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1- Apresentação 
Por ocasião da Missão de Identificação do BID, realizada em Rio Branco nos dias 15 a 22 

de janeiro de 2001, dentre os requerimentos exigidos ao Governo do Acre pelos representantes do 

Banco, foi apontada a necessidade da preparação de uma documentação específica sobre os temas 

indígenas associados ao Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre (BR-0313). 

O estudo, realizado por especialistas, deveria conter, por um lado, um diagnóstico sócio-econômico 

dos grupos indígenas beneficiados ou afetados pelo Programa, bem como uma análise sobre a 

adequação da modalidade de abordagem adotada para o apoio aos grupos indígenas e as formas de 

participação previstas em todo o processo no processo. 

Na Missão Especial de Identificação do BID, ocorrida em Rio Branco nos dias 2 e 4 de abril 

de 2001, foi reiterada a necessidade do estudo relativo aos "assuntos indígenas", cujo perfil e 

conteúdo foi discutido em reunião da qual participaram o Secretário de Estado de Ciência, 

Tecnologia e Meio Ambiente, Carlos Edegard de Deus, os representantes do BID Marc Dourojeanni 

(COF/CBR) e Raul Tuazon (REI/ENI), Carlos Alberto Passos, contratado para a elaboração de 

uma análise socioambiental estratégica sobre o Programa, técnicos do Instituto do Meio Ambiente 

do Acre e este antropólogo. 
Na Ajuda Memória que resultou da Missão, datada de 6 de abril, são as seguintes as 

especificações a serem atendidas pelo estudo: "um documento sobre a população indígena do 

Estado, indicando brevemente sua situação sócio-econômica e, detalhando os eventuais impactos 

positivos ou negativos que o Programa possa ter sobre elas e as medidas a serem adotadas para 

evitar estes últimos ou maximizar os primeiros. Neste documento deverão ser explicitadas as ações 

. atuais do Estado em relação aos índios assim como os mecanismos de coordenação existentes com 

a FUNAI" (pg. 4). 
A presente consultoria foi contratada pelo Instituto do Meio Ambiente do Acre, através do 

Contrato Nº 042/2001, assinado a 2 de abril. Destinado a suprir a demanda feita pelas Missões do 

BID, este texto, "Assuntos Indígenas", resulta da leitura de documentos relativos ao Programa de 

Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre, de vasta bibliografia sobre os grupos indígenas do 

estado, de conversas mantidas com técnicos de diferentes secretarias do governo estadual, bem 

como de conhecimentos acumulados em onze anos de atuação no campo indigenista acreano, 

prestando assessoria a organizações indígenas e entidades não governamentais e consultoria a 

programas implementados pelos governos federal e estadual no Acre. 

Rio de Janeiro, 1 O de abril de 2001 
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II-Terras Indígenas 

Em final do século XIX, os primeiros contatos das populações indígenas com caucheiros peruanos e 
exploradores de seringais vindos do nordeste foram marcados pelas "correrias". Além das mortes causadas 
pelos massacres armados, a introdução de doenças e o acirramento induzido de antigos conflitos intertribais, 
as "correrias" tiveram como outro resultado a ocupação dos territórios tradicionais das populações indígenas e 
a dispersão das remanescentes pelas cabeceiras dos principais rios que banham o Estado do Acre. 

A partir da década de 1910, com o agravamento da crise na economia da borracha e a diversificação 
produtiva ocorrida nos seringais, as populações indígenas foram incorporadas à vida econômica e social da 
empresa seringalista. Atreladas a redes de aviamento engendradas pelos patrões através do barracão, 
continuaram suas atividades de subsistência e passaram a produzir borracha, pagar renda e desempenhar, no 
sistema de diária, uma série de atividades produtivas fundamentais ao funcionamento dos seringais, dentre as 
quais, bater campos e pastagens, cultivar e limpar roçados do patrão, fazer farinhadas, movimentar engenhos 
de cana para a produção de rapadura, açúcar mascavo e melado, construir casas, currais e cercas, reabrir 
colocações e estradas abandonadas, roçar, empausar e pontear as estradas de seringa, acompanhar comboios 
de boi até as colocações de centro, tirar borracha do centro nas costas, varejar balsas de borracha até a cidade, 
extrair e transportar madeiras de lei e, ainda, caçar e pescar para o abastecimento do barracão. Esta inserção 
nos seringais, marcada por dívidas impagáveis, roubo nos preços e no peso da borracha e constantes ameaças 
de expulsões das colocações e pesados estereótipos associados à categoria genérica de "caboclo" perdurou até 
fins dos anos 70, configurando uma situação histórica categorizada hoje pelos índios acreanos como "o tempo 
do cativeiro" dos patrões seringalistas. 

