Florestas Densas nos Planaltos 
Rebaixados da Amazônia Ocidental sobre Alissolo ), ambas com pouca expressão em termos de 
superfície ocupada (20.878 ha). 

4.4.2 - DESMATAMENTO 

Como já mencionado, um outro aspecto investigado para cada UPB foi o nível de 
desmatamento. Para obtenção deste dado o Mapa de Unidades de Paisagem Biofísica e o Mapa de . · 
Pressão Antrópica do Estado (Figura 6) foram cruzados através de um SIG. Esta análise mostrou que 
as UPBs do tipo Fdo (Floresta Densa sobre Relevo Ondulado) são aquelas que se encontram mais 
antropizadas. Dos 16 sub-tipos de Fdo presentes, apenas três (Fdo1, Fdo2 e Fdo3) encontram-se 
preservados por ocorrerem dentro do Parque Nacional da Serra do Divisor. As outras estão restritas à 
zona oriental do Estado, próximas à BR-317 e BR-364, onde se encontra o maior e mais antigo projeto 
de colonização do Estado - o Pedro Peixoto (ver Figura 6). Nas demais fisionomias, a única com 
potencial para conservação seria o Fdo3 e, a maneira mais eficaz de preservar o que ainda resta destes 
ecossistemas seria o de manter um mínimo de 50% da área florestada em cada propriedade rural, 
conforme estabelece o Código Florestal (Lei n.0 4.771165). Formalmente, propriedades com mais de 
100 hectares na Região Norte devem ter pelo menos 80% de sua superfície sob cobertura vegetal, 
conforme a MP 1.511196. · 

- DestrMtatriMIO ·1996 . 
Cl ProjetOs de ~llttriMIO 
N Rodo!Ms 

.._.; ·· . ..,. 

Figura 6 ·Áreas de pressão antrópica no Estado do Acre (Fonte: Estudos temáticos do ZEE -1999) 
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Em relação à conservação em propriedades privadas, outras duas importantes ferramentas que 
podem ser utilizadas para se manter o máximo de biodiversidade é a consolidação das APAs (Áreas de 
Proteção Ambiental) e das RPPN s (Reservas Particulares de Patrimônio Natural -Decreto n. o 98.914/ 
90). As APAs permitem um uso intensivo dos recursos ali existentes, desde que em concordância com 
as normas ditadas pelo órgão ambiental competente. Já aRPPN é um instrumento de proteção ambiental 
ainda pouco utilizado no Estado do Acre, incentivando o proprietário que mantém área florestada em 
sua propriedade rural através da isenção de impostos. De qualquer forma, como já mencionado anteri
ormente, esta ánalise do potencial para conservação na ta Fase do ZEE não se propoe a discutir a 
questão da destinação das áreas, mas apenas ao seu potencial para conservação. Esta outra questão será 
devidamente tratada na 2a Fase do ZEE. 

4.4.3 - IDENTIFICAÇÃO DAs UPBs coM E sPÉCIES DE V ALOR E sPECIAL PARA C oNSERVAÇÃO E AS UPBs NAS 

QuAIS HÁ LACUNA DE C oNHECIMENTO 

Com o Banco de Dados de Flora (mais de 10.000 registros de plantas) e de Fauna (mais de 8.000 
registros de ocorrência de animais), classificados pelo seu status para conservação, foi feito um cruza
mento com o mapa de UPBs. 

Em um total de 111 UPBs, já foram realizadas coletas botânicas em diferentes graus de intensida
de amostrai em 64 UPBs. De um total de 10.000 coletas botânicas, a segunda mais coletada foi a F doS 
(Floresta Densa sobre Relevo Ondulado) com 694 coletas localizada ao longo da BR-317 entre Xapuri 
e Brasiléia. O alto índice de coletas, nesse caso, deve-se à faci lidade de acesso. A terceira mais coletada 
é Faal com 505 registros (Floresta Aberta de Palmeiras da Depressão Amazônica sobre Argissolos 
Desenvolvidos sobre Formação Solimões em Relevo Colinoso) . Essa é uma das UPBs que está dentro 
do Parque Nacional da Serra do Divisor, área onde recentemente foram realizadas coletas para elabora
ção do Plano de Manejo, resultado do trabalho da SOS Amazônia/IBAMA/The Nature Conservancy. 

A categoria de UPB mais coletada é a AP - áreas antropizadas - com um total de 1.228 coletas. 
Estas coletas incluem a maioria das espécies-tipo, espécies essas que possuem um valor especial para 
conservação, já que são aquelas espécies que serviram para identificar a espécie pela primeira vez e que 
lhe deram nome. 

De uma maneira geral, a maioria das UPBs já estudadas são as de mais fácil acesso ou as existen
tes dentro das Unidades de Conservação. A parte central do Estado, como não apresenta nenhuma 
dessas duas características mencionadas, continua sem nenhuma informação. 

Cruzando-se o Banco de Dados da Flora e da Fauna com o mapa de UPBs, selecionaram-se 
aquelas UPBs que continham espécies da flora e da fauna de interesse especial para conservação ( espé
cies raras, endêmicas ou ameaçadas). A estas UPBs se deu um valor especial. 

Aquelas UPBs que não estavam representadas em nenhuma UC e para a qual não havia nenhum 
estudo ou coleta (ou apresentou um índice de coleta muito baixo), também foram consideradas de valor 
especial. 

Foram calculados os índices de diversidade para plantas, mas só existem dados disponíveis para 
1 O UPBs que não foram selecionadas pelos critérios anteriores. A extrapolação não foi possível devido 
o pequeno número de amostras, tendo o mesmo problema ocorrido com o cálculo de biomassa. No 
entanto, foi possível selecionar as UPBs com maior diversidade quanto às comunidades vegetais pre
sentes. 

Em relação à fauna foram gerados mapas com a distribuição dos pontos de coleta e sobrepostos 
às Unidades de Conservação, Terras Indígenas e UPBs do Estado do Acre. 

Dos 8.250 registros, verifica-se que o grupo mais estudado é o dos mamíferos (53% das cita
ções), seguido por aves (20%), répteis (14%), anfíbios (7%) e peixes (6%). 

A maioria dos pontos de coleta está nas Unidades de Conservação e Terras Indígenas. Das 44 
UPBs em que houveram coletas faunísticas, 30 estão representadas nas Unidades de Conservação e 18 
nas Terras Indígenas. Em 75% dessas 44 unidades de paisagens, ocorreram espécies ameaçadas de 
extinção, sendo que essas espécies ameaçadas aparecem em 22 UPBs que ocorrem nas UCs e 13 UPBs 
que ocorrem nas Terras Indígenas. 
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Em 7 UPBs que não estão representadas em nenhuma UC ou TI foram constatadas espécies 
ameaçadas de extinção, sendo que a maior área está situada na região de maior desmatamento do 
Estado (ver Figuras 5 e 6), que é exatamente a área de ocorrência da UPB do tipo Fdo, a leste do 
Estado, na área de influência das BR-364 e BR-317, nas imediações do Projeto de Colonização Pedro 
Peixoto. Esses resultados reafirmam a necessidade de serem tornadas medidas mais eficazes de prote
ção da floresta naquela região. 

4.4.4- MAPEAMENTO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS INDICADAS PARA CONSERVAÇÃO E SOBREPOSIÇÃO COM 

As ÁREAS SELECIONADAS PELO SEMINÁRIO DE CoNSULTA MACAPÃ/1999 

As UPBs selecionadas (pelos seguintes critério : não representadas nas UC's, com valor baixo 
de antropização, com espécies de valor para conservação e com lacunas de conhecimento) foram 
sobrepostas ao Mapa de Bacias Hidrográficas Prioritárias para Conservação (Figura 7). 

As bacias prioritárias para conservação são as seguintes: 

1) Bacias que afetam as área urbanas, como Rio Branco: Bacia do Rio Xapurí , Antimari, 
Riozinho do Rola, Andirá e Iquiri; 

2) Bacias que afetam Manoel Urbano e Sena Madureira: Bacias do Purus e Caeté; 

3) Bacias que afetam Tarauacá: Bacias do Rio Tarauacá e do Rio Muru. Estas áreas 
correspondem à localização das UPBs não representadas e pouco coletadas. Com exceção 
da região leste do Estado, aquelas áreas também são as menos desmatadas. 

LI!GI!NDA 
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Figura 7 • Bacias Hidrográficas Prioritárias para Conservação (Fonte: Estudos temáticos do ZEE -1999) 
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Pouca sobreposição ocorreu com as áreas escolrudas pelo Seminário de Consulta Macapá/ 1999, pro
vavelmente devido à escala de análise e pelo fato de nesta terem sido incluídas também as UCs já existentes. 
Mesmo assim, a indicação das áreas potenciais para conservação não se alterou: zona leste do Estado, zona 
central e áreas de campinaranas ao norte de Cruzeiro do Sul, já citadas anteriormente. 

4.4.5 -PoTENCIAIS CoRREDOREs E coLóGicos 

Uma vez localizadas as UPBs que atendem aos critérios descritos anteriormente (representatividade, 
pouca perturbação antrópica, baixo índice de coletas, presença de espécies de valor especial para conserva
ção) e feita a sobreposição com as bacias hidrográficas prioritárias e as áreas indicadas pelo Seminário de 
Consulta Macapá/1999, selecionaram-se aquelas áreas potenciais para funcionar como corredores ecológi
cos em duas escalas: regional e local. Estas áreas podem facilitar a ligação entre áreas com cobertura florestal 
natural dentro do Estado e com Estados/Países vizinhos, permitindo o fluxo genético de/entre organismos. 

a) 

b) 

Corredores Ecológicos Regionais - duas áreas se sobressaem: a primeira está situada no limite 
norte do Parque Nacional da Serra do Divisor. É uma área sem população. As características 
fisicas (área montanhosa) e seu isolamento a tornam desfavorável a qualquer tipo de uso direto. 
A destinação desta área como área de proteção ambiental irá permitir a ligação, já no Estado do 
Amazonas, com uma grande extensão contínua de Terra Indígena (a TI Vale do J avari), ligando 
o Corredor Oeste da Amazônia, que atravessa o Acre, com o Corredor Norte da Amazônia. 
A outra área com grande potencial para servir de corredor é aquela entre a RESEX Cruco 
Mendes e a FLONA Macauã, entre o Igarapé Catipari e o Rio Iaco. É uma área com baixa 
densidade populacional, com as localidades desta região concentradas às margens do Rio Taco e 
Rio Macauã. A UPB que a forma (Faall) não está representada em nenhuma UC, apenas em 
Terras Indígenas. Esta área está toda dentro do Corredor Ecológico Oeste da Amazônia (com
pletamente dentro do Acre) e propicia a ligação de toda a área protegida que engloba o Parque 
Nacional da Serra do Divisor, a RESEX do Alto Juruá, várias Tis e a FLONA Macauã com a 
RESEX Cru co Mendes, propiciando uma excelente ligação de áreas de floresta natural de toda 
a parte Sudeste e Sudoeste do Estado. 

Corredores Ecológicos Locais - foram mapeadas faixas de terra de largura de 5 km, interligando 
tanto as UCs existentes, quanto os outros poligonos formados pelas UPBs de valor biológico 
alto pelos critérios já descritos. O desenho destas faixas obedece o critério da menor distância 
entre poligonos, baixa perturbação antrópica, interligação de tipologias vegetais semelhantes, 
quando possível usando as faixas de matas ciliares. 

4.4.6 -INDICATIVO DO VALOR BIOLÓGICO 

De posse de todos esses dados, fez-se o cruzamento de todos os temas. Foram selecionadas 4 
categorias que refletissem o valor da áreas: Alto, Médio, Baixo e Muito Baixo. 

Categoria de Valor Definiçao de Valor Biológico 

Alto Áreas com maior número de sobreposiç<Ses 

Médio Áreas com número médio de sobreposições 

BaiXO Áreas com número ba1xo de sobrepostçóes 
Muito Baixo Áreas que não Uverem nenhuma ocorrência de nenhum tema e/ou 

nenhuma sobreposiÇão 
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4.4. 7 - OPORTUNIDADES E LIMITAÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO 

Foram comparados os resultados obtidos com os critérios referentes às oportunidades e limitações . 
para conservação: 

População (número de habitantes, densidade): Considerou-se que o valor da UPB para conser
vação aumenta inversamente com a densidade populacional. Para verificação da densidade populacional, 
fez-se um cruzamento entre das Unidades de Paisagem com o Mapa de Distribuição dos Assentamentos 
Humanos (Figura 8) e Mapa de Densidade Populacional (Figura 9). As áreas com menor densidade de 
núcleos populacionais receberam um valor maior para oportunidades de conservação e vice-versa. 

" j ' ' 

->r~~ 

L2GI!NDA 

• Núá«>S Popuf6don6/s 

Figura 8 - Distribuição dos Assentamentos Humanos (Fonte ZEE/AC, 1999) 
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Figura 9- Densidade Populacional no Acre (Fonte: IMAZON, 1999). 
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Características sócioculturais da população: Considerou-se que, além da densidade populacional, 
deve-se avaliar o perfil dessas populações no que se refere ao uso dos recursos naturais e conseqüentes 
impactos ambientais que causem perda de biodiversidade. Populações tradicionais de uma maneira 
geral ( extrativistas, indígenas etc.) causam pouco impacto ambiental quando se restringem às ativida
des extrativistas, embora alguns autores afirmem que a caça e a pesca mesmo sendo de subsistência 
afetam severamente algumas espécies, podendo levá-las à extinção local (FONSECA & ROBINSON, 
1990; REDFORD, 1992; MENDES, 1995). De qualquer maneira, a presença numa área de uma popu
lação não tipicamente extrativista como colonos, fazendeiros, pecuaristas, agricultores de uma forma 
geral já não é tão eficaz na proteção dos ecossistemas, já que tendem a remover a cobertura florestal, a 
menos que as formas atuais de exploração mudem e passem a ser sustentáveis, ou seja, que não impli
quem em remoção da cobertura florestal. A predominância nas UPBs de populações tradicionais como 
ribeirinhos, seringueiros e índios aumenta o valor destas UPBs para conservação. De modo oposto, a 
presença de colonos e fazendeiros diminui o potencial para conservação daquelas UPBs. 

Situação Funlliáritz: A situação fundiária das áreas é claramente um fator que pode afetar a 
agilidade com que uma área recomendada se transforme numa Unidade de Conservação. A situação 
fundiária mais favorável provém de áreas já arrecadadas (da União). A segunda situação mais favorável 
são terras já discriminadas pelo INCRA. 

A terceira situação, de uma certa forma a mais complicada, são as áreas de particulares. As UPBs 
com alto ou médio valor biológico e que estavam sob situação fundiária de "terras arrecadadas" e sem 
conflitos fundiários tiveram seu valor para conservação aumentado. De forma oposta, se as áreas eram 
de particulares, isto diminuiu o seu valor para conservação. 

A existência de conflitos fundiários pode ser uma oportunidade ou um fator limitante para conser
vação, dependendo da viabil idade de compensação àquelas áreas incompatíveis com o uso 
preservacionista da nova UC, das formas de aquisição de áreas particulares, das alternativas de indeni
zação ou remanejamento das populações afetadas diretamente, ou das restrições de uso que serão 
recomendadas para as áreas de entorno. 

Localização: A localização das UPBs selecionadas é um fator significativo na sua valoração. O 
tipo de localização considerado como um fator positivo para conservação (ou uma oportunidade) são: 

• Áreas distantes dos principais eixos de desenvolvimento no Estado (>50 km das BR-364 e 
BR-317); 

• Áreas isoladas ou de acesso muito difici l, como nos altos rios e interflúvios (exemplo: Rio 
Chandless e parte norte do Parque Nacional da Serra do Divisor); 

• Áreas com características de corredores ecológicos, ou seja, além dos critérios já descritos, 
que unam duas UCs ou áreas de alto valor biológicos e que não estejam desmatadas. 

4.4.8 - M APA INDICATIVO DO P o TENCIAL PARA CoNSERVAÇÃO E P RESERVAÇÃO 

O Mapa Indicativo do Potencial para Conservação e Preservação é válido como exercício e será 
usado para uma discussão mais ampla com cientistas ambientais e sociais sobre os critérios para valoração 
usados e também para orientar a próxima fase do ZEE, que incluirá levantamentos de campo de dados 
biológicos e sociais. Esse levantamento mais detalhado será essencial para a definição de prioridades de 
manejo e de conservação em áreas atualmente não protegidas no Estado do Acre. 

4.5 - CoNcLusõEs 

É possível indicar quatro regiões do Estado onde novos estudos devem ser realizados, conside
rando as UPBs como pontos referenciais de amostra: 
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Prioridade 1 - a região situada entre o Rio Tarauacá e o Rio Iaco, enfocando as Áreas de Alto e 
Médio Valor Biológico; 
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Prioridade 2 - a região situada entre Rio Tarauacá.e Riozinho da Liberdade, área considerada 
de alto valor pelo Seminário de Consulta Macapá/99 e área demandada pelas 
populações locais para ser transformada em Unidade de Conservação de Uso 
Direto (RESEX); 

Prioridade 3 - o extremo leste do Estado (municípios de Porto Acre, Senador Guiomar, 
Acrelândia, Rio Branco, Plácido de Castro e Capixaba), em grande parte 
desmatado; 

Prioridade 4 - área de campinaranas, ao norte de Cruzeiro do Sul. 

Essas áreas do Estado apresentam algumas das características que as habilitam a serem candidatas 
para abrigar novas UCs: alta prioridade faunística e florística, interflúvios de grandes rios, fragmenta
ção provocada pelo desmatamento, existência de UPBs que não estão atualmente representadas em 
nenhuma UC ou Terra Indígena, inexistência de Unidades de Conservação de Uso Indireto, presença 
de bacias hidrográficas prioritárias para conservação, áreas com potencial para atuarem como corredor 
ecológico, e demanda social. 

Assim, em termos de preservação da biodiversidade, na Segunda Fase do ZEE, essas regiões 
devem ser consideradas como áreas prioritárias para detalhamento de informações com vistas à pre
servação, tanto pelo seu valor biológico, como pelo grau de desmatamento e de ameaças (proximidade 
dos eixos de desenvolvimento) a que estão submetidas. 

4.6 - RECOMENDAÇÕES 

Com as informações disponíveis, é possível fazer as seguintes considerações e sugestões para a 
Segunda Fase do ZEE: 

• Os resultados encontrados indicam que levantamentos complementares devem priorizar 
nas UPBs menos conhecidas nas áreas prioritárias acima mencionadas: 

a) Levantamento de grupos faunísticos indicadores de diversidade (por exemplo: peixes, 
aves, quirópteros, pequenos mamíferos, anfíbios e artrópodes); 

b) Os estudos devem ser realizados nas áreas menos estudadas do Estado, entre o Rio Tarauacá 
e o Rio Iaco; no extremo leste, região mais desmatada, que apresenta a maior área de 
UPBs não representadas em UCs e com ocorrência de espécies ameaçadas de extinção; e 
em áreas próximas à BR-364, entre o Rio Antimari e o Rio Tarauacá; 

• Deverá ser promovida uma proteção mais efetiva do entorno das Unidades de Conservação 
(exigência legal de uma faixa de 10 km). Com a função de zona tampão, ajudam a proteger 
espécies que não existem dentro das UCs e possibilitam o aumento do fluxo gênico das popula
ções, além de envolver as populações humanas locais nos objetivos de conservação e preserva
ção dos recursos naturais. 

• Considerando que os lagos marginais (meandros abandonados) funcionam como locais de desova 
para muitas espécies de peixes (SANTOS, 1995), esse pode ser um critério para a escolha de 
rios prioritários para preservação da ictiofauna e para a realização de novos estudos. Na escala 
aproximada de 1:100.000, o Rio Purus, o Rio Jaco e o Rio Juruá se sobressaem em quantidade 
de lagos marginais. 

• Como os rios funcionam como barreiras geográficas para várias espécies, delimitando inclusive 
a distribuição de subespécies (HAFFER , 1969, 1992; PERES et al., 1996), novas unidades de 
conservação devem contemplar os interflúvios de grandes rios que atualmente não estão inseri-
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dos em nenhuma Unidade de Conservação de Uso Indireto. Assim, a área mais indicada está situada 
entre o Rio Juruá e o Rio Iaco. 

• As áreas indicadas como de Alta Prioridade para Conservação Biológica (definidas com base em 
informações do Seminário Consulta de Macapá/ 1999) são pouco amostradas em termos de estu
dos faunísticos, principalmente as áreas que sobrepõem a Terra Indígena Alto Rio Purus e o Rio 
Envira. Novamente, parte dessas áreas encontra-se situada entre o Rio Tarauacá e Rio Jaco, 
reforçando a necessidade de coletas sistematizadas nessa região do Estado. 