A Funai se estruturou no Acre em 1975, numa conjuntura marcada pela compra dos seringais por 
grupos econômicos do sul do país, os "paulistas", e o surgimento de graves conflitos pela posse da terra. No 
dois anos seguintes, procedeu com a identificação das 18 primeiras áreas indígenas no estado. Nos últimos 25 
anos, as populações indígenas protagonizaram processos políticos e sociais que levaram à desarticulação do 
"tempo do cativeiro" e à conquista do "tempo dos direitos". Este novo tempo histórico é marcado pelo avanço 
nos processos de reconhecimento e regularização das terras indígenas, a abolição da renda das estradas de 
seringa, ocupação produtiva dos seringais, organização de cooperativas e associações, conquista de autonomia 
de comercialização, capacitação de professores bilíngües, monitores de saúde e agentes agroflorestais, 
duradouros processos de alfabetização bilíngile, acesso à documentação e cidadania, bem como a constituição 
e legitimação de diferentes organizações do "movimento indígena". 

O processo de reconhecimento e regularização das terras indígenas acreanas perdura até hoje. Nas 
últimas duas décadas, esteve condicionado por várias mudanças nas sistemáticas legais de regularização 
administrativa das terras indígenas, pelas estratégias geopolíticas oficiais de ocupação e desenvolvimento do 
sudoeste amazônico, pelas mobilizações das populações locais, apoiadas e assessoradas pelo "movimento 
indígena" e organizações não-governamentais, bem como por conjunturas institucionais que ganharam forma 
através de programas do governo federal, implementados com recursos financeiros de bancos multilaterais e 
da cooperação internacional. 

Situação atual 

Existem hoje no Acre 28 terras indígenas já reconhecidas pelo governo federal 1. Com extensão de 
2.238.912 hectares, que eqüivale a 14,6% da área total do estado, essas terras estão distribuídas em metade 
dos 22 municípios acreanos, e são destinadas a 12 diferentes povos indígenas falantes de línguas Pano, Aruak 
e Arawá, uma população estimada, em final de 1999, em 9.343 índios, ou 1,8% da população total do estado. 

No Vale do Alto Juruá estão situadas 25 terras indígenas, 89% do total de terras indígenas do Acre, 
que incidem em sete municípios. Com área total de 1.583.622 ha, representam 71 % da extensão total das 

1 Há outras três terras que, em função de reivindicações mais recentes, foram, em final de 2000, incorporadas aos planos 
de identificação e delimitação da Funai, no âmbito do Projeto Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da 
Amazônia Legal (PPTAL), para o ano de 2001. A situação destas três terras, assim como a do seringai Boa Vista, no rio 
Caeté, no Município de Sena Madureira, reivindicado pelos Jaminawa, será comentada na próxima seção. 
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terras indígenas e 10,3% da extensão do estado. Ali habitam 6.953 índios, 74% da população indígena do 
estado, dado que desconsidera as populações de "índios isolados'' que vivem e perambulam nos formadores 
do rio Juruá. 

No Vale do Acre-Purus estão localizadas três terras indígenas, dentre as quais as duas maiores do 
estado. Distribuídas por quatro municípios, têm extensão total de 655.290 ha, ou 29% da extensão das terras 
indígenas acreanas e 4,3% da extensão do Acre. São habitadas por 2.390 índios. ou 26% do total da população 
indígena que habita no estado. 

Terras e populações indígenas no Estado do Acre 

Município Terra lndfgena Povo Pop Extensão Perím Situação 
(ha} 1km) Jurídica 

Assis Brasil Cabeceira do Rio Acre Jaminawa 123 78.513 170 Regularizada • 
Sena Madureira e Mamoadate Manchineri 459 313.647 336 Regularizada 
Assis Brasil Jaminawa 117 
Santa Rosa do Puros Alto Rio Purus Kaxinawá 924 263.130 393 Registrada 
Manoel Urbano Kulina 767 

Jaminauá/Envira Kulina 40 82.000 141 Declarada/ • 
Ashaninka 52 Demarcada 

Kampa e Isolados do Rio Envira Ashaninka 230 232.795 395 Regularizada • 
Isolados 

Feijó Katukina/Kaxina wá Shanenawa 178 23.474 76 Regularizada 
Kaxinawá 358 

Kaxinawá do Rio Humaitá Kaxinawá 255 127.383 246 Rezularizada 
Kaxinawá Nova Olinda Kaxinawá 150 27.533 99 Rell.istrada 
Kulina do Rio Envira Kulina 235 84.364 233 Reaularizada 
Kulina do Igarapé do Pau Kulina 96 45.590 142 Homologada • 
Xi nane Isolados ? 175.000 270 A identificar 
111.arapé do Caucho Kaxinawá 310 12.318 50 Regularizada 
Kampa do Igarapé Primavera Ashaninka 21 21.987 79 Homolozada • 

Tarauacá Kaxinawá da Colônia 27 Kaxinawá 95 105 5 Ree.ularizada 
Kaxinawá da Praia do Caraoanã Kaxinawá 246 60.698 173 Homolosada • 
Rio Gregório Yawanawá 618 92.859 175 Registrada 

Katukina 210 
Camoinas/Katukina Katukina 370 32.624 102 Reaularizada 
Alto Tarauacá Isolados ? 142.600 252 Declarada 

Jordão Kaxinawá do Baixo Rio Jordão Kaxinawá 203 8.726 68 Homoloe.ada • 
Kaxinawá do Rio Jordão Kaxinawá 920 87.293 216 Regularizada 
Kaxinawá do Serinaal Indeoendêncía Kaxinawá 138 14.750 63 A identificar 
Jam.inawa/Arara do Rio Baaé Jaminawa-Arara 165 28.926 98 Reeularízada • 

Marechal Kamoa do Rio Amônia Ashaninka 450 87.205 159 Re2Ularizada 
Thaumaturgo Kaxinawá/Ashaninka do Rio Breu Kaxinawá 365 31.277 158 Homologada • 

Ashaninka 60 
Porto Walter Arara do J caraoé Humaitã Arara 200 86.700 123 Em identificacão 
Rodrigues Alves Jaminawa do Izaraoé Preto Jaminawa 160 25.652 100 Rezularizada • 
Mãncio Lima Nukini Nukini 425 27.264 125 Registrada 

Povanawa Povanawa 403 24.499 105 Homolozada • 
Totais = 11 28 12 9.343 2.238.912 
Fontes: Funai (abril/2001 ); ZEE (2000) • Demarcadas no âmbito do PPT AL ( 1997-2001) 

o PPT AL DO Acre 
Desde 1996, a implementação, pela Funai, do Projeto Integrado de Proteção às Populações e Terras 

Indígenas da Amazônia Legal (PPTAL), no âmbito do Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais 
do Brasil (PP-G7), tem permitido significativo avanço no processo de regularização das terras indígenas no 
Acre. O governo federal, com recursos da cooperação internacional pôs fim, assim, a urna situação de 
paralisia que se arrastava desde 1988, ano da aprovação do Plano de Ação Definitivo do "Projeto de Proteção 
do Meio Ambiente e das Comunidades Indígenas" (PMACI), parte dos contratos de empréstimo firmados 
entre governo brasileiro e BID para a pavimentação da Br-364, no trecho Porto Velho-Rio Branco. 
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Nos últimos cinco anos, o PPT AL viabilizou a demarcação física de onze terras indígenas no Estado 
do Acre. Localizadas em sete municípios, tem extensão agregada de 640.663 hectares, e são ocupadas por seis 
povos indígenas, além de por grupos isolados, um total de 2.164 índios. 

Em I 997, foi demarcada a Tl Cabeceira do Rio Acre, no Município de Assis Brasil, e, em 1998, as 
Tis Kampa e Isolados do Rio Envira, em Feijó, Jaminawa do Igarapé Preto, em Rodrigues Alves, e Jaminawa 
Arara do Rio Bagé, em Marechal Thaumaturgo. Nas últimas duas, em 1999, a Funai indenizou as benfeitorias 
de boa fé das famílias de seringueiros acreanos cadastrados quando da identificação. Essas quatro terras 
tiveram seus processos de regularização concluídos neste mesmo ano, com a homologação das demarcações 
por decretos presidenciais e seu registro em cartório de imóveis e na Secretaria de Patrimônio da União. 

Em 2000, seis outras terras indígenas foram demarcadas, todas no Yale do Juruá, a saber: Kulina do 
Igarapé do Pau, no Município de Feijó; Kaxinawá da Praia do Carapanã e Kampa do Igarapé Primavera, em 
Tarauacá; Kaxinawá do Baixo Rio Jordão, em Jordão; Poyanawa, em Mâncio Lima; e Kaxinawá/Ashaninka 
do Rio Breu, em Marechal Thaurnaturgo. No segundo semestre, a Funai indenizou as benfeitorias de boa-fé 
das 55 famílias de seringueiros e agricultores acreanos que ali viviam. 