• Em relação à flora, a região do Alto Juruá destaca-se no Estado do Acre como a área onde os 
maiores valores de diversidade arbórea foram encontrados, onde existe uma grande concentração 
de espécies provavelmente endêmicas e também onde são encontradas relações de distribuição 
geográfica mais estreitas com a região andina. Além disso, somente nessa região do Estado é 
possível encontrar as formações sobre areia branca (campinas) e as florestas submontanas. 

• Inventários florísticos e quantitativos nas formações sobre areia branca precisam ser urgentemen
te realizados, já que as poucas manchas de vegetação que se desenvolvem nesse tipo de ambiente, 
principalmente na região de Mâncio Lima, vêm gradativamente sendo perturbadas pela abertura 
de estradas e instalação de habitações. Esse tipo de vegetação no Acre ainda está desprotegido e 
propostas de criação de unidades de conservação para essas áreas devem ser discutidas. 

• A região da bacia do Purus é a grande lacuna no conhecimento florístico e da diversidade arbórea, 
sendo também promissora em relação às novas ocorrências de endemismos e de espécies novas. 
Tanto inventários quantitativos, como florísticos devem ser realizados urgentemente na região. 

• Mesmo sendo a bacia hidrográfica com maior índice de densidade de coletas, a bacia do Rio Acre 
ainda apresenta baixa densidade de coletas, principalmente a região do baixo Acre, que é a que 
mais vem sofrendo com as perturbações antrópicas, cujo efeito imediato é a fragmentação flores
tal. Com a fragmentação, populações de espécies de baixa densidade por área e com distribuição 
espacial formalmente contínua, também são fragmentadas e sua dinâmica populacional necessita 
ser melhor estudada através de monitoramento, no sentido de se prevenir a extinção. A malha 
rodoviária relativamente bem desenvolvida, pode facilitar a condução de um programa de coletas 
e monitoramento na região. 

• Projetos de pesquisa binacionais, envolvendo o Peru e a Bolívia podem acelerar a velocidade do 
conhecimento sobre a diversidade biológica regional. Unidades de Conservação no Acre ainda 
não implementadas efetivamente estão sujeitas a um amplo espectro de ameaças e merecem aten
ção, ameaças estas provenientes de países vizinhos e, principalmente, ameaças locais (caça e 
pesca predatória, exploração de madeira, ocupações irregulares, fogo etc.). Deve-se articular a 
criação de novas UCsdentro de projetos de conservação de escala regional (como o Projeto dos 
Corredores Ecológicos na Amazônia) e, quando possível, tentar conectar as UCsdo Acre às 
UCsfronteiriças da Bolívia e Peru. 

• Devem ser estimulados estudos sobre "ecologia de paisagens"8 nas áreas mais perturbadas, atra
vés de pesquisas sobre porosidade e conectividade entre fragmentos florestais, avaliando-se o 
fluxo gênico para diferentes grupos de espécies. Através deles, questões como sobrevivência de 
espécies, dinâmica de comunidades e ecossistemas, identificação de matrizes, origem, tamanho e 
forma de manchas de habitat e o papel de corredores ecológicos na facilitação da dispersão, são 

8 Convencionou-se chamar de " ecologia de paisagens" (landscape ecology) a abordagem mais promissora para as questões 
ligadas à perda local e regional de biodiversidade, frente às deficiências do sistema de unidades de conservação e as possibilidades 
cada vez menores de incremento do sistema face às demandas do homem (MMA, 1998). Noss (1983) verifica que essa abordagem 
pode ser utilizada para endereçar as diferentes escalas de diversidade, desde a local até a regional, a partir de métodos que assegurem 
a seleção criteriosa de porções significativas de ambientes naturais, representando diferentes ecossistemas e incrementando os níveis 
de conectividade entre as distintas áreas. 
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importantes para um zoneamento adequado e correto. Esses estudos requerem um corpo de 
pesquisadores especializados, exigindo parcerias com centros de excelência que detém esse 
conhecimento. 

• Finalmente, para que possamos indicar com segurança áreas potenciais para conservaçã no Es
tado é de fundamental importância que não apenas os estudos de natureza ecológica sejam mais 
açrofundados nestas áreas consideradas ~rioritárias. Tão essen.ciais ~\la\\.\() e..~ te.~ ~~Q e..~t\l<i.Q~ <i" 
natureza sócioeconomica, principalmente os relacionados coni a densidade e a distribuição es
pacial da população, suas atividades produtivas, situação fundiária e as suas demandas sociais. 

Considerando que 30% da área do Estado é hoje formada por UCs(17%)-e Tis (13%) e 35% são 
áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente, é possível afirmar que cerca de 65% das 
florestas do Estado do Acre estão hoje sobre algum tipo de proteção legal. Obviamente, esse grau de 
proteção é teórico e só se materializará com ação efetiva do Governo nas áreas de fiscalização e usos 
sustentáveis da floresta (extrativismo, manejo florestal, ecoturismo etc.). 
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Anexo 1 - Projeto de Lei N. o 2.892, de 1999 - Regulamenta o art. 225 da CF e 
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza -
SNUC, Cap. 11 

Arti~os 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Conteúdo 
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC é constituído pelo conjunto das 
unidades de conservação federais, estaduais e municipais, de acordo com o 'disposto nesta Lei. 
O SNUC tem os seguintes objetivos: 

I. contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território 
nacional e nas águas jurisdicionais; 

II. proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 
Ill. contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; 
IV. promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos nan.n-ais; 
V. promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de 

desenvolvini ento; 
VI. proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

Vil.' proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, 
arqueológica, paleontológica e cultural; 

vrn. proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 
IX. recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 
X. proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento 

ambiental; 
XI. valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

Xll. favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com 
a natureza e o turismo ecológico; 

Xlll. proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e 
valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente. 

O SNUC será regido por diretrizes que: 
I. assegurem que no conjunto das unidades de conservação estejam representadas amostras 

significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, hábitats e ecossistemas do 
território nacional e das águas jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio biológico existente; 

II. assegurem· os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da sociedade no 
estabelecimento e na revisão da politica nacional de unidades de conservação; 

ill. assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das 
unidades de conservação;· 

IV. busquem o apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, de organizações privadas e 
pessoas fiSicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação 
ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras 
atividades de gestão das unidades de conservação; 

V. incentivem as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e administrarem 
unidades de conservação dentro do sistema nacional; 

VI. assegurem, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica das unidades de conservação; 
Vil. pennitam o uso das unidades de conservação para a conservação "in situ" de populações das 

variantes genéticas selvagens dos animais e plantas domesticados e recursos genéticos silvestres; 
VDI. assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades de conservação sejam feitos de forma 

integrada com as políticas de administra<;ão das terras e águas circundantes, considerando as 
condições e necessidades sociais e econômicas locais; 

IX. considerem as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento e adaptação de 
métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais; 
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5 · INDICATIVOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E E MPREENDIMENTOS 

AGROPECUÁRIOS DE MéDIO E GRANDE PORTE 

5.1 · INTRODUÇÃO 

O objetivo desse trabalho é fornecer subsídios para a consolidação e expansão de áreas destina
das à agricultura familiar e à agropecuária de médio e grande porte no Acre, contribuindo assim com 
futuros trabalhos do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), visando ao reordenamento territorial 
do Estado. 

Espera-se que os resultados e recomendações apresentados neste capítulo, possam contribuir 
para: 1) a promoção do desenvolvimento com níveis de eficiência econômica exigidos pelo mercado, 
ampla geração de emprego, ampliação e distribuição de renda, melhoria da qualidade de vida e valo
rização da cultura das populações rurais e, por meio do uso sustentável dos recursos naturais, conciliar 
a reprodução ampliada da produção com a conservação de recursos para as gerações fu turas; 2) o 
início do processo de transformação gradual da agropecuária convencional em agropecuária adequada 
às condições naturais e sócioculturais do Acre, fundada em tecnologias orgânicas e agroflorestais; 3) 
o aumento da eficiência do uso das áreas já desmatadas, com prioridade no uso agroflorestal, através 
da incorporação de tecnologias sustentáveis de manejo dos solos e das culturas; 4) identificar as áreas 
que apresentam menores restrições ao estabelecimento de atividades agropecuárias, para atender a 
demandas futuras de colonos, ribeirinhos e de médios e grandes produtores; 5) contribuir para a redução 
das pressões de desmatamento e queimadas anuais, resultantes de atividades agropecuárias. 

O desafio de aumentar continuamente a oferta de alimentos para atender o abastecimento interno, 
expandir a produção de produtos regionais para os mercados regional, nacional e nichos do mercado 
mundial com vantagens comparativas e competitivas, visando promover o crescimento econômico 
para gerar emprego, renda e melhorar a qualidade de vida da população, especialmente da população 
rural, sem destruição e degradação dos recursos, especialmente da cobertura vegetal e do solo, 
concentração da renda rural e reconcentração fundiária, exige a adoção de um conjunto de políticas 
públicas que contemplem os seguintes objetivos: 
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• promover a produção contínua de alimentos em áreas já desmatadas, que apresentem ap
tidão para a agricultura intensiva, por meio da exploração de culturas anuais, como milho, 
arroz, feijão e mandioca, mediante o uso de variedades recomendadas pela pesquisa, com 
preferência para o uso de técnicas e insumos orgânicos; 

• gerar, desenvolver e difundir tecnologias sustentáveis para a diversificação dos sistemas 
de produção, com vistas à criação de um importante setor produtivo agroflorestal e de 
agricultura orgânica, visando ganhar novos mercados, elevar a renda e qualidade de vida 
dos pequenos produtores e melhorar a sustentabilidade ecológica dos sistemas; 

• gerar, difundir novas tecnologias e criar as condições para o acesso dos produtores às 
soluções tecnológicas sustentáveis já disponíveis para aumentar a produtividade, a renta
bilidade e a sustentabilidade da pecuária leiteira em áreas de agricultura familiar e da 
pecuária de corte; 

• promover o uso alternativo da terra por produtos regionais já estabelecidos no mercado 
nacional e os que, ainda desconhecidos, apresentam potencial de penetração nos grandes 
mercados, com base na apropriação do conhecimento das características distintivas e do 
seu potencial de produção e de mercado; 

• Tomar o crédito, a assistência técnica e a extensão rural acessíveis às condições só-cio
econômicas e culturais dos produtores; 

• garantir a infra-estrutura física, como estradas e eletrificação rurais, estrutura suficiente e 
adequada para o armazenamento, beneficiamento, escoamento e comercialização da pro
dução agropecuária e agroflorestal. 



------ Indicativos para a Agricultura Familiar e En~neendimentos Agropecuários 
de Médio e Grande Porte 

5.2 ·METODOLOGIA 

A proposta de indicativos de uso do solo no ZEE/ AC, tem como base de informações o diagnóstico 
do setor agrícola do Estado (vide capítulo 4, volume li- Populações Rurais e Tendências de Uso dos 
Recursos Naturais) e a construção de cenários futuros para o Estado. 

A formulação dos indicativos de uso do solo tem como referência os resultados de pesquisa e projetos 
executados por organizações governamentais e não-governamentais de ensino, pesquisa, extensão e fomen
to à produção do Estado. 

Uma vez que as informações sócioeconômicas e dos recursos naturais da primeira fase do ZEE não 
permitem uma análise em nível de propriedade, os indicativos de uso do solo são apenas um norteador do 
potencial de uso das unidades mapeadas e valem como sugestões de uso, que apenas indicam, de acordo 
com as informações que a embasam, a viabilidade da aplicação das alternativas apontadas, nas condições de 
solo e clima do Estado do Acre. 

O mapa de indicativos de uso dos solos do Acre foi elaborado considerando aspectos de relevo, 
solos, aptidão agroflorestal, situação fundiária e tendências de uso, não sendo, nesta fase, consideradas as 
áreas de restrições legais, como as áreas de entorno das unidades de conservação (UCs) e as áreas de 
preservação permanente (APP), em função da escala do mapa final. A partir do cruzamento destas informa
ções, elaborou-se um mapa de forma a espacializar essas indicações de uso (Figura 7). Esta metodologia é 
descrita com maiores detalhes no ítem 5.6 (Mapa de indicativos de uso da terra). 

5.3 - INDICATivos DE Uso PARA os SoLos DO AcRE 

5.3.1 -INDICATivos PARA A C oNSOLIDAÇÃO DA A GRICULTURA F AMILIAR EM B AsEs SusTENTÁVEIS 

No contexto do Acre, considera-se agricultura familiar sustentável aquela que usa, predominantemen
te, o trabalho familiar nas atividades produtivas, incorpora diferentes níveis tecnológicos, assegura o uso 
perene sustentável do solo. Além disso deve ter como princípios básicos a integração/verticaliza ção da 
cadeia produtiva, com foco na agregação do valor dos produtos e fortalecirneto da organização comunitária 
como estratégia para melhorar a situação econômica, social e cultural dos produtores (comunicação pessoal 
Prof José Fernandes do Rêgo, 2000). 

O desenvolvimento sustentável com base na agricultura familiar deve aumentar os níveis de eficiência 
produtiva e combater a pobreza e a exclusão social. Deve-se também respeitar os limites ambientais, adotar 
estratégias de segurança alimentar para melhorar a qualidade de vida, (baseada na diversificação da produ
ção para atender à demanda de consumo das famílias rurais e urbanas) e diminuir a dependência externa 
quanto aos gêneros alimentícios básicos e, no mesmo passo, inserir-se de modo competitivo no mercado. 

O componente de mercado da agricultura familiar, nas condições do Acre, deve fundar-se, de um 
lado, num grupo de produtos estratégicos resultantes, principalmente, da exploração de espécies nativas 
destinadas à agroindustrialização local e à venda nos mercados regional, nacional e em nichos do mercado 
mundial; de outro lado, na comercialização local dos excedentes de alimentos, como grãos, carne, leite e seus 
derivados, frutas e verduras. 

A inserção dos princípios da produção orgânica na agricultura familiar pode vir a ser uma vantagem 
competitiva, compensando os altos custos de produção regional, colocando os produtos em nichos de mer
cado solidários e ecologicamente conscientes, dispostos a pagar mais por um produto no qual a preservação 
ambiental da floresta amazônica é um valor agregado. 

A busca da sustentabilidade dos sistemas de produção deve ter como princípio a incorporação do 
saber tradicional das populações rurais. Este conhecimento popular é valioso sob qualquer perspectiva de 
manejo, planejamento e organização da produção, uma vez que subsidia a ordenação do uso da terra com 
base em soluções adequadas em termos culturais, sociais, ecológicos e econômicos. 

A seguir, são descritos seis sistemas de uso da terra tidos como potenciais para a agricultura familiar no 
Estado do Acre: 
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a) Sistemas Agroflorestais 

Os Sistemas Agroflorestais (SAFs), como um sistema de uso do solo, compreende a utilização 
de espécies arbóreas nas mais diversas aplicações na paisagem associada aos cultivos anuais e/ou a 
animais. As práticas agroflorestais podem ser aplicadas no universo da paisagem visando à produção 
tanto para consumo quanto para o mercado, promovendo a sustentabilidade dos sistemas de produção. 

A incorporação de Sistemas Agroflorestais na paisagem deve orientar-se pelas dimensões da 
sustentabilidade, obedecendo os seguintes critérios: 

i) Sustentabilidade Ambiental: 
• garantir a diversidade de espécies; 
• acelerar a ciclagem de nutrientes; 
• aplicar mecanismos de conservação do solo e da água; 
• orientar o planejamento de SAF, segundo os grupos sucessionais. 

ü) Sustentabilidade Econômica: 
• geração e distribuição de renda; 
• agregação de valor (agroindustrialização); 
• eficiência e competitividade. 

iii) Sustentabilidade Social: 
• considerar a abordagem de gênero, ou seja, as relações sociais entre mulher e homem 

(idade, status social, nível educacional etc.), enfocando a mão-de-obra da mulher no siste
ma produtivo; 

• promover o bem estar do trabalhador; 
• melhorar a qualidade de vida, garantindo aos atores sociais cidadania e dignidade. 

i v) Sustentabilidade Cultural: 
• estabelecer um processo cultural da relação entre pessoas e árvores, isto é, a cultura de 

plantar árvores; 
• resgatar e reconhecer valores, costumes e tradições populares no uso dos recursos naturais 

regionais. 

Tais valores fundamentais dos Sistemas Agroflorestais devem permear desde a agricultura fa
miliar mais rudimentar - os quintais agroflorestais são uma evidência indiscutível desta opção - até o 
mais tecnificado dos sistemas de exploração pecuária existentes no Acre. 

As áreas de capoeira, originadas da ação antrópica no Estado do Acre, são estimadas em aproxi
madamente 120 mil hectares. Se 20% dessas áreas fossem ocupadas gradativamente com SAFs, após 
um período de 4 a 8 anos, 24 mi l hectares estariam em plena produção, gerando renda para o produtor 
rural e divisas para o Estado do Acre, com a conseqüente diminuição da taxa anual de desmatamento. 

O s SAFs podem incrementar significativamente a renda dos pequenos produtores rurais. Estudos 
realizados pela EMBRAPA (1999h) com agricultores do Projeto RECA (Reflorestamento Econômico 
Consorciado e Adensado), situado na região de fronteira do Acre com Rondônja, em 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 agricultores é em 
média de R$ 6.500,00, e os produtos oriundos dos SAFs contribuem com 74% a renda familiar. 

Construindo um cenário (Tabela 1) e utilizando os dados de receita do RECA, supondo que 
apenas 33% das famílias de agricultores das áreas de colonização, no Acre, implantasse 2 hectares de 
SAFs cada uma, em um período de, aproximadamente, 10 anos, poder-se-ia gerar um produto Interno 
Bruto (PIB) de 74,8 milhões de reais nas propriedades rurais. Além disso, a implantação de 
agroindústrias para o beneficiamento de frutos, palmito e outros produtos originados das SAFs com 
alto potencial de mercado, poderia facilmente duplicar esse PIB, além de gerar milhares de empregos 
diretos e indiretos na área rural e nos centros urbanos (EMBRAPA, 1999h). 

80 
'\ 



------ Indicativos para a Agricultura Familiar e Empreendimentos Agropecuários 
de Médio e Grande Porte 

Tabela 1 -Simulação de impacto econômico de implantação e condução de sistemas agroflorestais na 
economia acreana. 

Par~•bo Para uma propriedade Projatos de coloniz-açio• j 
Nümero em rei mil~& 1 19.925 
Area :atai (ha) &O 1.562.566 
Area oo SAr (ha) 2 13.150 50·-
Pfoduç~o anual (t ) 11 56 152.019 78 
~~<~ BrtJa Anual{ R$ 1 ,00) •• 5.r68600 7 4. 77'3.743 00 
Custos {R$ í ,OO} 2.511 ,00 33.026.795, eo 
~ece"':a liquida {RS 1.00) 3.174,40 41 .744.9<17,20 

*Fonte: INCRA/AC,1999. 

•• Exemplo de renda baseado no SAF multiestrato de Cupuaçu, Pupunha e Castanha-do-Brasil do projeto REGA com 
produção estabi lizada 

***Levando-se em consideração que somente 1/3 do total das famílias dos projetos de colonização cultivassem 2,0 ha 
de SAFs 

De acordo com o conceito elaborado pelo ICRAF (Centro Internacional dePesquisaAgroflorestal), 
os SAFs possuem vantagens e limitações, considerando-se os objetivos propostos. 

As vantagens dos SAFs, segundo o ICRAF, são: 

• intensificação do grau de utilização da área e aumento das oportunidades de geração de renda 
e produção para subsistência; 

• melhoria das propriedades físico-químicas do solo e redução da erosão; 

• grande eficiência de ciclagem de nutrientes; 

• maior diversificação e maior produção, que resultam na melhoria da dieta alimentar e na estabi
lidade econômica das famílias; 

• melhoria da distribuição da mão-de-obra ao longo do ano; 

• geração, mediante várias culturas consorciadas, de vários produtos, resultando em menos incer
teza a respeito do mercado e menor risco de ataque de pragas e doenças; 

• constituição de capital na forma de árvores para resolver emergências, já que a venda de árvo
res madeireiras pode solucionar necessidades imediatas de dinheiro; 

• manutenção da fauna, isto é, determinados SAFs permitem a caça racional, principalmente 
agro florestas e capoeiras melhoradas; 

• realização de tarefas de tratos culturais sem exigência de muita mão-de-obra, o que ocorre no 
caso das agroflorestais e quintais agroflorestais, uma vez estabelecidos. 

Os fatores limitantes, segundo o ICRAF, são: 

• aumento da competição por luz, água e nutrientes; 

• efeitos alelopáticos de algumas árvores sobre os cultivos, ou seja, provenientes de plantas que 
liberam substâncias químicas prejudicando o desenvolvimento de outras espécies; 

• manejo mais difícil, o que requer maior capacidade de observação e maiores conhecimentos em 
várias áreas; 

• ausência de pesquisa para subsidiar a escolha dos componentes dos consórcios, uma vez que 
há maior disponibilidade de estudos sobre monoculturas do que sobre cultivos consorciados 
(neste caso, para o Acre, FRANKE, et. al. ( 1998) estão trabalhando uma Metodologia para 
Planejamento, Implantação e Monitoramento de Sistemas Agroflorestais, baseado na oferta 
ambiental e do potencial econômico dos arranjos, que poderia ser utilizada como base para a 
implantação de novos SAFs no Estado do Acre); 
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• retorno de capital mais lento do que o de sistemas agrícolas de produção de ciclo curto. 

A incorporação de aspectos ligados a sustentabilidade ambiental, no entanto, são fundamentais 
para garantir os níveis de produtividade e a capacidade de recuperação e manutenção da fertilidade de 
solos. Me GRATH (1998) alerta que, após 10 anos, um consórcio de pupunha, cupuaçu e castanha 
(Projeto RECA) revela queda na fertilidade dos solos, necessitando métodos de fertilização. Nos 
mesmos consórcios, o ataque da broca do fruto do cupuaçu compromete a produção de frutos. Portanto, 
estratégias para aumentar a sustentabilidade dos SAFs devem ser objeto prioritário de pesquisa das 
instituições locais. 

Faz-se fundamental que produtores interessados na produção agroflorestal voltada para o mer
cado procurem a realização de um projeto produtivo coletivo viabilizando a escala de produção exigida 
para agroindustrialização e para o mercado, além de um assessoramento técnico para capacitação e 
orientação do processo produtivo. 
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Em relação as diferentes modalidades de SAFs, destacamos os seguintes aspectos: 

• Quanto aos quintais agrotlorestais, faz-se necessário o resgate desta prática tradicional 
tanto no ambiente urbano quanto no rural. O papel deste sistema na segurança alimentar 
da população é inestimável e necessita de ações orientadoras para o favorecimento dos 
quintais no Estado do Acre; 

• A capoeira melhorada vem sendo uma estratégia comum adotada por seringueiros, índios 
e colonos, na implantação de SAFs, dada a facilidade quanto ao manejo em função da 
diminuição de capinas e pelas melhores condições de solo comparado à implantação em 
pastos. Geração de técnicas para aumento de produtividade e diminuição da mão-de-obra 
requerida são demandas importantes. Vale ressaltar que este sistema pode incorporar os 
mesmos produtos introduzidos no consórcio agroflorestal; 

• Os sistemas silvipastoris envolvem a integração simultânea ou seqüencial de espécies 
lenhosas (árvores, arbustos, palmeiras) em pastagens, isto é, o consórcio de espécies flo
restais de múltiplo uso (alimentação para os animais, sombreamento em abrigos arborizados 
estabelecidos nas pastagens, proteção contra o vento, produção de madeiras etc.) com 
espécies forrageiras, proporcionando melhores condições para os animais. A utilização de 
árvores no pasto proporcionando a integração entre os elementos, associado a outras prá
ticas de manejo de pastagens, pode diminuir custos e aumentar a produ ti v idade da pecuária 
no contexto da agricultura familiar; 

• O pasto, no contexto da pequena propriedade rural, deve ser considerado dentro da ecolo
gia de paisagem como uma unidade agroflorestal, ou seja, um sistema silvipastoril. A 
árvore assume o papel de banco de proteínas, sombreamento de animais, nutrição 
diversificada (frutas) e até como fonte de produtos medicinais. Outras práticas agroflorestais 
são elementos importantes no uso dos recursos nas pastagens como plantio de espécies 
madeireiras e utilização de cercas vivas como forma de reduzir custos na implantação e 
manutenção de cercas alguns estudos realizados pela Universidade Federal do Acre (UFA C, 
2000), indicam este potencial; 

• Os sistemas agrossilvipastoris apresentam-se como a integração dos componentes de 
produção animal (animais domésticos ou silvestres) com espécies arbóreas (frutas, ma
deiras, lenha) e cultivos anuais ou plantas herbáceas. Estes sistemas são desenvolvidos 
para criação de porcos (agrofloresta para porcos), atração de caça (capoeira melhorada) e 
para recomposição de matas ciliares com a finalidade de proteção das margens de cursos 
d'água. 

• A utilização de práticas para reposição e manutenção da fertilidade são fundamentais para 
a sustentabilidade ambiental dos SAFs, conforme descrito anteriormente. As espécies de 
serviço são componentes agroflorestais cuja função é melhorax as condições ecológicas 
para o desenvolvimento das espécies econômicas como sombreamento, adubação, barreira 
de ventos etc. 
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• A família das Leguminosas tem um reconhecido papel para a manutenção dos solos tropicais. 
Como importante fonte de nitrogênio, as folhas destas espécies são rapidamente decompostas 
quando utilizadas como cobertura dos solos, liberando nutrientes para outras espécies. Segundo 
(GOMES & MORAES, 1997), na Amazônia e no Acre, as leguminosas herbáceas (mucuna, 
puerária, feijão de porco) são utilizadas em diversos sistemas de produção agroflorestal. As 
leguminosas arbóreas são objeto de pesquisa recente no Estado do Acre. No entanto, são 
utilizadas intensamente em sistemas de produção agro florestal na Ásia e América Central, como 
árvores de serviço. A incorporação desta prática agro florestal dentro dos sistemas no Estado do 
Acre poderá ter impactos na otimização do uso dos recursos de produção da agricultura fami
liar. 

b) Agricultura perene 

A agricultura perene, aqui compreendida como sistema de produção baseado na monocultura de 
espécies perenes, difere dos sistemas agroflorestais pelo monocultivo e pelas práticas de manejo. O manejo 
é considerado mais impactante na agricultura perene e em monocultura do que nos sistemas agroflorestais em 
função de que aqueles sistemas de produção propiciam maior erodibilidade dos solos e uso de agrotóxicos. 
Portanto, as áreas destinadas a este uso são áreas de relevo suave a plano, solos de melhor fertilidade, entre 
outros aspectos. 

Os produtos provenientes da agricultura perene podem também ser produzidos em sistemas 
agroflorestais, dependendo da opção do produtor e da orientação que a assistência técnica ofereça. 

Para citar um exemplo da viabilidade destes sistemas, pode-se avaliar a inserção da cultura de café. 
A cultura do café no Estado do Acre reveste-se de importância pela sua potencialidade na geração de 

receita e para reduzir as importações do produto de outros Estados, bem como contribuir para a melhoria da 
renda dos pequenos produtores que mesmo explorada como cultura de subsistência, proporciona geração 
de empregos, além de constituir-se como importante fator de fixação do homem à terra. 

Dentre os principais problemas enfrentados por esta cultura, destaca-se a ausência de cultivares pro
dutivos adaptados às condições edafoclimáticas locais. Neste contexto, a EMBRAPA (1999a) vem desen
volvendo trabalhos de introdução, avaliação e caracterização de linhagens de café, com vistas a identificar 
genótipos de alto potencial produtivo resistência e/ou tolerância às principais pragas e doenças, e grãos com 
boa qualidade comercial foram lançados. 

Cultivares adaptados às condições edafoclimáticas regionais, que se mostraram promissores, no con
texto da agricultura do Acre, estão descritos na Tabela 2. 

Tabela 2- Cultivares de café adaptados as condições edafoclimáticas regionais 

Produção média 
Variedades Saeas beneflc:ladaslbalano Porte Maturaçlo Grlo 

tt<ltu Vormt1r10 J8 AUO 4'()C0C() Esvorâllado o do .oom 
(3 4 ml (março) :amanho 

Catuar 200 22 Baixo Pre:ooe !Esverneado e de oom 
(2 4 ml (mmço} l<HI'IWl h o 

Gonil0.1 ES 32 AJIO nr<lia Amartl<ldo é tamanhO 
(2 Sm) {junh:!} regu.ar 

Atualmente, o déficit de produção no Acre é de 6.300 sacas do café beneficiado/ano. A partir da 
adoção desta tecnologia, seria necessário o plantio de 21 O hectares para abastecer o mercado consumidor 
interno, promovendo um incremento de 1. 050 empregos no meio rural, além de gerar uma receita adicional 
por ano para o Estado. 

A adoção destas linhagens pelos produtores de café poderá aumentar em 350% a produtividade 
média de café no Estado do Acre, gerando uma receita líquida adicional de no mínimo quatro sacas a mais em 
relação ao sistema tradicional, conforme mostra a Tabela 3. 
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Tabela 3 - Custos e receitas para um hectare de café em dois sistemas de cultivo 

Dados Sistema tradicional Sistema com tecnologia 
Custos 353,80 1.585,50 
Receitas Brutas 1.095 75 3.375 00 
Receita liquida 741 95 1.789 50 

Fonte: EMBRAPA, 1999a. 

c) Pecuária Leiteira 

A pecuária leiteira é uma atividade crescente na agricultura familiar do Acre, tanto em áreas de 
colonização como em Reservas Extrativistas e Terras Indígenas. Entretanto, esta atividade resulta em 
grandes impactos ambientais negativos, decorrentes dos desmatamentos, perda de biodiversidade e 
degradação dos solos. Além disso, a pecuária leiteira, de pequenos produtores, apresenta baixa renta
bilidade, decorrente dos baixos índices zootécnicos (EMBRAPA, 1999a). 

Conforme estudos da EMBRAPA (1999i), no Acre, foram desenvolvidas tecnologias para res
ponder ao desafio de viabilizar sistemas de produção sustentáveis para a pecuária leiteira, economica
mente rentáveis e de reduzido impacto ambiental, para a agricultura familiar do Acre. 

Dentre as tecnologias desenvolvidas e recomendadas, destacam-se: 1) espécies/cultivares de 
gramíneas (Brachiariahumidicola, Brachiaria brizantha, Tanzânia, Mombaça eAndropogon, gayanus) 
e leguminosas (Pueraria phaseoloides) para formação e melhoramento de pastagens puras e consor
ciadas de alta produtividade e qualidade de forragem; 2) pressões de pastejo adequadas para garantir 
a persistência das pastagens; 3) sistemas de formação e manejo de pastagens, com menor impacto 
ambiental; 4) sistemas de recuperação de pastagens degradadas; 5) cultivares de forrageiras de corte 
(Capim Elefante) para a formação de capineiras com vistas a suplementação das vacas em lactação 
durante o período seco; 6) puerária para a formação de Bancos de Proteínas para vacas em lactação; e, 
7) sistemas de controle de ecto e endoparasitas no rebanho leiteiro. 

Atualmente, as espécies fo rrageiras recomendadas pela EMBRAPA são utilizadas em mais de 
90% das pastagens na pecuária leiteira do Acre. Cerca de 20% destas áreas são de pastagens consor
ciadas de gramíneas com a leguminosa puerária . 

Esta leguminosa, além de fornecer um alimento com alto teor de proteína, tem a capacidade de 
fixar aproximadamente 100 kg de nitrogênio por hectare por ano, graças a uma simbiose com bactérias 
do solo. A puerária atua como uma produtora de adubo orgânico nas pastagens, reduzindo os custos 
de manutenção (roçagem, aplicação de herbicidas e queimadas anuais), aumentando a produtividade 
e garantindo a persistência das forrageiras (EMBRAPA, 1999i, VALENTIM, 1989). 

A adoção destas tecnologias, em diferentes sistemas de produção (Tabela 4), para a agricultura 
familiar, poderá tornar a pecuária leiteira uma atividade rentável para os pequenos produtores, contri
buindo para aumentar a renda e melhorar a qualidade de sua vida, reduzindo a rotatividade na posse 
e a reconcentração da terra nos projetos de colonização. 

O sistema tradicional resulta em um custo de produção do litro de leite superior ao preço pago 
pelas indústrias em 1999 (R$ 0,14 a R$ 0,20), resultando em renda líquida negativa, o que inviabiliza 
a ativjdade e resulta na falência dos pequenos produtores. 

Os demais sistemas, que incorporam níveis crescentes de tecnologia, resultam em custos de 
produção do litro de leite que variam de R$ 0,18 a R$ 0,09, propiciando renda líquida de até R$ 7.598 
por propriedade/ano (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Ganhos de rentabilidade da pecuária de leite no Acre a partir da adoção de tecnologias em 
diferentes sistemas de produção 

Custo do Receita Despesas Receita Ganhos 
Sistemas de Produçao Lltii'O de leite Bruta CR$1 ,00) Liquida &:on6mleos 

(R$1,00) (RS 1 00) fRS 1 00~ fRS 1 00~ 
Slls~ema tradicional 0,22 2110 2.26.11 -1M . 
Slls1ema oom baixa teco::tk>gia ~ 0,18 3 202 3.021 181 335 
Slls~ema oom média tecnolcgia (19 vacas.) .. O, 12 1'1501 3.059 "t""2 1.107 
&s1ema oom média tecnolcgia (o10vacas.)" 0,09 9 756 5.7'94 3.952 3.440 
~ema com stta tecnoloma" 0.09 18 440 10 ij42' 7 698 !] 222' 

Fonte: EMBRAPA,1999i. 
1Pastagem de Brizantão, com apenas uma divisão, rebanho misto, com manejo nutricional, sanitário e reprodutivo deficiente. Produção 
de leite = 3 l/vaca/dia. Taxa de natalidade = 50%. 
2Pastagem de Brizantão com apenas uma divisão, rebanho misto, com fornec imento de sal mineral e vacinação. Produção de leite = 4 
l/vaca/dia. Taxa de natalidade = 70%. 
3Pastagem de Brizantão, com cerca elétrica (energia solar), pastejo rotacionado + capineira para suplementação das vacas em lactação 
no período seco. Manejo nutricional, sanitário e reprodutivo do rebanho. 19 vacas. Produção de leite = 6 l/vaca/dia. Taxa de natalidade 
= 70%. 
4Pastagem de Brizantão, com 3 km de cerca elétrica (energia solar), pastejo rotacionado + capineira para suplementação das vacas em 
lactação no período seco. Manejo nutricional, sanitário e reprodutivo do adequado. 40 vacas. Produção de leite = 6 l/vaca/dia. Taxa de 
natalidade= 70%. 
5Pastagem de Brizantão, com 5 km de cerca elétrica (energia solar), pastejo rotacionado + capineira para suplementação das vacas em 
lactação durante todo o ano + cana e uréia no período seco. Manejo nutricional, sanitário e reprodutivo do adequado + inseminação 
i3ftifi.l(.!al, 40 _yaca~. Produção de leite = 1 Q 1/vacp/dia. Tal<a d~ natflidade = 80%. 
aJ \Jnaçao ae pequenos amma1s e piSCICU tura 

A criação de pequenos animais (aves e suínos) está diretamente ligada à estratégia de segurança ali
mentar da população urbana e rural. A criação de aves nos seringais assume importante papel como fonte de 
proteína quando a oferta da caça é limitada. O atendimento dos centros urbanos com a produção de aves e 
suínos é uma atividade econômica rentável, embora, se baseada no arraçoamento (alimentação através de 
ração industrializada), a margem de lucro possa ser insignificante. 

Sistemas de produção de pequenos animais que integrem a perspectiva agroflorestal como fonte de 
alimentos e o desenvolvimento de rações com matérias primas locais, são estratégias importantes para a 
consolidação deste tipo de produção no universo da agricultura familiar. A piscicultura, que tem um grande 
potencial de mercado, é tratada mais detalhadamente no capítulo 8, Caça e Pesca- Volume ll. A criação de 
animais silvestres é tratada no mesmo capítulo. 

e) Manejo florestal madeireiro 

Na Região Amazônica, o manejo florestal sustentável é ainda muito incipiente. O manejo florestal 
propõe, por meio de técnicas, utilizar os recursos da floresta de modo sustentável e contínuo por muitas 
gerações. 

No Projeto de Assentamento Pedro Peixoto, há cerca de cinco anos, 11 pequenos produtores parti
cipam do projeto de manejo florestal em área de reserva legal, coordenado pela Embrapa-Acre. O plano de 
manejo prevê a divisão da reserva legal em 1 O parcelas iguais de 3 a 4 ha a serem explorados de forma 
sucessiva anualmente. Um inventário florestal define o grau de aptidão de cada espaço e o nível de interven
ção que será empregado. Com esta tecnologia, a clareira aberta com a derrubada das árvores atinge cerca 
de 4% da área total, permitindo que a floresta se regenere naturalmente. A cada ano, apenas um terço do 
volume de madeira comercial é explorado, uma média de 18 m3 de madeira beneficiada por propriedade, 
resultando numa receita líquida de R$ 860,00 para cada produtor (OLIVEIRA, 2000; EMBRAPA, 1999e.). 

O modelo proposto foi desenhado para ser uma alternativa de manejo florestal em pequena escala 
para colonos e seringueiros, visando ao aumento da qualidade de vida nestas comunidades e a conservação 
das áreas de reserva legal. 

Destaca-se também o projeto que o CTA (Centro dos Trabalhadores da .Amazônia), vem desenvol
vendo em parceria com oito famílias e a Associação de Seringueiros de Porto Dias, desde 1997, com apoio 
do PPG7-PD/ A e posteriormente do Fundo Nacional de Meio Ambiente -FNMA. É um projeto comunitá
rio de Manejo Florestal de Rendimento Sustentável, no Projeto de Assentamento 
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Agroextrativista- PAE Porto Dias, e tem como meta: a) a exploração de uma área de 3.000 ha, 10 ha 
em cada colocação, num total de 100 ha/ano; b) explorar 10m3 por ha de espécies madeireiras diversas; 
c) investir no potencial de espécies não madeireiras para fins econômicos (sementes, fitoterápicos, 
óleos, etc.), e por fim; d) iniciar, a partir do ano 2000, o beneficiamento e a comercialização de 
madeiras e objetos diversos oriundos desta área. 

Adotou-se este local como um laboratório para a integração institucional, ao mesmo tempo em 
que se ampliam as possibilidades de maior oferta de serviços para a comunidade. Esta iniciativa é 
inovadora, uma vez que contempla em primeiro plano a organização e a capacitação de recursos 
humanos para utilização de recursos florestais madeireiros (aproveitamento de lenho) e não-madeireiros 
(óleos, resinas, ervas, sementes, cipós, frutas, etc.); a formação de professores e agentes de saúde 
seringueiros; o gerénciamento, a comercialização e transporte da produção extrativista; a consolidação 
·de infra-estrutura básica (armazéns, escolas, postos de saúde e alternativas energéticas) e as práticas 
de agroecologia, realizando de forma integrada e participativa estas ações dentro da área, visando 
consolidar as reservas extrativistas e promovê-las como um modelo de desenvolvimento baseado no 
uso sustentável da floresta. 

O manejo florestal é um dos usos indicados para a pequena propriedade, uma vez que a efetivação 
do manejo florestal madeireiro nas áreas de reserva legal dos projetos de assentamento do Acre per
mitiria garantir a conservação de mais de 700.000 ha de florestas, com a produção de cerca de 390.000 
m3 de madeira ao ano, gerando milhares de empregos e uma receita bruta anual de, aproximadamente, 
R$ 46.000.000,00 (EMBRAPA,1999e.). Este tema é tratado com maiores detalhes no capítulo 1 deste 
volume e capítulo 6 do volume TI. 

Em relação ao manejo florestal não-madeireiro, a Secretaria Executiva de Florestas e Extrativismo 
(SEFE) está elaborando políticas específicas para diferentes produtos, como castanha, seringa, frutos, 
cosméticos, fitoterápicos, além de propostas para aproveitamento dos serviços ambientais que a flo
resta pode oferecer (vide capítulo 6, volume li). 

f) Culturas anuais 

O pequeno agricultor precisa melhorar o nível tecnológico do seu sistema de exploração para as 
culturas anuais, como, por exemplo: a) uso de sementes melhoradas no plantio; b) espaçamento ade
quado; c) técnicas do manejo do solo, como plantio direto, rotação de culturas, uso de leguminosas, 
biofertilizantes e a correção e adubação química do solo. Isto pode proporcionar aumento de produti
vidade dessas culturas, além de manter as áreas produzindo por muito mais tempo, e contribuindo 
para diminuir a pressão do desmatamento sobre as áreas de floresta remanescentes. 