Novas modalidades de demarcação começaram a ser gradualmente testadas no âmbito do PPT AL a 
partir de 1999, com a preocupação de apoiar formas mais ativas de participação indígena com o atendimento 
das exigências técnicas e legais inerentes ao trabalho de engenharia envolvido na demarcação. No caso da TI 
Poyanawa, esta estratégia foi viabilizada através de contrato assinado entre o PPT AL e a Associação Agro 
Extrativista Poyanawa do Barão e Ipiranga (AAPBI), com recursos intermediados pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), para que a associação implementasse o projeto "Acompanhamento 
e Consolidação da Demarcação Física da Terra Indígena Poyanawa". Na demarcação das outras cinco terras 
indígenas no Vale do Juruá acreano, o PPTAL viabilizou estratégias de instrumentalização das comunidades 
Kaxinawá, Ashaninka e Madijá (Kulina), através de assessoria antropológica, dando-lhes subsídios para que 
efetivamente acompanhassem e participassem das demarcações, fiscalizando os trabalhos das empresas de 
topografia, garantindo a correta materialização e sinalização dos limites de suas terras e colhendo subsídios 
para a gestação e implementação de ações voltadas para a futura vigilância e proteção de seus territórios. 

Entre 18 e 30 de abril de 2001, o Presidente da República assinou os decretos de homologação das 
seis terras indígenas demarcadas no Acre em 2000, permitindo vislumbrar para breve o encerramento de seus 
respectivos processos de regularização destas terras, que há muitos anos trafegam na burocracia do governo 
federal: duas foram identificadas pela primeira vez faz 24 anos, urna faz 15 e as outras três faz 7 anos. Faz-se 
necessário, para sua plena regularização, seu registro em cartório de imóveis e seu cadastro na Secretaria de 
Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Fazenda, procedimentos burocráticos que o governo federal, 
face o determinado no Decreto 1.775/96, deve cumprir em prazo de até trinta dias após a publicação do 
decreto de homologação. 

Nos últimos dois anos, duas novas terras indígenas foram identificadas e delimitadas por grupos 
técnicos da Funai, e depois declaradas por portarias do Ministro da Justiça. São elas a TI Jaminauá/Envira, no 
Município de Feijó, e a TI Alto Tarauacá, em Jordão. A primeira, identificada em l 996, foi declarada em abril 
de 2000 e sua demarcação tisica findou em abril de 200 l. Identificada para populações de índios isolados em 
1998, a TI Alto Tarauacá foi declarada por portaria ministerial a 20 de abril de 2001, abrindo caminho para 
sua demarcação. 

Também no âmbito do PPTAL, a TI Arara do Igarapé Humaitá, no Município de Porto Walter, foi 
reidentificada em fevereiro de 2000. O grupo técnico da Funai acolheu as reivindicações apresentadas pelas 
lideranças Arara, que pleiteavam a ampliação da terra de 27.700 ha identificada em 1985, com a incorporação 
de parte de seu território tradicional, no rio Valparaíso. O relatório de identificação e delimitação desta terra 
está em fase final de elaboração e prevê substancial aumento de sua extensão, algo em tomo de 86.700 ha. 

Vários avanços, algumas pendências 

As 28 terras indígenas já reconhecidas pelo governo federal no Estado do Acre se encontram, 
portanto, em diferentes etapas de seu processo de regularização administrativa. 
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Situação atual das terras indígenas no Acre 

Situação Jurídica Nº de Tis %doNº Extensão (ha) % Extensão 
de Tis das Tis 

Rtl!:ularizada ITotal\ 13 464 1.134.299 507 
Homeloaada (Total] 10 35,7 603.563 26.9 
Reaistradas em CRI ou SPU 4 14 3 410.786 18 3 
Homolozadas 6 214 192.777 86 
Declarada (Tetal) 2 7;1. 224.600 10.0 
Demarcadas 1 36 82.000 37 
Declaradas 1 3,6 142.600 6,3 
Identiílcadas ITotan - - - - 
Em Identificacio ITotal\ 1 3.6 86.700 3.9 
A Identificar (Total) 2 7,1 189.750 85 
TOTAIS 28 100.0 2.238.912 10000 

Estes dados atestam o significativo avanço havido nos processos de reconhecimento e regularização 
administrativa das terras indígenas no Estado do Acre nos últimos vinte e cinco anos, e particularmente nos 
últimos cinco, na vigência do PPT AL. 