Especificamente sobre a mandioca, a EMBRAPN AC, (1999d), lançou duas cultivares destinadas 
a produção de farinha, as quais apresentam vantagens importantes sobre as utilizadas pelos produtores. 
Entre essas vantagens, destacam-se: a alta produtividade de raiz (29 t/ha), elevada percentagem de 
amido (média em torno de 33%) e menor incidência do apodrecimento radicular, que se constitui no 
principal problema da cultura no Acre. 

Para avaliar os impactos na agricultura familiar na adoção de tecnologias para a produção, 
pode-se observar a evolução da produtividade das culturas anuais na Tabela 5 (adaptada de EMBRAPA, 
1999c). 

Tabela 5 - Evolução da produtividade das culturas anuais 
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Cultura 
Produtividade Situação proposta Nlvel de adoção de tecnologia )-k:g/ha 

atual(kglha) Ntve 1 Ntvel 2 Ntvel 3 

Milho 1.700 3.500 4.500 6.000 
Arroz 1.500 2.500 3.000 4.000 
Feijão 550 800 1.000 1.500 

Fonte: EMBAAPA, 1999c. 
Cultivar recomendada+espaçamento+preparo de área+semeadura com matraca 
Cultivar recomendada+espaçamento+preparo de área+pousio com leguminosas+semeadura com matraca 
Cultivar recomendada+espaçamento+preparo de área+pousio com leguminosas+adubação com P+semeadura com tração 
animal 
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Os níveis de adoção de tecnologias, foram definidos em função da disponibilidade de mão-de-obra e 
de capital. Dessa forma, os níveis 1 e 2 estariam ao alcance do segmento da agricultura familiar, enquanto que 
o nível3 seria indicado para agricultura intensiva tecnificada (médios e grandes produtores). 

A adoção dos níveis de tecnologias propostos, implica em aumento da produtividade das culturas, 
consequentemente redução na demanda por novas áreas desmatadas. Para o emprego da cultivar e 
espaçamentos recomendados, o retomo financeiro em relação ao sistema atual é de 160%. Com o sistema 
de alta tecnologia (indicado para médios e grandes produtores), a renda líquida é de 357%, superior ao 
sistema atual de cultivo. 

5.3.2 -INDICATivos PARA CoNSOLIDAÇÃO DE M ÉDIOS E GRANDES E MPREENDIMENTOs AGROPECUÁRIOS 

Para os médios e grandes empreendimentos, os usos indicados seriam: 

a) Pecuária de corte 

A pecuária de corte é a atividade responsável por aproximadamente 80% das áreas desmatadas no 
Acre. Esta atividade é, portanto, responsável pelas maiores transformações nos ecossistemas naturais do 
Estado, resultando em grandes impactos ambientais negativos decorrentes dos desmatamentos, perda de 
biodiversidade e degradação dos solos (EMBRAPA, 1999g). 

Inicialmente, a expansão da pecuária ocorreu em grandes áreas. Posteriormente, com a expansão da 
população nos projetos de colonização, o fracasso das atividades agrícolas e a desestruturação do extrativismo, 
verificou-se um processo de pecuarização nestas áreas. Nos projetos de colonização, cerca de 60-70% do 
total das áreas desmatadas são destinadas à pecuária. Em algumas áreas dos Projetos de Colonização Pedro 
Peixoto, Humaitá e Quixadá, o percentual de áreas desmatadas já ultrapassou os 40% da área total, sendo 
que, em alguns casos, verifica-se o desmate ilegal das áreas de Reserva Legal. Outro aspecto importante que 
vem ocorrendo é a reconcentração da terra e a formação de áreas contínuas de pastagens (EMBRAPA, 
1999g). 

A partir do final da década de 70, a Embrapa-Acre iniciou uma série de ações de pesquisa e desenvol
vimento em propriedades do Estado, com o objetivo de desenvolver tecnologias que permitissem viabilizar o 
desenvolvimento de sistemas de produção animal sustentáveis e que contribuíssem para atender à demanda 
interna de carne, gerar excedentes exportáveis e, ao mesmo tempo, reduzir os impactos ambientais destas 
atividades (EMBRAPA, 1999g). 

As tecnologias disponíveis, são: 1) recomendação de espécies/cultivares de gramíneas (Brachiaria 
humidicola, Brachiaria brizantha, Tanzânia, Mombaça e Andropogon gayanus) e leguminosas (Pueraria 
phaseoloides) para formação e melhoramento de pastagens puras e consorciadas de alta produtividade e 
qualidade de forragem; 2) recomendação de pressões de pastejo adequadas para garantir a persistência das 
pastagens; 3) recomendação de sistemas para formação e manejo de pastagens, com menor impacto ambiental; 
4) recomendação de sistemas de recuperação de pastagens degradadas; e 5) recomendação de sistemas 
intensivos para a pecuária de corte (EMBRAPA, 1999g; VALENTIM, 1989). 

A utilização das tecnologias recomendadas em propriedades do Acre permitiram elevar a capacidade 
de suporte das pastagens e a produtividade (kg de came/ha/ano ), em 400 e 40% e 686 e 64%, respectiva
mente, entre os anos de 78-88 e 88-98. Estima-se que, este procedimento permitiu evitar o desmatamento 
de aproximadamente um milhão de hectares de florestas, nos últimos vinte anos, uma vez que a taxa atual de 
lotação das pastagens no Acre é de 1,0 unidade animal (U.A.) por hectare, 100% superior aos 0,5 U.A. por 
hectare de 1978. 

A adoção das tecnologias disponíveis em todas as áreas de pastagens atualmente existentes no Acre, 
permitiria aumentar em 250% o rebanho e evitar o desmatamento de mais 2,5 milhões de hectares de 
florestas. 

Nos próximos 20 anos, com as áreas desmatadas estabilizadas em 15% do Estado, desenvolvendo 
uma pecuária intensiva, seria possível ter uma área de pastagens de 1,52 milhões de hectares, com um 
rebanho superior a 9 milhões de cabeças de gado. Isto significaria a economia do desmatamento de mais de 
3 milhões de hectares de florestas (Tabela 6) (EMBRAPA, 1999g). 

87 



Zoneamento Ecológico-Econômico 

Tabela 6 - Ganhos de produtividade da pecuária de corte no Acre a partir dos anos 70, resultantes da adoção 
de tecnologias e perspectivas futuras 

Índices de Produtividade 

Capacidade de suporte das pastagens (U.A. ha/ano) 
Incremento (%) 
Produçao de carne/ha/ano• 
Ganho de produtividade(%) 
Area de Pastagens (ha) 
Incremento (%) 
Rebanho existente (cabeças de gado) 
Incremento(%) 
Area de pastagem necessária sem a adoçao de tecnologias (ha) 
Rebanho potencial (cabeças de gado) 
Incremento potencial (%) 

Fonte: EMBRAPA, 1998. 
1U.A. - U nidade animal + 450 kg de peso vivo. 
2Peso vivo. 

78 88 

0,5 2,5 
- (400) 

70 550 
- (686) 

125.000 600.000 
- (380) 

170.000 404.000 
- (138) 
- 1.200.000 

62.500 1.500.000 
- (2. 300) 

b) Agricultura mecanizada em larga escala (alta tecnificação) 

98 Perspectiva 
Futura (2020) 

3,5 6,0 
(40) (71 ) 
900 1970 
(64) (119) 

1.065.000 1.520.000 
(77,5) (42,7) 

1.028.000 -
{154) 

2.054.000 4.560.000 
3.728.000 9.120.000 

(148) (161) 

A adoção da agricultura mecanizada em larga escala deve estar associada à produção de alimen
tos e de matéria-prima para ração de pequenos animais, diminuindo assim o déficit da balança comercial 
com a importação de alimentos básicos. Esta modalidade de uso da terra poderá compor áreas destina
das ao monocultivo e, também, através da integração da agricultura com a pecuária, viabilizando a 
recuperação de áreas de pastagens degradadas e a intensificação destas atividades com o uso de meca
nização e de técnicas de manejo sustentável. 

A área compreendida entre os Municípios de Senador Guiomard e Capixaba apresenta uma 
mancha de latossolo que corresponderia a quase 2% da área total do Estado (ACRE, 1999b). Muito 
embora existam restrições no tocante a quantificação exata desses solos, uma vez que o levantamento 
efetuado até então é na escala de 1: 1.000.000, ou seja, esta classe de solo aparece associada a outros 
tipos de solos na mesma unidade de mapeamento. Uma outra questão é quanto ao aspecto da Reserva 
Legal e ao fato de essa classe margear áreas da Reserva Extrativista Chico Mendes, devendo ser 
respeitada a área de entorno que é de 1 O km. Por outro lado, estes solos ocorrem em áreas planas, 
possuem boa drenagem e são profundos, o que daria condições ao uso de máquinas e implementes 
agrícolas. Além disso, são solos bastante intemperizados (velhos) e apresentam problemas de acidez 
e deficiência de nutrientes, os quais poderiam ser corrigidos pela adição de calcário e outras formas de 
manejo como adubação verde, plantio direto, entre outras técnicas que agreguem sustentabilidade ao 
sistema de produção mecanizado, diminuindo os reconhecidos impactos da ati vidade em regiões corno 
a Amazônia. 

Entretanto, é fundamental lembrar que cerca de 90% da área total do Acre ainda é coberta por 
florestas. Portanto, a grande vocação do Estado é florestal. Cabe agora discutir como fazer para que 
esta vocação natural se torne realidade, propiciando assim a oportunidade para que estes recursos 
naturais também contribuam, efetivamente, para o desenvolvimento econômico sustentável, com re
dução da pobreza e conservação do meio ambiente. 

c) Manejo florestal madeireiro 

Nas grandes e médias propriedades, o manejo florestal surge como uma alternativa de incorpo
ração das áreas de floresta ao processo produtivo, tendo benefícios como: 

• redução das taxas anuais de desmatamento; 

• abertura de novos mercados; 
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• diversificação da renda dos produtores rurais; 

• oferta de serviços, geração de empregos etc.; 

• conservação da área de floresta sob manejo. 

Esses pontos positivos estão em sintonia com as novas questões de ordem ecológica, econômica e 
social, que para o Acre deverão ser consideradas de modo integrado para atingir os objetivos de promover 
o desenvolvimento econômico sustentável, elevar a renda e melhorar a qualidade de vida da população, além 
de garantir a conservação dos recursos naturais. 

Com relação às grandes propriedades, BRAZ & D'OLIVEIRA (1995b) realizaram um trabalho 
objetivando avaliar os impactos ambientais, utilizando uma taxa de corte de 20 m3/ha. Os resultados de
monstraram que a exploração promoveu uma abertura no dossel (copa das árvores) em torno de 15% da 
área total. Dessa forma, o nível de impacto é considerado baixo e está associado às práticas utilizadas, como 
planejamento das estradas, corte direcionado etc. 

Trabalhos de pesquisa em manejo florestal envolvendo grandes propriedades particulares no Estado 
não existem, porém, alguns trabalhos já executados na área experimental da Embrapa Acre (BRAZ & 
D'OLIVEJRA, 1995b ), assim como metodologias para redução dos danos à floresta (BRAZ & D'OLIVEJRA, 
1995a), e os estudos da FUNTAC (1989; 1990b,l990c; 1991) na Floresta Estadual doAntimari podem 
fornecer subsídios para novos investimentos neste setor além, dos Indicativos para Atividade Madeireira 
apresentados neste volume, capítulo 1. 

Ném destes usos, os médios e grandes empreendimentos podem considerar o uso de culturas perma
nentes e sistemas agroflorestais de grande porte. 

Sobre produtos de manejo florestal não-madeireiro veja capítulo 6, volume 11. 

5.4 - CuLTURAS EsTRATÉGICAS 

O Governo do Estado do Acre elencou nove sistemas de produção estratégicos visando fortalecer a 
economia do setor primário provenientes de áreas desmatadas. São eles: café, guaraná, pu punha (palmito e 
frutos), açaí, cupuaçu (como polpa), banana, pimenta-longa, cana-de-açúcar (açúcar mascavo) e farinha de 
mandioca. A seleção destes produtos segue critérios de adaptabilidade ambiental, tradição cultural e oportu
nidades de mercado. Importante ressaltar que o açaí é proveniente quase 100% do extrativismo (Euterpe 
precataria Mart.) e o Plano Estadual reforça a estratégia de cultivo do açaí de touceira (Euterpe oleracea 
Mart.) visando aumentar a oferta. 

A metodologia adotada pelo Governo é de elaboração de Planos Estaduais que orientam ações estra
tégicas para fortalecimento da cadeia produtiva destes produtos, estruturando serviços de apoio, como 
escoamento, assistência técnica, acesso ao crédito, fomento, capacitação, incentivos fiscais, marketing entre 
outros, visando à produção de produtos orgânicos orientados a mercados específicos. 

Os Planos Estaduais visam estruturar a cadeia produtiva destes produtos de maneira que a maior parte 
desta cadeia se instale dentro do Estado, permitindo uma maior renda proveniente da produção e 
processamento dos produtos. A opção de cultivo destas espécies será estimulada dentro de uma perspectiva 
agroflorestal, garantindo os aspectos orgânicos do produto com fins de certificação. 

Uma das culturas promissoras é a pimenta-longa (EMBRAPA, 1998 SÁ e PIMENTEL, 1998), uma 
planta nativa que ocorre em áreas de capoeira no Acre, que ainda hoje é encarada pelos produtores como 
uma planta invasora e dificil de ser controlada nas suas áreas de agricultura de subsistência e nas pastagens. 

Uma das três espécies de pimenta-longa (Piper hispidinervium), a qual foi identificada apenas no 
Acre, por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), possui um óleo com 
teores de safrol acima de 90%. O safrol tem alto valor econômico, sendo que subprodutos deste óleo são 
utilizados na indústria de cosméticos (heliotropina) e na produção de inseticidas biodegradáveis (butóxico de 
piperonila). 

Resultados obtidos por SÁ & PIMENTEL (1998), em plantios junto a pequenos produtores, mos
tram que a pimenta-longa alcançou uma produção anual de 250 kg de óleo essencial por hectare, 

89 



Zoneamento Ecológico-Econômico 

com mais de 90% de safrol. O preço atual (1999) é de R$6,00 por quilo. Isto proporciona uma renda 
bruta anual de R$ 1.500,00 por hectare, bastante atraente para os pequenos produtores rurais. 

5.5 - SIMULAÇÃO DE IMPACTos EM DIFERENTES CENÁRIOS DE Uso DA TERRA 

Contrariando os dispositivos legais, a concessão de créditos subsidiados para atividades 
agropecuárias tem sido a principal responsável pelos desmatamentos e expansão da pecuária, particu
latmente pelos pequenos produtores. Mesmo quando o crédito se destina ao estabelecimento de cultu
ras anuais, por meio da mecanização e recuperação de áreas degradadas para fins agrícolas, ou a 
implantação de culturas perenes em monocultura (café, pupunha, banana) e sistemas agroflorestais, 
estas atividades geralmente ocupam áreas anteriormente destinadas a pecuária e, consequentemente, 
aumentam a demanda pelo desmatamento de novas áreas de florestas para suprir a alimentação do 
rebanho bovino. 

Um modelo bioeconômico de programação linear a nível de propriedade, foi desenvolvido por 
CARPENTIER et al. (1999), com base em dados obtidos junto aos produtores do Projeto de Coloni
zação Pedro Peixoto, nos anos de 1994 e 1996 (depois do Plano Real), mostra que: 1) se os produtores 
não tiverem acesso a nenhuma tecnologia (ST), grande parte da floresta é mantida, mas os produtores 
permanecem na pobreza; 2) se os produtores tiverem acesso apenas a tecnologias (ST + IP) para a 
intensificação da atividade pecuária, há uma aumento da renda e, simultaneamente, uma redução das 
áreas com florestas; 3) se os produtores tiverem acesso a tecnologias para intensificarem todas as 
atividades apenas nas áreas já desmatadas, a renda aumenta drasticamente, mas as áreas de florestas 
praticamente desaparecem, inclusive a Reserva Legal. Neste caso, ressalta-se que se os agricultores 
considerassem outras alternativas de uso sustentável, como os SAFs, certamente o ritmo do 
desmatamento seria menor; 4) se os produtores tiverem acesso a tecnologias para intensificarem tanto 
as atividades agropecuárias nas áreas já desmatadas e, ao mesmo tempo, passarem a desenvolver 
atividades de manejo florestal sustentável, há um aumento drástico na renda, mantendo-se praticamente 
intactas as áreas com florestas (Figura 1). 
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Figura 1 - Impactos de diferentes alternativas de níveis 
tecnológicos na renda dos pequenos produtores 
e conservação da floresta no Projeto de 
Colonização Pedro Peixoto. (Fonte: CARPENTIER et 
ai., 1999.) 

É importante ressaltar que, quando os produtores são questionados se estariam interessados em 
diversificar suas atividades, na eventualidade de outras opções de atividades produtivas de menor 
impacto ambiental tornarem-se viáveis economicamente, eles responderam positivamente, enfatizando 
que, em muitos casos, o alto risco que correm, por dependerem apenas de uma atividade para a sua 
manutenção econômica. 
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Entretanto, a continuidade do processo de reforma agrária, que vem resultando no assentamento anual 
de mais de 2. 000 novos colonos, a abertura de novas estradas ou pavimentação das já existentes, a elevação 
das aplicações de créditos do Fundo Constitucional do Norte (FNO) no Acre e a ocupação de parte das 
áreas de pastagens já estabelecidas com outras atividades agrícolas, permite antecipar um novo ciclo de 
crescimento dos desmatamentos e expansão da pecuária nas pequenas propriedades do Acre (VALENTIM 
& VOSTI, 2000). 

Estudos de campo mostram que sistemas mais intensivos de pecuária existentes em pequenas, médias 
e grandes propriedades do Acre, quando comparados com os sistemas tradicionais, mais intensivos têm 
pastagens com maior capacidade de suporte animal, possuem maior produtividade e permanecem produti
vos 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 estabelecimentos e operação destes empreendimentos, é maior para a pecuária 
leiteria do que para a de corte. 

Estes estudos mostram que, com crédito, tecnologias e assistência técnica acessíveis, estes sistemas 
mais intensivos também serão adotados pelos pequenos produtores, uma vez que o retorno econômico é 
maior, quando comparado aos sistemas pecuários tradicionais. Entretanto, a adoção de sistemas de pecuária 
de corte mais intensivos, ao invés de diminuir, deverá aumentar a pressão de desmatamento sobre as florestas 
ainda existentes, particularmente nas pequenas propriedades. A maior rentabilidade vai elevar a demanda 
pelo aumento do rebanho de corte e leite e, consequentemente, das áreas de pastagens para a sua alimenta
ção (VOSTI et al. , 2000). 

Utilizando-se destes pressupostos, em que o novo paradigma do desenvolvimento deve considerar o 
uso sustentável dos recursos com o desenvolvimento econômico, foi realizado uma estratificação das áreas 
de uso no Estado do Acre, para fins de indicativos de uso do solo. 

5.6 - MAPA DE INDICATIVOS DE Uso DA TERRA 

Para a delimitação e indicação das áreas com potencial para a agricultura familiar e agropecuária 
patronal de médio e grande porte, confeccionou-se um mapa na escala de 1: 1. 000.000 (Figura 7, represen
tado na escala 1:3.500.000, com legenda simplificada), Inicialmente excluíram-se as áreas denominadas por 
convenção como de uso definido, ou seja, as Terras Indígenas, Reservas de Floresta, Parque Nacional, 
Reservas Extrativistas e Projetos de Assentamento Agroextrativista, através do cruzamento do mapa de 
aptidão agroflorestal com o mapa da situação fundiária. As áreas dos projetos de colonização tradicionais 
foram consideradas como sem uso definido, uma vez que em 50%, os proprietários têm liberdade para 
definir a atividade agropecuária a ser desenvolvida, priorizadas aqui, nas áreas ainda não desmatadas, uma 
agricultura tecnificada e incorporação das áreas de reserva legal ao processo produtivo. 

As áreas de uso definido e os projetos de assentamento, são áreas que deverão ser estudadas na 
segunda fase do ZEE, de acordo com a demanda e unidade ambiental de inserção, de forma que os estudos 
temáticos permitam visualizar as mesmas com o grau de detalhamento necessário para o planejamento de uso 
sustentável da terra. 

Para definição das áreas, levou-se em consideração a aptidão agroflorestal (ACRE, 1999c) (Figura 
2), a classe de solo envolvida (ACRE, 1999b ), a situação fundiária, a área desmatada, a proximidade aos 
centros urbanos, o acesso, a localização, a rede de drenagem, entre outros fatores, resultando no mapa de 
indicativos para a pequena agricultura e médios e grandes empreendimentos agropecuários. 

De posse dos cruzamentos temáticos, foi confeccionado um mapa de indicativo de áreas potenciais 
para pequena agricultura e agropecuária patronal de médio e grande porte, sendo que categorizado de 
acordo com o fluxograma representado na Figura 3. 
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Figura 2 - Atributos considerados para definição 
do potencial de uso no Estado do Acre 

Figura 3 - Legenda interpretativa dos atributos 
considerados para definição do 
potencial .de uso no Estado do Acre 

Nesta fase do ZEE, os indicativos são muito mais qualitativos do que quantitativos, ou seja, em 
função da escala dos mapas temáticos, tem-se uma visão do potencial da área, que pode ser ou não 
comprovado com estudos mais detalhados. 

Como a base dos trabalhos de indicativos foi o mapa dé solos, que possui unidades de mapeamento 
em associação, o mapa de indicativos de uso da terra, não permite a individualização dos indicativos 
de uso. Assim, a primeira indicação que aparece no mapa refere-se sempre à classe de maior ocorrência 
naquela unidade. 

Em princípio, foram definidas as categorias de legenda que foram subdivididas e hierarquizadas 
em associações em função das limitações da escala, resultando na legenda apresentada na Tabela 7, 
com sua respectiva quantificação. Ressalta que, esta quantificação é um detalhamento do mapa de 
indicativos e visa fornecer estimativas das áreas disponíveis para cada uso: 

Tabela 7 - Quantificação das categorias de uso do solo 
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Organização da produção Uso predominante % Area(km2
) 

Sistemas agroflorestais 9.1 13.936,64 

Culturas perenes 2.7 4.135,05 

Agricultura familiar Pecuária leiteira 1.9 2.909,85 
Manejo florestal 24.7 37.828,03 
Culturas anuais 2.3 3.522,45 
Pecuária de corte 3.3 5.053,95 
Agricultura intensiva 1.2 1.837,80 

Médios e grandes empre,endimentos 
Sistemas agroflorestais 1.1 1.684,65 
Manejo florestal 5.8 8.882,69 

Agricultura tecnificada (sistemas agroflorestais, perenes e anuais), pecuária 4.7 7.198,05 
sustentável (leiteira) incorporação de área de f loresta ao processo produtivo. 
Area com uso definido (terras indígenas, reservas f lorestais estadual e federal, 33.2 50.845,77 
parques nacionais, reservas extrativistas e projetos de assentamento extrativista). 
Preservação da flora e fauna. 0.3 459,45 
Areas desmatadas - Agricultura tecnificada, pecuária sustentável, recuperação de 9.7* 14.855,54 
áreas degradadas e incorporação da área de floresta secundária ao processo 
produtivo por pequenos médios e grandes produtores. 

100.0 153.149,92 

Fonte: Mapa de indicativos para a agricultura familiar e empreendimentos agropecuários patronais de médio grande 
porte (ZEE, 2000). 

*Estimava oficial do INPE (2000). 
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de Médio e Grande Porte 

A categoria de uso definido engloba as áreas com destinação que na escala do presente trabalho não 
podem ser analisadas de forma compatível com a sua exploração. Estas áreas serão objeto de estudos 
detalhados, na segunda e/ou nas sucessivas fases do ZEE, em função da demanda. 

A agricultura familiar ribeirinha engloba as margens dos principais rios que cortam o Estado. Estas 
áreas possuem solos ricos quimicamente e poderiam ser cultivados com práticas de manejo adequado a este 
sistema de exploração. 

As áreas antrópicas (cerca de 9, 7% do Estado do Acre, segundo os dados oficiais do INPE, 2000) 
foram indicadas para tecnificação da agricultura, recuperação de áreas degradadas e incorporação de áreas 
de floresta secundária ao processo produtivo. Na segunda fase do ZEE, para as regionais do Alto e Baixo 
Acre, serão confeccionados mapas temáticos de uso de terra na escala de 1: 100.000 que servirão de base 
para os estudos de indicativos e detalhamento destas áreas. 

Nos outros usos, há uma associação dos indicativos, sendo que o uso que aparece em primeira ordem 
tem maior expressão geográfica que o segundo. 

Para melhor visualizar a categorização das legendas, os indicativos de uso foram agrupados por uso 
predominante e a figura a seguir demonstra que a maior parte do Estado já tem uso definido, São cerca de 
33% sob a fonna de Terras Indígenas, Florestas Estaduais e Nacionais, Parque Nacional, Reservas Extrativistas 
e Projetos de Assentamento Agroextrativistas. 

A agricultura familiar, além das áreas desmatadas já ocupadas é indicada para 41% do Estado do Acre 
e os médios e grandes empreendimentos para 11% da área total (Figura 4). 
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A agricultura familiar, de acordo com os indicativos de uso, tem potencial para ocupar 41% do territó
rio acreano, desta área, 5% pode ser indicada para culturas anuais, 21% com sistemas agroflorestais, 6% 
com culturas perenes, 4% com pecuária leiteira e 64% com manejo florestal (Figura 5). Os indicativos de uso 
pressupõem o uso de tecnologias já mencionadas e os estudos de verticalização para se trabalhar em nível de 
pequena propriedade. 
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Figura 5 - Indicativos de uso para a agricultura familiar 
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Os médios e grandes empreendimentos têm potencial para desenvolver suas atividades em mais 
11% do território acreano além das áreas, desmatadas já ocupadas, de acordo com os indicativos de uso. 
Desta área, cerca de 29% é indicada para pecuária de corte, 10% com agricultura intensiva, 9% com 
sistemas agroflorestais e 52% com manejo florestal. Os indicativos de uso pressupõem o uso de tecnologias 
já mencionada e demandam estudos de verticalização para detalhar o potencial e as limitações. 
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Figura 6 - Indicativos de uso para médios e grandes empreendimentos 

Na geração do mapa (Figura 7), não foram consideradas as restrições legais como: as áreas de 
entorno de Unidades de Conservação (em torno de 10km) e Áreas de Preservação Permanente (mata 
ciliar, nascente de rios, e outras), em função da escala. 

Ressalta-se que estes indicativos e a estratificação elaborada são estimativas que oferecem 
parâmetros para o planejamento regional e devem ser objeto de estudos mais detalhados em escala 
compatível com os empreendimentos a serem implantados. 
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5. 7 - CoNSIDERAÇõEs FINAIS E PERSPECTIVAS PARA A SEGUNDA FAsE DO ZEE 

O estudo de indicativo de áreas potenciais para a pequena agricultura, médios e grandes empreendi
mentos agropecuários e o mapa produzido na escala de 1: 1.000.00, necessitam de um maior refinamento, 
no que diz respeito ao cruzamento com os demais produtos temáticos do ZEE (vegetação, unidades de 
paisagem, conflitos, acesso, aspectos sócioeconômicos, entre outros), para poder efetivamente contribuir 
para o reordenamento do Estado. 

Vale ressaltar que na primeira fase os indicativos são norteadores de potenciais nas áreas selecionadas 
e dão uma visãQ macrorregional do Estado do Acre. Além disso, as considerações vindas de outras esferas 
da sociedade devem ser analisadas para não incorrer em erros e desacettos no futuro. 

Para a segunda fase do ZEE, na qual serão feitos estudos de verticalização em áreas prioritárias e/ou 
emergenciais, estes indicativos poderão, a princípio, nortear as discussões e fomecer subsídios para indicações 
de uso com maior precisão e acerto. 
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Dentro deste contexto recomenda-se ao Governo Estadual: 

• definir metodologia para novos assentamentos, que já têm sido efetuados por órgãos da esfera 
estadual e federal corno a experiência recente da Secretaria de Agricultura e Pecuária (SEAP) 
da Secretaria de Estado de Produção (SEPRO) no assentamento de produtores em lotes com 
áreas em torno de 6 ha, situadas próximos aos núcleos urbanos dos municípios no Estado 
(Pólos Agroflorestais). Em nível federal, o INCRA e a Embrapa-Acre têm trabalhado na 
metodologia para o planejamento, implantação e monitoramento de projetos de assentamentos 
sustentáveis (WOLSTEIN et al.,l 998), que têm sido utilizados em assentamentos rurais recentes 
(áreas piloto) como os efetuados na área da Alcobrás (antiga usina de álcool abandonada) e 
Seringal Caquetá; 

• adotar um Programa integrado de intensificação da produção e aumento da produtividade nas 
áreas abertas, através de incentivos e desincentivos para incorporá-las ao uso permanente do 
solo, através de acordos entre Governo e setores produtivos, com metas para redução ou 
estabilização dos niveis de desmatamento; 

• condicionar a concessão de incentivos creditícios, fiscais, de infra-estrutura, assistência técni
ca e extensão rural, para a intensificação da produção, a adesão dos produtores às cláusulas de 
redução ou estabilização dos níveis de desmatamento; 

• implementar política de pesquisa, transferência de tecnologia, assistência técnica e extensão 
rural, voltada para o planejamento e a gestão ambiental da propriedade, a intensificação da 
produção e o aumento da produtividade em áreas desmatadas, bem como o uso sustentável dos 
recursos naturais; 

• definir estratégias de manutenção e recomposição das áreas de Reserva Legal das proprieda
des particulares, dando incentivos para o manejo comunitário nas pequenas propriedades e 
para o manejo empresarial nas grandes propriedades; 

• assegurar os benefícios da política de garantia da produção apenas para produtos agrícolas 
provenientes de áreas já abertas e de propriedades que adotem o planejamento integrado e a 
gestão ambiental; 

• dar prioridade à implantação de projetos de reflorestamento, utilizando preferencialmente es
pécies nativas, parcelas de espécies exóticas e espécies de valor comercial, por meio de parcerias 
entre a indústria madeireira, agricultores familiares, outros produtores rurais e órgãos 
governamentais, contemplando os instrumentos de assistência técnica, crédito rural, incentivos 
fiscais e outras políticas públicas com aplicação de recursos financeiros arrecadados do setor 
florestal, entre outras fontes; 

• definir uma política para recuperação de áreas degradadas, com apoio à pesquisa, às inovações 
tecnológicas e crédito compatível às especificidades da atividade, incentivando a diversifica
ção da produção, com a implantação de SAFs, por exemplo; 
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• incentivar o reflorestamento das margens e cabeceiras dos cursos de água, para evitar erosão, o 
assoreamento dos rios e garantir a preservação dos recursos hídricos em áreas urbanas e rurais 
e a recomposição das Áreas de Preservação Permanente (APPs); 

• promover ações visando à conscientização dos assentados nos Projetos de Assentamentos, 
Colonização eAgroextrativistas, para garantir o manejo sustentável, por meio de um programa 
eficiente de pesquisa, transferência de tecnologias, assistência técnica, extensão rural e fiscaliza
ção; 

• garantir o cumprimento das normas da reforma agrária e da legislação ambiental, realizando 
estudos preliminares à obtenção das terras para verificação da viabilidade de implantação de 
projetos de assentamento em bases sustentáveis, contemplando a necessidade de elaboração 
prévia do ElA-RIMA (Resolução 001/86 do CONAMA), áreas de entorno de Unidades de 
Conservação (Resolução O 13/90 do CONAMA) e as recomendações do ZEE; 

• limitar as ações futuras de assentamentos com fins agropecuários em áreas já desmatadas; 

• condicionar a efetivação de futuros assentamentos em áreas de floresta à adoção de modelos de 
planejamento, implementação e monitoramento que reduzam os impactos ambientais; 

• estabelecer estratégias que permitam conciliar as características culturais e sócioeconômicas e 
aptidão a cultura das famílias com a vocação das áreas e o modelo de assentamento; 

• consolidar os projetos de assentamento já existentes no Estado; 

• interiorizar para os projetos de assentamento as ações dos órgãos de fiscalização ambiental, tais 
como Autorizações de Desmatamento e demais orientações e serviços na época da efetivação 
do assentamento; 

• apoiar a implantação de um novo modelo de assentamento, discutido interinstitucionalmente e 
com as famílias proponentes, definindo os módulos em função da capacidade potencial dos 
recursos naturais. 
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6 - SUBSÍDIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ACRE 

É bastante recente a preocupação em torno das atividades relacionadas ao turismo. Estudos 
referentes à forma, tipologia, planejamento e impactos, distribuição geográfica do fenômeno, volume 
de capital integralizado, marketing, entre outros, têm sido prática comum de alguns poucos especialis
tas, tanto da área turística como de outras ciências envolvidas no processo. 

O turismo, utilizando a acepção do termo em sentido restrito, é um fenômeno sócio-político
econômico-cultural muito recente no cotidiano das sociedades. Alguns estudiosos do assunto apontam 
que ele nasceu nos fins do século XVII, porém, a maioria prefere dizer que ele adquire seu grande 
impulso sobretudo nas sociedades pós-industriais, nas quais a atividade turística passou a ser um espa
ço privilegiado da produção, na medida em que se tornou uma das ocupações sofisticadas do setor 
terciário. 

Nesse contexto, a atividade turística emerge também como uma grande mola propulsora do de
senvolvimento, como uma nova maneira de pensar e enxergar o mundo, a natureza, as paisagens, as 
sociedades, as pessoas. Ou seja, além de ser responsável pela mobilização de amplos setores da econo
mia, ele é também o responsável pela introdução de novas atitudes sociais de comportamento, pelos 
novos estilos de vida, pelos novos padrões de consumo e por uma sociedade cada vez mais dinâmica e 
multifacetada. 

De acordo com NAISBITT (1994: 115-116), a "indústria do turismo" é hoje a maior do mundo 
em termos de contribuição econômica global, superando, inclusive, a agropecuária, a indústria, a pro
dução de energia, a microeletrônica e a computação. Os números apontados pelo autor, demonstrando 
a sua importância em nível mundial, são os seguintes: 

• o turismo absorve 10,6% de toda a força-de-trabalho mundial. Um total de 204 milhões de 
pessoas, ou seja, um em cada dez trabalhadores; 

• o turismo gerará 144 milhões de empregos em todo o mundo até o ano 2005; 

• o turismo é o setor que mais contribui para a economia do mundo, gerando a impressionan
te cifra de 10,2 % do PNB mundial; 

• o turismo é o maior gerador de receitas de impostos (cerca de 665 milhões de dólares); 

• o turismo corresponde a 10,9% de todos os gastos dos consumidores, 10,7% de todos os 
investimentos de capital e 6,9% de todos os orçamentos governamentais. 

Por se tratar de um fenômeno muito amplo, o turismo é apresentado sob diferentes enfoques. De 
acordo comALMEIDA(1994: 37), o vocábulo turismo origina-se de uma complexa mistura semântica 
entre as línguas francesa (tourisme) e inglesa (tourism) , cuja designação nos remete tanto a uma ação, 
como a uma função. 

Para o lexicólogo alemão MORGENROTH (apud ANDRADE, 1995: 35), turismo "é o tráfego 
de pessoas que, temporariamente, afastam-se de seu local fixo de residência para deter-se em outra 
localidade, com o objetivo de satisfazer desejos de natureza diversa, unicamente como consumidores 
de bens econômicos e culturais." 

Como a atividade é praticada em um intervalo de tempo não inferior a um pernoite, passa a exigir 
dos órgãos governamentais e/ou empresas responsáveis pela sua promoção maiores investimentos em 
infra-estrutura, com vistas a atender de maneira satisfatória as necessidades de uma clientela cada vez 
mais exigente. Ou seja, o turismo envolve quase sempre uma dimensão comercial importante, com 
grandes somas de investimentos em hotéis, motéis, parques de camping, shoppings, clubes etc., com o 
fornecimento de uma diversidade de serviços orientados para o turista e com a melhoria de acesso a 
locais por eles freqüentados (SMALL & WITHERICK, 1992: 259). 

Segundo PIRES (1996: 167-168), vários são os requisitos que interferem na qualidade visual da 
paisagem e, por conseguinte, na escolha de um local para o desenvolvimento de atividades turísticas. 
Dentre eles os mais relevantes são: 
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• diversidade - diz respeito a variedade de paisagens que um local apresenta (ausência de 
monotonia); 

• naturalidade - é o grau de aproximação das condições atuais da paisagem com a sua forma 
natural, ou seja, o predomínio da paisagem natural sobre a paisagem artificial; 

• singularidade - refere-se à ocorrência de certos elementos naturais ou humanos na paisa
gem, que se tornam pontos de atração; 

• complexidade topográfica - diz respeito ao grau de irregularidade do relevo (quanto maior 
for essa irregularidade, maior será o valor visual da paisagem); 

• supelficie e borda d'água- correspondem aos mananciais hídricos (mar, lagoas, rios, estu
ários, entre outros) que chegam a contrastar com outros componentes como a terra, as 
vegetações etc. ; 

• atuações humanas- são as atividades responsáveis pela introdução de elementos artificiais 
na paisagem (pontes, estradas, balneários, modernos centros comerciais, monumentos his
tóricos, campos de cultivo etc.). 

Como regra, as empresas que investem grandes somas de recursos (humanos e financeiros) , 
visando à promoção da atividade turística em um dado local, têm como meta prioritária a obtenção do 
lucro imediato (aumento do patrimônio e das divisas geradas pela atividade). Esta atitude leva ao 
consumo dos recursos paisagísticos sem levar em conta, muitas vezes, a vulnerabilidade e a preserva
ção dos mesmos, tratando-se primeiro de propiciar a contemplação e a satisfação das necessidades dos 
visitantes, para só depois " promover o bem-estar" das populações tradicionais que, através do gradual 
processo de aculturação e da degradação ambiental, deparam-se com um presente indefinido e com um 
futuro ameaçado pelas modificações externas, impostas por uma sociedade consumista, alienada e 
excludente. 

É nesse momento que entram em cena os efeitos negativos da atividade, isto é, a outra face da 
paisagem do turismo. Uma paisagem cinzenta e repleta de nuanças, como define ALMEIDA (1994: 
42), que em certos momentos escapa aos olhos de um leitor despercebido ou de um visitante preocupa
do apenas com a sua satisfação imediata. Ao redor das chamadas " ilhas de prosperidade", tão divulgadas 
pela mídia, pelas agências turísticas e pelos grandes grupos econômicos envolvidos no processo, coe
xistem espaços degradados pelos efeitos, diretos ou não, do turismo de massa. Nessas áreas, o brutal 
processo de degradação dos elementos da paisagem é notório. Lixo, esgotos clandestinos ou a céu 
aberto, desmatamento e empobrecimento dos solos, segregação sócio-espacial (muitas vezes seguida 
de expropriação), prostituição infanto-juvenil e adulta, desaparecimento dos valores e tradições locais, 
entre outros aspectos, passam também a compor a realidade promovida, ou gerada, a partir do desen
volvimento de práticas turísticas abusivas. 

Dessa forma, ao contrário do que se pensa, o turismo não é somente fruto de uma sociedade 
moderna, envolvida por um moderno aparato tecnológico capaz de encurtar as distâncias e promover a 
interligação entre povos distintos, porém, com os mesmos objetivos de viajar, conhecer, descansar, 
desfrutar de prazeres desconhecidos etc. Ele é também mais uma forma de exploração planejada, uma 
estratégia de dominação sobre os países subdesenvolvidos, porém, ainda ricos em ecossistemas natu
rais de interesse turístico. 

Em suma, como se pôde perceber, apesar da exibição de números bastante otimistas em relação 
aos aspectos econômicos do turismo, na prática, inúmeros efeitos negativos emergem a partir das 
atividades ligadas a ele, sobretudo nos países em desenvolvimento, devido ao anacronismo administra
tivo; à ausência de um monitoramento/gerenciamento dos recursos paisagísticos, capaz de garantir a 
preservação do meio ambiente e também devido ao abrandamento das questões pertinentes à legisla
ção. Em outras palavras, a legislação existe, mas não há uma aplicação efetiva das leis, acarretando 
prejuízos, muitas vezes irreversíveis, para os ecossistemas aquáticos e terrestres e para as populações 
que dependem deles para garantir a sobrevivência. 
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Metodologia 

Atendendo às expectativas do Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre, pensa-se em turismo 
como alternativa para um desenvolvimento local sustentado e integrado, ou seja, que se leve em consi
deração o potencial e a fragilidade das paisagens naturais e culturais do Estado. Entende-se por fragi
lidade da paisagem, o grau de susceptibilidade mediante a incidência de determinadas atuações. Tam
bém podendo ser definida como o inverso da capacidade de uma paisagem em absorver alterações sem 
a perda gradual ou total de sua qualidade, isto é, quanto maior for essa capacidade, menor será a sua 
fragilidade (BOMBIM apud PIRES, 1996). 

O Acre apresenta uma paisagem bastante diversificada, podendo ser considerada uma das maio
res biodiversidades do planeta, com uma cultura singular de floresta, resultante do processo de ocupa
ção. Entretanto, a despeito desse quadro, até o presente momento não se tem levado em conta suas 
potencialidades, o que poderia vir a aquecer uma demanda ecoturística. Entende-se como potencialidade, 
os recursos ou atividades sócioeconômicas existentes que, por suas características, têm apelo suficiente 
para estimular ou inibir apenas superficialmente a ampliação ou a implantação de novas atividades 
econômicas. 

No caso do ecoturismo, as potencialidades apontadas tendem a se transformar em direcionadoras 
de políticas, redefinidoras de usos dos recursos existentes, meios de valorização do patrimônio natural 
e cultural, e oportunidades de atrair efetivamente investimentos produtivos. 

Para o PROECOTUR (Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia), o ecoturismo 
constitui um "segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e 
cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da 
interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas", e situa-se, atualmen
te, como uma proposta para o Estado. 

As particularidades e especificidades das múltiplas paisagens do Estado do Acre desenham arran
jos espaciais com inúmeras possibilidades de desenvolver um turismo voltado tanto para a valorização 
do patrimônio natural, como para o patrimônio cultural. Considerando-se isso, utilizou-se como crité
rios para dividir o Estado em pólos turísticos: a importância das áreas protegidas, especialmente no 
Vale do Juruá, e a funcionalidade, característica da região do Vale do Acre. 

6.1 -PóLO DO VALE DO JURUÁ 

6.1.1 -ÁREAS PROTEGIDAS 

Classificam-se, aqui, as Unidades de Conservação (UCs), as Reservas Extrativistas, os Projetos 
de Assentamento Agroextrativista, as Terras Indígenas, as Áreas de Entorno das UCs, as áreas de 
Reserva Legal, as Áreas de Preservação Permanente e seu Entorno. 

Parque Nacional da Serra do Divisor - PNSD 

Com 843 mi l hectares, localiza-se no extremo oeste do Estado do Acre, na região do Alto Rio 
Juruá, fronteira com o Peru, na Regional de Desenvolvimento denominada Juruá, englobando os muni
cípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves. O 
PNSD fica a aproximadamente 700 km da capital do Estado, Rio Branco, a 90 km de Cruzeiro do Sul 
e a 150 km de Pucalpa, no Peru. 

Sua fauna e flora excepcionais somadas à densa rede fluvial constituem um forte potencial para o 
turismo. O PNDS apresenta dentro de seus limites uma alta diversidade de paisagens (planícies aluviais, 
montanhas, colinas em variados níveis de dissecação) com topografia variando de acidentada a relativa
mente monótona e gradientes ambientais acentuados. Formações geológicas de idades e composição 
diferentes que geraram um mosaico de solos, sustentando uma comunidade biótica muito diversa. A 
ocorrência da Formação Ramon, conhecida no Peru como "red beds", com seus leitos de rochas calcárias, 
é a única na Amazônia. 
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Partindo-se de Cruzeiro do Sul, a principal via de acesso é fluvial, chegando-se ao Setor Norte 
através do Rio Môa e, ao Setor Sul, pelo Rio Juruá. No período chuvoso, embarcações tipo lancha, as 
"voadeiras", fazem este percurso em 6-7 horas, sendo que, no período seco, este tempo pode atingir até 
30 horas. Por via terrestre, é possível acessar o Parque combinando o uso de veículo, caminhada e 
embarcação. Pela fronteira internacional Brasil/Peru, chega-se ao Parque a pé, utilizando diversas tri
lhas, acessando em pouco tempo as cabeceiras dos Igarapés Ramon, Brasil, Vitor e Juruá Mirim. 

Figura 1 -Belezas cênicas do Parque Nacional da Serra 
do Divisor 

Entorno do Parque Nacional da Serra do 
Divisor (área urbano-agrícola) 

A área urbano-agrícola do entorno do PNSD 
centra-se no município de Cruzeiro do Sul, localiza
do na mesorregião do Vale do Juruá. Limita-se ao 
norte com o Estado do Amazonas; ao sul, com o 
Peru; ao leste, com o município de Tarauacá e a oes
te, com o município de Mâncio Lima. Dista aproxi
madamente 648 km de Rio Branco, por rodovia, atra
vés da BR-364, entretanto, o acesso via terrestre é 
muito dificil sobretudo no período chuvoso ("inver
no" na região amazônica). A ligação com o municí
pio de Pucalpa, no Peru, da qual dista 250 km, so
mente ocorre via aérea (taxi aéreo). Existe um inter
câmbio ativo de turistas entre essas duas cidades, 
influenciado pelo comércio local, que são, também 
atraídos até Lima, no Peru. Cruzeiro do Sul possui 
uma área de24.401 km2, e uma população de 56.764 
habitantes (IBGE, 1996). 

O município de Cruzeiro do Sul conta com 
várias alternativas de banhos e passeios fluviais, em 
que é possível a realização de pescas desportivas e 

recreação em diversos igarapés. Entre os atrativos, destacam-se: 

• Igarapé Preto - Às margens da rodovia que liga ao Aeroporto Internacional. É uma praia 
muito agradável, de areias claras finas, contrastando com a cor escura das águas, mesmo 
assim transparentes e puríssimas; 

• Igarapé Sacada da Alemanha; 

• Igarapé Canhoto. 

Com relação ao patrimônio cultural, sobressaem-se: 

• Catedral Nossa Senhora da Glória - Construção em estilo germânico, de forma octogonal, 
contendo em seu interior um painel representando Nossa Senhora da Glória que abrange 
todo o fundo do altar-mor (figura 2); 

• Fórum da Comarca - Construído em 1904, em estilo neoclássico. Local em que funcionou 
o primeiro tribunal de apelação do Alto Juruá. Na Biblioteca, obras raras estrangeiras e 
mobiliário 
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• Estação do Porto - Estilo colonial inglês, com arco moldado em ferro fundido na Inglaterra 
no ano de 1912; 

• Instituto Santa Terezinha - com sua arquitetura colonial e as Casas Pedreira. 

Na área de influência de Cruzeiro do Sul, no vizinho município de Mâncio Lima, a 100 km, além 
do Parque Nacional da Serra do Divisor (Serra do Môa), práticas agrícolas podem ser observadas pelos 
adeptos de um turismo rural; visitas as casas de farinha da Associação de Produtores dos Índios Poyanawa, 
na aldeia dos mesmos. Também podem ser visitadas, na BR-364, pequenas propriedades com sítios 
com plantios de fruteiras, macaxeira, mandioca e milho. 

As Reservas Indígenas podem ser visitadas para conhecimento de suas práticas sociais e de pro
dução. A bacia do Juruá concentra, além do PNSD, sete terras indígenas: os Ashaninka (Figura 3) do 
Rio Amônia, os Jaminawa Arara do Rio Bagé, os Araras do igarapé Humaitá, os Jaminawa do igarapé 
Preto, os Poyanawa e os Nukini. 

Figura 2 - Catedral Nossa Senhora da Glória/Cruzeiro do Sul 

Atrativos turísticos ligados às águas 

Figura 3 - Índio Asha1únka do Rio 
Amônia 

Constitui igualmente uma potencialidade para o ecoturismo, a ocorrência de rios como atrativos 
para contemplação, observação de animais, pássaros aquáticos, anfíbios e prática de esportes. 

O Rio Juruá nasce no Peru e suas águas drenam cinco municípios em território acreano: Marechal 
Thaumaturgo, Porto Walter, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima. Navegável por grandes 
embarcações durante o período chuvoso e por embarcações de pequeno e médio porte, no período seco, 
este rio corre em uma planície onde desenvolve um traçado com curvas mal calibradas e trechos meândricos, 
formando lagos marginais favoráveis à pesca, intercalados com trechos retilíneos, oferecendo um potenci
al significativo para a contemplação da paisagem e a prática de excursões fluviais. 

Dentre seus afluentes, destaca-se o Rio Môa, que desenvolve um traçado de curvas mal calibrados 
com algumas curvas meândricas. Ele tem suas cabeceiras na superfície colinosa a oeste da Serra do Divisor 
e segue a direção SE-NE até o sopé ocidental da Serra, quando recebe o igarapé Ramon. Após a confluên
cia com o Igarapé Pedernal, quando atravessando a serra por uns cinco quilômetros, encaixa-se nas rochas 
cretáceas da serra, formando um canyon de excepcional beleza. Na região serrana o Rio Môa possui longos 
estirões, contrastando com a excessiva sinuosidade dos trechos entalhados na planície. No período seco, 
surgem trechos com corredeiras e cachoeiras, como Pedernal e Grande, sendo esta com um desnível de 2,5 
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O Rio Môa é o principal afluente do Rio Juruá, no Estado do Acre, e tem sua importância pela 
extensão da sua bacia e pela sua navegabilidade, mas também pela sua intensa vida econômica, dada sua 
proximidade com a cidade de Cruzeiro do Sul. 

Entre seus afluentes, o igarapé Capanauá tem a particularidade de possuir vegetação típica de buritizais, 
asfixiada pelos depósitos de areia, formando verdadeiros "cemitérios de buritis", interessante de ser obser
vado e estudado como fenômeno ecológico em caminhadas pelas suas margens. 

O igarapé Anil destaca-se pela cachoeira Formosa 22m, com 3 belos saltos de 6 a 7 m de desnível e, 
apresentando, em seu curso, uma corredeira contínua. 

O igarapé Água Quente é um filete, com água fortemente carregada de solução ferruginosa, que se 
deposita intensamente sobre as pedras, galhos e folhas, colorindo-os de vermelho ferrugem. A temperatu
ra da água é levemente superior a do Rio Môa. Este local é interessante para acolher um equipamento 
turístico que combine saúde e natureza. Em um outro afluente, o igarapé Água Branca, cujas primeiras 
águas são claras e caem de um paredão de 40 m, corre em um leito entalhado entre altos paredões da serra, 
formando um canyon. 

6.2- PóLo DO VALE DO AcRE 

6.2.1 - ÁREAS PROTEGIDAS 

Recursos Hídricos 

Quanto à potencialidade dos recursos hídricos nas regionais do Alto e Baixo Acre, destacam-se os 
Rios Acre, Xapuri e Abunã. São rios caudalosos, criando condições ideais para prática de canoagem, 
pesca e lazer de praia. 

O Rio Acre faz divisa com Peru, Bolívia e o Estado do Amazonas. Suas principais praias são a praia 
do Amapá, a praia do Riozinho do Rola, a praia do Caruta, a praia do Inferno e a praia do Zaire. 

A praia do Zair e situada no Rio Acre, bem como a Cachoeira dos Padres, localizada no Rio Xapuri, 
constituem locais ideais para camping e pesca esportiva. 

O Rio Abunã é o curso d'água que separa o Brasil da Bolívia. No período chuvoso, oferece paisa
gens deslumbrantes para passeios de barco alugado, podendo ser encontrado, inclusive, dezenas de botos 
cor-de-rosa, uma das grandes atrações do Rio Abunã, na confluência com o igarapé Visionário. No perí
odo seco, várias praias de areia branca formam-se em suas margens. 

Reservas Extrativistas 

As Reservas Extrativistas (RESEX) fazem parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
e são regulamentadas pelo Decreto Lei nº 98.897 de 30/01/90. Elas recebem visitantes de várias cidades 
do mundo, principalmente ecologistas, estudantes, mochileiros e pesquisadores. As Reservas Extrativistas 
são espaços territoriais destinados à exploração auto-sustentável e a conservação ambiental, com interes
se social de melhoria de vida das populações que ali habitam. 

• Reserva Extrativista Chico Mendes: 
É uma importante Reserva Federal, criada pelo Decreto n.0 99.144 de 12/03/90. Possui uma 
área de 976.570 ha, que corresponde a 6,34% da área do Estado. Sua localização abrange os 
municípios de Rio Branco, Capixaba, Xapuri, Brasiléia, Sena Madureira e Assis Brasil. 
O roteiro apresenta atrativos relacionados à natureza amazônica, à cultura extrativista e ribei
rinha. Compõe-se por trilhas na floresta, com condutores/mateiros e seringueiros, permitindo 
a observação da coleta de castanha Ganeiro a março), do corte da seringa (figura 4), a obser
vação de defumação da borracha (demonstrativo) e outras práticas culturais e de subsistência, 
como: o roçado, os SAFs (Sistemas Agroflorestais), casa de farinha, artesanato e artefatos 
de borracha, a utilização de plantas medicinais (fitoterapia), etc. Nas trilhas 
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em área de terra firme, existe a possibilidade de observar a fauna em locais de alimentação 
(barreiro, fruteiras etc.), as aves, observação noturna de jacarés, passeios em canoas a remo, 
histórias contadas e cantadas da luta de Chico Mendes e dos extrativistas. 
Pode-se, portanto, praticar o ecoturismo, em suas modalidades de turismo científico e turismo 
cultural. Foi concluído em outubro de 1999, um hotel de selva (ecolodge), no interior daRESEX 
Chico Mendes, com roteiros bem definidos, processo de capacitação e estratégia de marketing. 

• Seringal Extrativista. Pimenteira: 
Centro comunitário com cinco famílias, contendo infra-estrutura mínima para receber os visi
tantes, composta por: três alojamentos simples (bangalôs coletivos) para 24 pessoas, refeitório, 
cozinha, banheiros coletivos, sala de reuniões, sala de televisão com vídeo movidos à energia 
solar, através das placas solares instaladas no seringal. O seringal é procurado para reuniões 
comunitárias, educação ambiental e capacitação tecnológica e profissional, e recentemente foi 
adaptado para receber visitantes. Compõe-se por trilhas em seringais, com observação das prá
ticas culturais e de subsistência (roças, SAF s, casa da farinha, artesanato e artefatos de borracha 
etc.). Distante cerca de duas horas de Xapuri, este é um produto para ser trabalhado em progra
mas de um ou dois dias. Tem como segmentos de mercado potenciais o turismo cultural e 
turismo científico, necessitando, porém, de melhorias no acesso e na infra-estrutura de hospe
dagem e alimentação, bem como na divulgação junto às agências e rede hoteleira de Rio Branco 
e Xapuri. 

• PAE Chico Mendes - Colocaçf1o Cachoeira: 
Projeto de Assentamento Agroextrativista do INCRA, local onde nasceu e viveu Chico Mendes. 
Já conta com infra-estrutura básica de recepção (alojamento) e recebe dezenas de pessoas por 
ano, com a finalidade de: conhecer onde nasceu e cresceu o líder seringueiro Chico Mendes, 
obter conhecimentos na área de educação ambiental, desenvolver pesquisas e desfrutar do am
biente natural que o local possui. Os visitantes são principalmente estudantes, pesquisadores e 
curiosos sobre Chico Mendes. 
O local oferece trilhas em seringais para observação da coleta de castanha Ganeiro-março ), 
observação de defumação da borracha por famílias de seringueiros (demonstrativa) e trilha com 
árvores identificadas. Este seringal está situado cerca de 30 minutos de, automóvel, da cidade de 
Xapuri. 

--Figura 4 - Extração do Látex Figura 5 - Visão parcial de uma colocação ribeirinha 
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6.2.2- P ATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL 

O Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia - PROECOTUR- do Ministério 
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e da Secretaria dos Assuntos da 
Amazônia, definiu a região do Vale do Acre como um dos pólos ecoturísticos do Estado do Acre, 
levando em consideração: a facilidade de acesso a partir do portão de entrada do pólo (Rio Branco); os 
atrativos ecológicos, culturais e históricos, capazes de atrair demanda nacional e internacional, especi
almente a região de Xapuri, por ser o município onde viveu Chico Mendes, e ter parte da Reserva 
Extrativista Chico Mendes, por congregar maior número e área de Reserva Extrativista do Estado; a 
presença de patrimônio histórico-cultural, de populações tradicionais; as práticas culturais "religiosas"; 
a realização de eventos sistemáticos de divulgação de produtos da floresta e a proximidade dos merca
dos peruanos e bolivianos, centros receptivos de significativo fluxo internacional. 

A região do Vale do Acre é a melhor servida pelo sistema viário. O transporte terrestre interesta
dual ocorre pela BR-364, que apresenta boas condições de tráfego, ligada a Porto Velho e a partir desta 
às demais cidades brasileiras. Atualmente, o Governo do Estado do Acre vem intensificando os esfor
ços para a conclusão do asfaltamento do trecho Rio Branco-Cruzeiro do Sul e discute com o Governo 
Peruano a viabilização de uma rodovia até Lima, a ser concluída nos próximos 3 anos, que ampliará o 
fluxo de turistas e a comercialização com os países vizinhos. 

O Acre está estrategicamente situado, pois encontra-se próximo, cerca de duas horas aéreas, da 
cidade de Manaus-BR e algumas cidades do Peru como: Cuzco, Pucalpa e Puerto Maldonado, impor
tantes centros ecoturísticos. 

A cidade de Rio Branco recebe atualmente 5 vôos diários, proporcionando conexão com as 
principais cidades e capitais brasileiras. Com a abertura do novo aeroporto internacional, outras com
panhias aéreas poderão incluir Rio Branco em seu roteiro. Há, também, vôos regionais oferecidos pela 
empresa aérea Tavaj, os quais atuam interligando os municípios do Acre. 

Tabela 1 - Distâncias terrestres dos municípios em relação à capital do Estado do Acre 

Cistêncías de Rio Branoo para ; 
~ndia 105 \rn 
As.si& Bra&ll 342 km 
Bra&iléia 222 \rn 
Bujan 22km 
Ca~ba 62 \rn 
Cl"uzeiro ao Sul S4D lkm 
IZPitacaoland•a m~m 

Fel~ JOO;cm 
Jord&o 6401km 
Maoc1oL1me GN~m 
Mai'"Qel Urtero Z1~~m 
Mal naumaturllo 678km 
Pléc1do de Castr·o 96km 
Porto .•\cfe 1l$~m 

~orto Watter 7~211cm 
Rodfig_uns /Wos 632 -~<m 

Santa Res~ 405 kll'l 
SM&dor Gu•om~rci 2A m'l 

Sent2 Maâul tH<l 1-'G km 
~muaoo 400 o(Jt'l 

X!pl.J1 188k1T'I 
Ciit,pitõJiS 
Porto V~M 510 l<fr'l 
Man<a.is 1368 om'l 
O."'<JM 1900'i<m 
Goiêrna 3101 km 
Foda}?za 6539 \rn 
Sltto J:)aulo 38521km 

Fonte: ZEE/AC, 1999. 
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Principal Pólo Ecoturístico do Estado do Acre 

Os municípios que fazem parte deste pólo ecoturístico são: Rio Branco, Plácido de Castro, Porto 
Acre, Brasiléia e Xapuri . 

O Pólo apresenta prédios históricos, museus e monumentos, retratando a história da ocupação e 
conquista do Acre e da extração da borracha. A Universidade Federal do Acre (UFAC) conta com um 
acervo de fósseis de animais pré-históricos de grande porte encontrados no vale do Acre. Estes atrati
vos, se adequados para o recebimento de turistas, podem servir de fator indutor complementar aos 
outros atrativos e produtos do Pólo. 

Rio Branco 

Com 228.990 habitantes, a capital do Estado do Acre foi fundada em 1882, com o nome de 
seringal Empresa. É cortada pelo Rio Acre que divide a cidade em 2 partes denominadas Primeiro e 
Segundo Distritos. No período seco, é propício a banhos e esportes náuticos, sendo navegável até as 
fronteiras do Brasil com o Peru e a Bolívia. 
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Entre os principais atrativos turísticos, destacam-se: 

• Parque Municipal Ambiental Chico Mendes 

Localizado a 1 O km do centro da cidade de Rio Branco, com uma área de 52 ha. Cerca de 
metade do parque, é coberto por floresta primária, onde estão presentes espécimes como: 
macaco de cheiro, macaco parauacu, saguis, pacas, quatipuru, tatus; várias espécies de 
aves, cobras jibóia e cipó, lagartos, numerosos insetos, aranhas e outros artrópodes etc. Na 
trilha no interior da floresta, encontram-se algumas representações da vida e da cultura do 
homem da Amazônia, com estrutura de seringal nativo, com aproximadamente 200 serin
gueiras, uma casa de seringueiro, maloca indígena e esculturas das lendas das personagens 
lendárias. 

• Horto Florestal 

Com 17,92 ha, faz limite com o maior Igarapé que corta a cidade, o igarapé São Francisco. 
Cerca de 60% de sua área é coberta por floresta primária e vegetação em elevado processo 
de regeneração. Recebe 5.000 visitas/ano, com a finalidade de praticar esportes (cooper, 
futebol, vôlei, ginástica e capoeira), obter conhecimento na área de educação ambiental, 
desenvolver pesquisas e desfrutar do ambiente natural que o local possui . 

• Parque Capitão Ciríaco 

Localizado no 2° Distrito da cidade, próximo à ponte Cel. Sebastião Dantas. Contém deze
nas de seringueiras e espécies da flora da Amazônia, protótipo de uma casa de seringueiro 
com um defumador de látex. Possui pista de cooper, parque infantil e quadra de vôlei. É 
administrado pela Prefeitura Municipal de Rio Branco. 

• Parque Zoobotânico 

Localizado no Campus Universitário/UFAC. A maior área verde a cidade de Rio Branco. 
Contém várias espécies da flora tropical. O parque contém várias espécies vegetais da 
floresta tropical, havendo inclusive, um trecho de floresta virgem. Pode ser utilizado para 
caminhadas, pesquisas científicas, passeios pelas estradas de seringa, conhecimento dos 
utensílios utilizados pelos seringueiros para extração do látex e observação do processo de 
defumação e formação da péla de borracha defumada. 
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• Colônia Cinco Mil 

Localizada a 13 km do centro da cidade, recebe periodicamente pessoas de diversos esta
dos e muitos estrangeiros. É um centro religioso originário da doutrina do Santo Daime 
(Figura 7). Os adeptos vivem em regime comunitário, trabalham na apicultura, artesanato 
e artefatos de seringa e jarina. O Santo Daime é uma bebida usada nos cultos da Colônia 
Cinco Mil e outros centros. Utilizada há séculos pelos nativos da Amazônia peruana e 
colombiana, sob denominação de "ayauhasca" . Suscetível de provocar curas milagrosas e 
transformações radicais no comportamento das pessoas, o Santo Daime é um culto que 
vem atraindo cada vez mais visitantes às florestas acreanas, onde ele permanece como 
símbolo de tradição secular. O ritual e as vestimentas variam de um centro para outro. Em 
todos, predominam a música, o cantos e os bailados. 

Figura 6 - Atividade religiosa do Santo Daime 

• Lago do Amapá 

Situado à margem direita do Rio Acre, tem acesso pela rodovia AC-40, a 8 km do centro de 
Rio Branco e de barco subindo o Rio Acre. Meandro abandonado, o lago tem forma de "u", 
e, no período seco, forma-se uma praia propícia para banhos, pesca, lazer náutico e 
contemplativo, reserva ecológica e camping. 

• Praia da Base 

Situada às margens do Rio Acre, no centro da cidade. Praticam-se esportes náuticos e 
possui um restaurante flutuante com música ao vivo. 

• Museu da Borracha 

Localiza-se no centro da cidade. Contém peças de arqueologia, paleontologia, história, 
coleção de manuscritos e documentos referentes à História do Acre. 

• Sociedade Recreativa Tentamen 

No 2• distrito, fundada em 1924. Primeira instituição recreativa de Rio Branco (Figura 8). 
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Figura 7 - Sociedade Recreativa Tentamem 

• Anfiteatro Garibaldi Brasil 

Situado no Campus Universitário da UFAC. É um espaço para realização de exposições, 
solenidades, apresentação de peças teatrais e outros eventos culturais. Capacidade para 
300 lugares. 

• Teatro Plácido de Castro 

Construído em estilo moderno, em 1990. Capacidade para 507 vagas para estacionamento. 

• Conservatório de Músicas Maestro Neves 

Localizado no Horto Florestal. Construído em estilo moderno e capacidade para 40 alunos. 

• Palácio Rio Branco 

Localizado no centro da cidade, construído em 1930. Inspirado na arquitetura grega, tendo 
sua fachada ornamentada por quatro colunas jônicas (Figura 9). 

Figura 8 - Palácio do Governo 
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• Catedral Nossa Senhora de Nazaré 

Localizada no centro da cidade. Inaugurada em 1959, construída em estilo romano-basilical, 
tendo na sua arquitetura o formato da basílica de São Pedro. 

• Igrejinha de Ferro 

Localizada no 4• Batalhão de Infantaria e Selva - 4• BIS, no bairro do bosque, montada 
logo após a Revolução Acreana, com chapas galvanizadas e pré-fabricadas, vindas da Ale
manha. 

• Gameleira 

Localizada no 2· distrito, é considerada uma árvore histórica. Tombada através de Decreto 
Municipal em 1981, transformando-se num monumento histórico. 

• Casa do Seringueiro 

Localizada no centro da cidade, criada pela Fundação Cultural do Acre, o acervo reúne 
fotos, quadros, maquete de uma colocação de seringueiros, além de quadros retratando a 
vida de Chico Mendes. 

• Sala Hélio Melo 

Localizada no centro da cidade, onde estão expostos quadros do artista, retratando flores
ta amazônica em todos os aspectos. 
Convém resaltar, também, a importância do artesanato acreano, resultante de contribuições 
de nordestinos e indígenas. Destacam-se os trabalhos em fibras típicas da região, cerâmica 
e ouriço de castanha-do-brasil, belas peças em látex (sapatos, bolsas, adornos etc.) jarina 
(marfim vegetal, conhecido como Marfim da Amazônia), madeira, cestaria (palha, cipó 
titica, timbó e ambé), couro vegetal, bijuterias Qarina, tucumã, anajá e sementes). 
A cidade ainda não dispõe de um espaço permanente (casa do artesão, por exemplo) para 
que os artesãos possam desenvolver suas atividades (comercialização, troca de experiênci
as etc.). As oficinas localizam-se geralmente em suas próprias residências. Existem poucos 
pontos de venda de produtos artesanais. 
Além disso, as feiras atraem para Rio Branco, fluxos de turistas dos municípios e da Bolívia 
e do Peru. 

Rio Branco apresenta durante o ano, as seguintes feiras: 

• EXPOACRE-Feira de Exposição do Estado do Acre e FICA-Feira da Indústria e Comér
cio do Acre: promovidas simultaneamente pelo Governo do Estado. É uma mostra valiosa 
dos principais produtos do Estado (agricultura, pecuária, móveis, vestuários, gastronomia 
etc.), realizada no mês de julho; 

• Feira de artesanato e comidas típicas: realizada anualmente pelo Departamento de Turis
mo do Governo do Estado, aos domingos, no período de maio a outubro (verão amazôni
co); atualmente, funcionando nas dependências do SEBRAE; 

• FLORA -Feira de Produtos da Floresta do Acre: promovida pela Prefeitura de Rio Branco, 
em parceria com várias entidades, inclusive o SEBRAE; 
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• FEMOV-Feira de móveis: promovida, pelo SEBRAE, anualmente. 

Quanto à gastronomia, a culinária típica acreana é rica em frutas e de forte influência nordestina, 
paraense, boliviana e árabe. Seus principais pratos são: pato no tucupi, carne-de-sol com baião de dois, 
panelada, galinha picante, caldeirada, charuto, rabada no tucupi, galinha a cabidela, tacacá, saltenha, quibes 
de trigo, arroz e macaxeira, buchada de carneiro, tapioca com castanha, as variadas maneiras de preparar 
o pirarucu e peixes de um modo geral. Bebidas regionais são consumidas como o xarope de guaraná, a 
caiçuma, a cajuína, o atuá e o caldo-de-cana; além de suco de frutas tropicais como: cupuaçu, graviola, 
jenipapo, bacaba, açaí, cajá e licores de frutas regionais. A cozinha internacional é representada por alguns 
restaurantes que servem pratos italianos, árabes, portugueses, alemães e chineses. 

Plácido de Castro 

Encontra-se localizado na mesorregião Vale do Acre, incluído na microrregião Rio Branco. Está 
situado no sentido leste do Estado do Acre; limita-se ao norte com o município de Senador Guiomard e o 
Estado de Rondônia; ao sul, com o município de Rio Branco e a República da Bolívia; e a oeste, com o 
município de Senador Guiomard. Possui uma área de 2.972 km2 , que representa 1,95% da área total do 
Estado. Dista 97 km de Rio Branco, pela Rodovia AC-40, asfaltada. Está situada à margem esquerda do 
Rio Abunã, no limite com o território boliviano de Montevidéo (zona de livre comércio). 

Plácido de Castro tornou-se um dos principais pólos turísticos acreanos, tendo em vista o atrativo 
da zona de livre comércio boliviana denominada Montevidéo, onde são comercializados produtos impor
tados, no lado oposto do Rio Abunã. Constitui-se numa importante opção de turismo ecológico na Ama
zônia para as tour-operator. 

O Parque Natural Municipal do Seringueiro, com 34 ha de floresta virgem, destinados a fins cientí
ficos, culturais, recreativos e preservacionistas, possui espécies da fauna e da flora regional. Entre as 
árvores, muitas de porte majestoso, destacam-se: castanheiras, seringueiras, angelim, catuabas, bacabas, 
mogno, cacau silvestres e patoás. Possui floresta de capoeira alta, campo sujo e floresta tropical aberta 
com palmeiras. Já o ecossistema aquático é formado pelos igarapés Alvoredo e Visionário que cortam e 
delimitam parte da área. 

Ali, encontra-se também uma réplica da Casa do Seringueiro, com defumador e todos os apetrechos 
usados na extração do látex e sua transformação em borracha. Ao redor, pequenos chapéus de palha, 
proporcionam melhor conforto ao turista. 

Xapuri 

O município de Xapuri está situado na mesorregião Vale do Acre, 
à margem direita do Rio Acre em frente a confluência com o Rio Xapuri. 
Limita-se ao norte e leste com a capital Rio Branco; ao sul, com o 
município de Epitaciolândia e a República da Bolívia; a oeste, com 
Sena Madureira. Dista aproximadamente 188 km de Rio Branco, pela 
BR-317. Possui uma área de 8.137 km2 . 

O município de Xapuri tem todas as condições para transformar
se em um Centro de Excursões da capital, considerando a pequena 
distância de Rio Branco, o que permite uma viagem de ida e volta em 
um dia. 

Dentre os atrativos de maior interesse, encontra-se a Reserva 
Extrativista Chico Mendes devido à sua importância como área natural 
e por sua significação no marco da preservação ambiental e do desen
volvimento sustentável. Esta Unidade de Conservação complementa
se com outras Reservas como Cachoeira e PAE do Remanso, que di
versificam, como já foi dito anteriormente, o produto destinado ao 
mercado de ecoturismo de interesse especializado, entre outros. 
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Figura 9 - Chico Mendes - Líder 
sindical, defensor dos 
povos da floresta 
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Um outro atrativo que merece destaque, refere-se ao fato de o município ter sido parte do cenário 
da história acreana, ocasião em que foi palco do início da Revolução Acreana, acontecimento que gerou 
a anexação do território do Acre ao Brasil (o início da revolução Acreana ocorreu em Xapuri, no dia 06 
de agosto de 1902). 

Xapuri constitui-se no berço da luta preservacionista em defesa das reservas naturais da Amazô
nia, iniciada pelo ecologista Chico Mendes, mundialmente reconhecido, morto em defesa dos povos 
da floresta (Figura 1 0). 

O município de Xapuri tem lindas praias fluviais, destacando-se a praia do Zaire, em frente à 
praça São Sebastião no centro da cidade, e a do Inferno, distante 1,5 km da zona urbana. Além disso, 
possui a Cachoeira dos Padres, um local muito bonito e bastante utilizado para o lazer dos munícipes e 
visitantes, a quatro horas de barco do centro da cidade. 

Como outros atrativos, podemos destacar os seguintes: 

• Fonte do Bosque 

Recanto tranqüilo que evoca a presença das tropas de Plácido de Castro, durante as lutas 
entre brasileiros e bol ivianos na Revolução Acreana. 

• Museu Casa Branca 

Instalada na antiga casa onde funcionou a Intendência Boliviana. Construída em madeira, 
possui dois pavimentos. O acervo reúne objetos que guardam a memória da vida acreana 
no passado: pinturas, documentos, armas, tijolos fabricados na Itália, máquina de quebrar 
castanha etc. 

• Estátua de São Sebastião 

Construída em homenagem ao padroeiro do município. 

• Igreja de São Sebastião 

Construída em estilo antigo. 

Figura lO - Igreja de São Sebastião 

Festas anuais em que há grande concentração de pessoas da zona urbana e rural, bem como de 
visitantes de outras regiões. As principais festas são as seguintes: 

a) Festa de São Sebastião, em 20 de janeiro; 
b) Festa de aniversário da cidade, em 22 de março; 
c) Festa de início da Revolução acreana, em 6 de agosto de 1902. 
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Brasiléia 

O Município encontra-se localizado na mesorregião Vale do Acre, incluído na microrregião Rio 
Branco. Está situado no sentido leste do Estado do Acre, à margem esquerda e direita do Rio Acre, faz 
fronteira ao sul com Cobija, capital do Departamento de Pando (zona de livre comércio) - Bolívia. 

Possui uma área de 3.885 km2 e localiza-se a 230 km de Rio Branco, por via asfaltada relativa
mente bem conservada. 

Este município compartilha com Assis Brasil parte da Estação Ecológica do Rio Acre, bem como 
o Projeto de Assentamento Agroextrativista Santa Quitéria, que se constituem em um promissor mer
cado de ecoturismo. 

Como principais atrativos, o município possui as praias da Bahia e do Adolfo, no Rio Acre, 
próximas ao centro da cidade, ambas com extensão média de 500 metros, com areia fina e clara e 
grandes árvores frondosas margeando a curva do rio, tornando os lugares muito agradáveis. Em julho, 
é realizado anualmente o festival de arte e som, com cantores acreanos. Possui ainda outros atrativos 
como o Igarapé Balanço, o Obelisco do Marechal Rondon e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Brasiléia. 

Por se tratar de cidade-fronteira (limite com a Bolívia) existe fluxo considerável de turistas que 
procuram em Cobija, Departamento de Pando, a ((Zona Franca de Livre Comércio", para compra de 
artigos de procedência estrangeira: bebidas, alimentos, eletrodomésticos, roupas, perfumes e artesana
to boliviano. Também está situada na rota terrestre para Cuzco. 

6.3- FATORES LIMITANTES PARA o EcoTURISMO 

Do ponto de vista do interesse público, a questão chave enfrentada pelo planejamento da ativida
de turística é exatamente como deslanchar um processo de difusão da utilizaçã.o dos recursos turísticos 
de uma área, sem que, com o decorrer do processo de difusão, a própria base de recursos da função 
turística seja destruída. Em outras palavras, a questão chave é a da sustentabilidade. 

Em países como o Brasil, o planejamento turístico é uma iniciativa emergente e sempre esteve 
sob controle do Governo Federal e sua burocracia, que dão os formatos e os ritmos do planejamento 
turístico e costuram as relações com os organismos internacionais como respostas induzidas pelos 
estímulos e agendas destes. É um planejamento constituído a partir de poucas vozes e carente de 
participação locaL 

A inserção de comunidades locais no processo de planejamento é um meio de buscar ampliar o 
leque das vozes nas tomadas de decisão, visando resgatar os interesses locais, supostamente mais pre
ocupados em dar sustentabilidade às atividades no seu espaço geográfico. 

Para incrementar o ecoturismo no Estado do Acre, é necessário primordialmente contar com 
atrativos turísticos diferenciados em termos de patrimônio histórico-cultural, recursos naturais e valo
res culturais. Esta condição, todavia, não tem sido o bastante para atrair um fluxo de visitantes para o 
Estado e as limitações têm se constituído em impedimentos. 

Entende-se como limitações, o conjunto de fatores que entravam, mesmo que temporariamente, 
o uso pleno das potencialidades. Inicialmente, são apontados os obstáculos, que dizem respeito ao 
desenvolvimento do ecoturismo no Estado e também, oportunamente, os problemas pertinentes a cada 
modalidade praticada: 
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• Falta de uma política de Turismo para o Estado do Acre; 

• Desconhecimento do potencial ecoturístico; 

• Desconhecimento dos beneficios e vantagens (ambiental, econômica, cultural e social) da 
atividade ecoturística; 

• Dificuldades em articular papéis entre o Estado e a iniciativa privada; 

• Reduzido número de pessoal capacitado nos órgãos envolvidos com as ações do turismo; 
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• Ausência de parcerias do Estado com a iniciativa privada (agentes de turismo) e as prefeituras; 

• F alta de planejamento participativo das atividades eco turísticas; 

• Falta de incentivo ao desenvolvimento da atividade, por empresários e classe política; 

• Capacitação gerenciaVempresarial da comunidade, insuficiente para aproveitar oportunidades de 
negócios do ecoturismo; 

• Falta de conhecimento técnico para captar recursos para o segmento do turismo; 

• Dificuldades de conexão com a rota tradicional de eco turismo no país e na Amazônia Ocidental; 

• Falta de meios de hospedagem específicos para o ecoturismo (hotéis de selva ou lodges); 

• Deficiências no sistema rodoviário do Estado; 

• F alta de uma infra-estrututa de apoio às ações da iniciativa privada na implantação dos equipamen
tos ecoturisticos; 

• Desconhecimento de certas modalidades de ecoturismo, como turismo rural e agroturismo; 

• Falta de divulgação dos produtos ecoturisticos disponíveis na mídia nacional e internacional (im
pressa e eletrônica); 

• Ausência de um centro de atendimento ao turista no aeroporto e centro da cidade de Rio Branco; 

• Precária infra-estrutura e escassos recursos humanos capacitados nas atuais áreas protegidas visi
tadas; 

• Situação jurídica não regularizada da maior parte das Unidades de Conservação e o não tomba
mento de monumentos, dificultando a preservação destes patrimônios ambientais e histórico-cul
turais; 

• Falta de planejamento na implantação de empreendimentos ECOTUR, não se levando em consi
deração a capacidade de carga do local; 

• Falta de pessoal técnico para gerenciar e fiscalizar áreas de conservação que venham a ser visita
das; 

• Baixo grau de escolaridade das comunidades locais, dificultando o auto-gerenciamento das ativi
dades. 

6.4- CoNcLusõEs 

O ecoturismo deve ter uma atenção específica no bojo das políticas do Estado. A análise dos proble
mas para incrementar esta atividade no Estado destaca, embora com variações, a falta de uma política, 
evidenciada na ausência de infra-estrutura que forneça sustentação à mesma e estimule os investimentos 
do setor privado. 

É de se prever que, a curto prazo, o turismo doméstico evidenciado pelos movimentos culturais e 
festas tradicionais nos municípios acreanos é que animará esta atividade no Estado. A maior conexão com 
Peru e Bolívia, bem como as atividades do novo aeroporto e a divulgação maior do Parque Nacional da 
Serra do Divisor, poderão alterar este perfil, a médio prazo. Os fatores citados poderão atrair uma parcela 
pequena de ecoturistas, com interesses específicos na flora e fauna tropical. Esta parcela é restrita, porém, 
de alto poder aquisitivo e muito exigente. Os ganhos econômicos com a mesma nem sempre são significa
tivos para as comunidades locais. Uma política de turismo deverá contemplar formas de não exclusão dos 
povos da floresta. 

O zoneamento deverá evidenciar as potencialidades ecoturísticas existentes nas regiões do Purus, 
Tarauacá e Envira, que pelos indícios dos mais recentes estudos, apontam um potencial de turismo espor
tivo, como a pesca, e turismo cultural em Reservas Indígenas. 
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7- ZoNEAMENTO EcoLóGJco-EcoNôMJCO NO AcRE: AsPECTOS 

FUNDAMENTAIS DE SUA IMPLEMENTAÇÃO 

Esse capítulo tem como objetivo responder a uma pergunta básica: Como utilizar os produtos da 
primeira fase do Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre- ZEE/ AC? 

Para começar a responder a essa pergunta, é importante lembrar que, como primeiro passo na 
definição de uma estratégia de implementação do ZEE/ AC, foi realizado um amplo processo de discus
são entre os membros da Comissão Estadual do Zoneamento Ecológico-Econômico- CEZEE (como 
representantes dos diversos setores da sociedade acreana: governo, sociedade civil e setor privado) 
sobre os objetivos, finalidades e resultados esperados do zoneamento. 

Nesse processo de debate, sempre foi evidente que o Zoneamento Ecológico-Econômico deveria 
servir como subsídio para a tomada de decisões sobre o desenvolvimento do Acre, contribuindo para o 
planejamento de ações governamentais e políticas públicas estratégicas. Mas que tipo de desenvolvi
mento é esse que o programa de zoneamento deveria subsidiar? 

Para responder a essa pergunta chave, foi realizada uma série de discussões entre os membros da 
Comissão de Zoneamento sobre princípios de desenvolvimento sustentável e o conceito de 
sustentabilidade que o Governo da Floresta está utilizando para orientar todas as suas ações. Esse 
conceito contempla a sustentabilidade em suas várias dimensões: social, ambiental, econômica, cultu
ral, e política (veja Introdução). 

Nesse sentido, as metas do Desenvolvimento Sustentável devem incluir o combate à pobreza e 
outras formas de exclusão 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. 

Além disso, a implementação prática do Desenvolvimento Sustentável implica na viabilização de 
práticas democráticas de tomada de decisão sobre as políticas públicas, como base para o alcance de 
interesses coletivos da sociedade e a resolução de eventuais conflitos de interesse. 

Com base nessa discussão preliminar, foi possível criar um consenso sobre uma questão funda
mental: que o Progranul Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre deve ter como 
objetivo central subsidiar processos de planejamento participativo, visando a implementação de 
políticas públicas volttulas para um novo estilo de planejamento regional e ordenamento territorial, 
norteado por princípios de Desenvolvimento Sustentável 

Nesse sentido, foi definido que uma das funções básicas do ZEE - é contribuir para viabilização 
de políticas públicas que sejam adaptadas a características específicas das diferentes regiões e locais do 
Estado, do ponto de vista social, econômico, cultural e ambiental. Esse processo de espacialização das 
políticas públicas é fundamental para a implementação prática do Desenvolvimento Sustentável. A 
partir de uma sólida base de conhecimentos sobre as características sociais, culturais, econômicas e 
ambientais de nosso Estado, fica bem mais fácil formular e executar políticas públicas mais coerentes, 
ou seja "usar nossa terra com sabedoria". 

A partir desse processo de discussão e legitimação dos conceitos de sustentabilidade e Desenvol
vimento Sustentável, entre os membros da CEZEE, foi possível avançar numa discussão mais aprofundada 
sobre os produtos esperados do Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre. 

Conforme mencionado anteriormente, a CEZEE definiu como os principais resultados esperados 
do Zoneamento Ecológico-Econômcio: i) subsídios para a consolidação em bases sustentáveis de áreas 
ocupadas por agricultores familiares, bem como indicativos para novas áreas potenciais; ii) subsídios 
para a consolidação de Reservas Extrativistas, bem como indicativos para a criação de novas RESEXs 
e Projetos de Assentamento Extrativista; iii) subsídios para a consolidação de Terras Indígenas existen
tes, de forma culturalmente apropriada, bem como indicativos sobre necessidades para a criação de 
outras áreas; iv) subsídios para a consolidação de florestas de manejo sustentável, bem como indicativos 
para a definição de outras áreas prioritárias para este fim; v) subsídios para a consolidação em bases 
sustentáveis de áreas ocupadas por médios e grandes pecuaristas, bem como indicativos para a identi
ficação de novas áreas; vi) subsídios para a consolidação de unidades de conservação existentes de uso 
indireto, bem como indicativos para a definição de outras áreas prioritárias, de alto valor biológico. 
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Partindo desses resultados esperados, definidos pela Comissão Estadual de Zoneamento, a equi
pe técnica do ZEE-Acre planejou e executou uma série de estudos sobre o meio ambiente e os recursos 
naturais, tendências de ocupação territorial e de utilização dos recursos naturais, indicadores sócio
econômicos e conflitos socio-ambientais, dentre outros assuntos. 

Voltando à nossa pergunta inicial (Como utilizar os produtos da primeira fase do Zoneamento 
Ecológico-Econômico do Acre?) podemos afirmar que os resultados da primeira fase do ZEE-Acre, 
apresentados de forma sintética nesta publicação, podem contribuir para as seguintes iniciativas estra
tégicas: 

• revisão, orientação e monitoramento de políticas públicas setoriais, relacionadas à ocupa
ção territorial e à gestão dos recursos naturais (p.ex. políticas fundiária, agrícola, florestal , 
recursos hídricos, conservação da biodiversidade, monitoramento e controle ambiental, 
transportes, incentivos fiscais, energia, saúde, educação e gestão ambiental em áreas urba
nas); 

• exercícios de planejamento participativo para o desenvolvimento sustentável em nivel mu
nicipal (p.ex. Programa Comunidade Ativa, Orçamento Participativo, etc.); e 

• elaboração de planos e programas estaduais de desenvolvimento sustentável, ao exemplo 
do que já vem acontecendo na preparação de um projeto a ser financiado pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento- BID. 

Nos diversos capítulos dessa publicação, são apresentadas recomendações específicas sobre es
sas diversas formas de aproveitamento dos produtos do ZEE-Acre. 

7.1 - O ZoNEAMENTO E A GESTÃO DEMOCRÃ TICA DAS PoLíTICAS PúBLICAS 

Conforme mencionado acima, a viabilização de práticas de gestão participativa das políticas pú
blicas é um aspecto chave da implementação do Desenvolvimento Sustentável. 

Nesse sentido, a implementação do Programa Estadual do Zoneamento depende, em grande 
medida, da viabilização de processos de democratização das políticas públicas, envolvendo o diálogo 
entre diversos setores do governo, sociedade civil e o setor privado sobre estratégias de ocupação 
territorial e gestão dos recursos naturais. Ao mesmo tempo, a própria execução do programa de ZEE
Acre, como temos visto, pode contribuir para o amadurecimento de práticas de gestão democrática das 
políticas públicas no Estado. 

Nesse contexto, algumas ações prioritárias devem incluir: i) apoio para o funcionamento efetivo 
de fóruns municipais, responsáveis pela elaboração de planos locais de desenvolvimento sustentável, e 
ii) dinamização de instâncias colegiadas de gestão das políticas públicas em nível estadual, ao exemplo 
da Comissão do Zoneamento Ecológico-Econômico (CEZEE) e o Conselho Estadual de Meio Ambi
ente, Ciência e Tecnologia (CEMACT), inclusive a sua articulação com as instâncias formais da demo
cracia representativa, como a Assembléia Legislativa do Estado. 

Sob essa ótica, é fundamental que sejam analisadas a situação atual e necessidades para melhorar 
o funcionamento dos diversos fóruns existentes de co-gestão das políticas públicas, em nivel estadual e 
municipal (conselhos, comissões, comitês, etc.). 

7.2 - AsPECTos LEGAIS DO ZoNEAMENTO EcoLóGico-EcoNôMICO DO AcRE 

Quando falamos sobre a implementação do zoneamento ecológico-econômico do Acre, é funda
mental considerar seus a!,pectos legais. Nesse sentido, vale frisar as seguintes considerações: 
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a) em termos gerais, os indicativos do zoneamento devem considerar a existência do arcabouço 
jurídico existente. Ao mesmo tempo, nos processos de revisão de políticas públicas, relacio
nadas à gestão territorial e dos recursos naturais, devem ser analisadas as necessidades de 
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reformas na legislação existente (em nível federal , estadual e municipal) inclusive parare
solver eventuais conflitos (p.ex. entre a legislação ambiental e fundiária); 

b) a implementação de políticas de ordenamento territorial em bases sustentáveis, depende 
não apenas da elaboração de novos instrumentos legais, mas da implementação efetiva de 
legislação existente; 

c) nos Estados amazônicos onde se elaborou leis estaduais de zoneamento, tem ocorrido 
dificuldades consideráveis. As leis estaduais de zoneamento tipicamente são baseadas em 
mapas com escalas muito genéricas (1: 1.000.000 e 1 :250.000) que dividem o Estado intei
ro em diferentes "zonas", estipulando as atividades permitidas e proibidas em cada uma 
delas. Esse tipo de "macrozoneamento" normalmente comete equívocos, em função da 
falta de informações sobre as características específicas de cada local, inclusive em relação 
às realidades e aspirações de populações locais. Enquanto isso, as leis de zoneamento 
muitas vezes acabam servindo como uma "cortina de fumaça ", ocultando a necessidade de 
reformas urgentes entre políticas governamentais que têm contribuído para problemas de 
degradação ambiental e conflitos sociais na região amazônica; 

d) no Estado do Acre, decidiu-se que o Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Eco
nômico deveria ter um perfil menos "legalista ", conforme descrito acima, e mais 
"indicativo " sobre um conjunto de políticas públicas e condutas necessárias para a 
implementação prática do Desenvolvimento Sustentável; 

e) sob essa ótica, ao invés de se priorizar o estabelecimento de zonas fixas em bases 
cartográficas, o ZEE deve trabalhar mais na perspectiva de construir diretrizes normativas, 
que orientarão ações políticas e legais relacionadas ao ordenamento territorial. Com base 
em informações técnicas e políticas se buscará elaborar diretrizes que orientarão o manejo 
e preservação dos recursos naturais. No lugar de delimitar áreas, classificando-as em zonas 
"conforme suas potencialidades, vulnerabilidade e características sócioeconômicas", como 
se cada zona tivesse uma "vocação natural", deve-se trabalhar com diretrizes normativas, 
que deverão orientar o conteúdo de decretos, resoluções ou instruções normativas; 

f) não obstante as discussões recentes sobre o assunto, vale frisar que a Lei Ambiental Esta
dual do Acre (Lei Estadual n.0 1117 de 26/01 /94) tem a previsão de estabelecimento do 
ZEE através de um projeto de lei. Em seu artigo 13°, a referida lei afirma que "Aprovado 
o Relatório Final, pelo órgão Colegiado, será o plano de zoneamento ambiental do Esta
do, por iniciativa do Poder Executivo, convertido em Projeto de Lei, e encaminhado ao 
Poder Legislativo para apreciação"; 

g) considerando o conteúdo da Lei Estadual n. 0 1117/94, podemos afirmar que o Governador, 
atuando em conjunto com a Comissão Estadual de Zoneamento, teria uma boa margem de 
liberdade para definir o contéudo de um projeto lei de zoneamento, a ser encaminhado para 
a Assembléia Legislativa do Estado. Considerando o interessse em evitar uma abordagem 
tradicional de "zoneamento legalista", dividindo o Estado em zonas fixas em mapas, um 
projeto de lei poderia expor princípios para orientar políticas públicas, como também defi
nir instâncias de elaboração e aprovação de políticas de ordenamento territorial, contem
plando membros que devem compor essas instâncias. De qualquer forma, a questão de se 
criar ou não uma lei estadual de zoneamento no Acre (e caso sim, qual deve ser o seu 
conteúdo) é um assunto chave para ser tratado na CEZEE, no CEMACT e, posteriormen
te, no âmbito da Assembléia Legislativa do Estado. 
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7.2.1 -o P APEL DA CEZEE E DO CEMACT 

Em princípio, a Comissão Estadual do Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre (CEZEE) 
poderá assumir um papel de destaque como instância de debate para a formulação e monitoramento de 
políticas públicas relacionadas à gestão territorial e à utilização dos recursos naturais. Por exemplo, a 
CEZEE poderá definir critérios para a elaboração de políticas de incentivos fiscais, econômicos e linhas 
de créditos. Ademais, a CEZEE poderá definir critérios que auxiliem o Governo do Estado a elaborar 
sua política de infra-estrutura estadual. 

O ajustamento de conduta pode ser um instrumento importante na atuação da CEZEE nos casos 
exemplares. Estes casos poderão fornecer subsídios para a elaboração de diretrizes gerais para o 
Zoneamento. De modo geral, a CEZEE tem a possibilidade de desempenhar um papel importante na 
busca de definição de condutas que não lesem o meio ambiente e, consequentemente, colaborem na 
estipulação de critérios para o ZEE, daí a importância de se analisar casos individuais para servirem de 
exemplos para os demais. 

Entretanto, é necessário identificar o efetivo peso político da CEZEE e sua relacão com outros 
colegiados e mecanismos (formais e informais) de tomada de decisão sobre as políticas públicas. Nesse 
sentido, é importante observar que a Comissão Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico, esta
belecido por decreto do Governador, encontra-se numa posição de "subordinação legal" em relação ao 
Conselho Estadual de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia (CEMACT) criado através da Lei Estadual 
no.l 022 de 21/0 1/92). Nesse sentido, determinadas resoluções da CEZEE teriam que ser ratificadas 
pelo CEMACT. 

Mais especificamente, o CEMACT deverá ser uma instância monitoradora das ações da CEZEE, 
no sentido de verificar se a elaboração e implantação do Programa está de acordo com os mandamen
tos constitucional e legal da política ambiental estadual e federal. Através de suas resoluções, poderá 
propiciar princípios normativos que orientem as ações da Comissão. 

Ademais, o CEMACT deverá analisar as decisões da CEZEE, referendando ou deliberando sobre 
as mesmas, pois certas medidas tomadas pela Comissão necessitará da "chancela" do CEMACT para 
ter eficácia erga ominis, já que é deste a competência vinculante. 

Historicamente, a tomada de decisões sobre diversas políticas públicas relacionadas à ocupacão 
territorial e à gestão dos recursos naturais no Acre não tem passado por instâncias colegiadas de nego
ciação entre governo e sociedade, ao exemplo da CEZEE e CEMACT. Alguns exemplos dessa tendên
cia tem incluído a política fundiária do INCRA, a política de transportes e incentivos econômicos (p.ex. 
crédito rural, incentivos fiscais, etc.). 

Considerando as funções previstas para o CEMACT, de acordo com o artigo 4° da Lei n.0 1022/ 
92, esta instância colegiada poderia assumir atribuições mais amplas de articulação de políticas públi
cas. Entretanto, o seu funcionamento até o momento tem sido insuficiente, em parte por ter se mantido 
distante de uma série de políticas estratégicas para o desenvolvimento regional do Estado. 

Uma questão que se tem discutido esporadicamente no Acre é a criação de um Conselho Esta
dual de Desenvolvimento Sustentável, contando com uma série de câmaras setoriais para tratar de 
questões específicas. Uma das vantagens potenciais desse tipo de colegiado seria a maior capacidade 
de harmonizar políticas "desenvovimentistas" e "ambientais". Conforme mencionado anteriormente, a 
criação de fóruns municipais de desenvolvimento sustentável, com apoio do Governo Estadual e do 
Programa Comunidade Ativa, já é uma realidade em todos os municípios do Acre. 

Contudo, a CEZEE poderá ser um importante canal de diálogo entre órgãos públicos (federal, 
estadual e municipal), o setor privado e a sociedade civil, com o intuito de se consolidar recomendações 
da primeira fase do ZEE e iniciativas afins, como a Agenda Positiva para o Estado do Acre. A Comissão 
pode assumir também um importante papel de auxiliar na definição da atuação concreta dos órgãos 
públicos no ZEE. Assim, com a fixação das tarefas que cada entidade pode desempenhar, ficará mais 
fácil uma ação coordenada e eficiente. 

Deve-se buscar cada vez mais a descentralização das políticas e ações do Zoneamento Ecológi
co-Econômico no Acre, com a perspectiva de que, de forma articulada com a CEZEE, sejam fortaleci
dos fóruns municipais e regionais que possam utilizar o ZEE como instrumento para a elaboração e 
acompanhamento de planos de desenvolvimento sustentável local. 

122 



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

7.3 - O ZoNEAMENTO E A QuESTÃO FuNDIÁRIA 

Certamente, a articulação entre a política fundiária e o zoneamento ecológico-econômico é uma 
questão chave para a implementação prática do Desenvolvimento Sustentável do Acre. Nesse sentido, 
é altamente recomendável que sejam viabilizadas as seguintes medidas: 

• em curto prazo, a criação de um Grupo de Trabalho, com a participação do INCRA, MPF, 
MPE, Governo do Estado do Acre e entidades da sociedade civil, com a função de discutir 
e deliberar sobre ações estratégicas para a política fundiária no Estado; 

• com base nas deliberações do referido Grupo de Trabalho, estabelecimento de procedimen
tos operacionais (p.ex. através de convênios entre INCRA e Governo do Estado do Acre) 
sobre ações estratégicas no âmbito da política fundiária, como a metodologia para criação 
e implantação de novos projetos de assentamento; 

• realização de um diagnóstico da situação fundiária do Acre, considerando a sua importân
cia estratégica para o ordenamento territorial do Estado, bem como a base deficiente de 
informações organizadas sobre o tema. Nesse sentido, é necessário superar a tradição de 
muitos Estados amazônicos, que é a de possuir uma estrutura agrária desorganizada, na 
qual a distinção sobre o que é patrimônio público e privado, e a definição de quais são as 
terras pertencentes ao patrimônio federal e estadual, encontram-se muito desorganizadas. 
Com base nos resultados do diagnóstico da situação fundiária do Estado, o Grupo de 
Trabalho deve elaborar propostas de diretrizes e soluções para os problemas identificados, 
inclusive para discussão no âmbito da CEZEE; 

• realização de um estudo sobre as possibilidades de criação de um órgão (departamento ou 
instituto) de terras, no âmbito da administração estadual, com a incumbência de assumir a 
gestão do patrimônio fundiário do Estado, de forma articulada com o INCRA. 

7.4 - LIMITAÇõEs DA PRIMEIRA FAsE DO ZEE -AcRE 

Os estudos da primeira fase do ZEE-Acre foram realizados num contexto marcado por uma série 
de limitações: de tempo, de pessoal técnico, de informações disponíveis, etc. Assim, as informações 
disponibilizadas na primeira fase do zoneamento incluem limitações que devem ser consideradas. Em 
particular, os mapas elaborados em escalas pequenas (1: 1.000.000 e 1 :250.000) são limitados em 
termos de sua aplicabilidade para o planejamento municipal e comunitário. 

Não obstante as suas limitações, os resultados da primeira fase do ZEE-Acre podem contribuir, 
de forma efetiva, para uma série de iniciativas estratégicas no âmbito das políticas públicas, conforme 
descrito nesta publicação. 

7.5 -As PRóXIMAS FAsEs DO ZEE -AcRE 

Em continuidade à primeira fase do Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre, é previsto que 
as fases sucessivas do programa priorizem as seguintes linhas de ação estratégica: 

• identificação de lacunas e necessidades de aprofundamento de informações disponibilizadas 
na primeira fase do ZEE, bem como a viabilização de levantamentos adicionais a nível 
estadual e/ou em áreas geográficas específicas (p.ex. estudos sobre biodiversidade florística 
e faunística); 

• implementação de experiências participativas de Zoneamento Ecológico-Econômico em 
áreas piloto e escalas apropriadas, a nível regional, municipal e comunitário, contemplando 
inclusive a sua integração com Planos Municipais e Regionais de Desenvolvimento Sus
tentável Integrado; 
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• atividades piloto de zoneamento e ordenamento territorial em áreas urbanas (de forma 
vinculada à elaboração de Planos Diretores Municipais)•; 

• monitoramento e avaliação da implementação dos resultados da primeira fase do Zoneamento 
Ecológico-Econômico. 

Uma proposta inicial para a implementação da segunda fase do Programa Estadual de ZEE deve 
ser detalhada e apresentada à Comissão Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico, logo após a 
conclusão da primeira fase. Nesse contexto, uma das preocupações da próxima fase do ZEE-Acre deve 
ser a superação das limitações identificadas na execução da primeira fase do programa. 

Por fim, considerando as diretrizes estratégicas e perfil operacional do programa, a próxima fase 
do ZEE deve adotar como princípio básico e diretriz prioritária o "Ordenamento Territorial do Estado 
do Acre". Tal iniciativa teria o efeito de demonstrar claramente o perfil do programa (que distancia-se 
de abordagens tradicionais de zoneamento ecológico-econômico) bem como o seu vínculo intrínsico 
com as diretrizes estratégicas do Governo da Floresta, como uma política duradoura. 

1 Na Constituição Federal de 1988, o Artigo n. 182, § 1° estabeleceu em municípios com mais de 20 mil habitantes a 
obrigatoriedade de elaboração do Plano Diretor, como " instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana". 
Embora o texto constitucional não exija expressamente a inclusão de um zoneamento no referido plano, trata-se de um instrumento de 
planejamento perfeitamente compatível com seus conceitos de "ordenação da cidade" (Art. 182, §2°) . Além disso, o zoneamento pode 
constituir um instrumento estratégico para a implementação da Lei Orgânica do Município e planos municipais de desenvolvimento. 
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