Das 28 terras reconhecidas pelo governo federal no estado, 23, ou 82% do total das terras do estado, 
tiveram suas demarcações tisicas homologadas por decretos do Presidente da República, abrangendo pouco 
mais de 77% da extensão total das terras indígenas no Acre. Destas, 13 estão plenamente regularizadas, pois, 
após sua homologação, foram registradas em cartórios de imóveis e cadastradas na SPU. Outras quatro já 
foram registradas em cartório, e aguardam o término do trâmite de cadastro na SPU. Homologadas em abril 
de 200 l, outras seis agora reúnem condições para o inicio dos procedimentos finais de sua regularização, com 
seu registro em cartório de imóveis e cadastro na SPU. 

Duas terras indígenas encontram-se declaradas por portarias do Ministro da Justiça. A TI Jaminaua/ 
Envira foi demarcada no primeiro trimestre de 2001. As peças técnicas da demarcação já foram entregues à 
Funai, o que permitirá o início dos trâmites internos necessários à assinatura do decreto de homologação. Não 
há qualquer indenização de benfeitorias prevista nesta terra. 

A TI Alto Tarauacá, por sua vez. declarada por portaria do Ministro da Justiça a 20 de abril de 2001, 
está pronta para demarcação. Desde 1998, tem havido gestões da Procuradoria da República para que a Funai 
procedesse com a indenização das benfeitorias de boa fé das 53 famílias de seringueiros acreanos. A maior 
parte destas famílias já deixou os seringais no alto rio Tarauacá, dentro da terra indígena, e mudou-se para a 
sede do Município de Jordão, seringais da vizinhança e a cidade de Tarauacá. A assinatura da portaria 
declaratória abre, portanto, possibilidades reais para a indenização destas famílias. 

Outras três terras indígenas encontram-se em etapas iniciais de seu processo de reconhecimento e 
regularização. A primeira delas é a TI Arara do Igarapé Humaitá, reidentificada por grupo técnico da Funai 
em fevereiro de 2000. Caso o relatório de identificação e delimitação seja realmente entregue no primeiro 
semestre deste ano, conforme previsto, pode se esperar, que seja declarada por portaria do Ministro da Justiça 
no final de 2001 e incluída o Plano Operativo Anual do PPTAL para demarcação ano que vem. 

Duas destas terras ainda figuram nas listagens da Funai como "a identificar". A TI Xinane, situada no 
Município de Feijó, destinada a índios isolados, foi interditada em 1987, ainda durante o Plano Provisório do 
PMACJ, "para fins de estudo e definição", com extensão de 175.000 ha. Embora haja parecer favorável da 
Comissão Especial de Análise de 1992 à proposta de área, a Funai ainda não procedeu com a identificação, 
finalmente prevista no Plano Operativo Anual do PPTAL para o terceiro trimestre de 2001. A regularização 
desta terra indígena é hoje de fundamental importância para a consolidação do bloco de três terras indígenas 
destinado a populações de índios isolados no Vale do Juruá, ao longo da fronteira internacional com o Peru. 

Parte das listas de terras indígenas da Funai desde 1994, a TI Kaxinawá do Seringai Independência, 
situada no Município de Jordão, é composta por dois seringais, Independência e Altamira, com área de 14.750 
hectares, comprados e registrados em cartório pela Associação dos Seringueiros Kaxinawá do Rio Jordão 
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(ASKARJ) entre 1993-94. Em início de 1994, o grupo técnico instituído pela Portaria 1204/93 fez os estudos 
para sua identificação e delimitação. O relatório foi entregue à Funai em novembro de 1995, recomendando o 
reconhecimento destes seringais como terra dominial indígena, conforme previsto no Estatuto do Índio (Lei 
6.001/73). Entre 1996-97, dois pareceres da Procuradoria Geral do órgão colocaram obstáculos à continuidade 
de sua regularização, alegando se tratar de patrimônio particular da ASKARJ, e não terra tradicionalmente 
ocupada pelos Kaxinawá, Desde então, seu processo de regularização está paralisado na Diretoria de Assuntos 
Fundiários da Funai, e desde dezembro de 1999 foi, por decisão do Banco Mundial, retirada da programação 
de terras prioritárias para o PPT AL, até o momento em que a Funai providencie informações adicionais que 
justifiquem sua reinclusão. 

Dadas as dificuldades legais colocadas pela Funai para o avanço no processo de reconhecimento e 
regularização dos seringais Independência e Altamira como terra indígena, a ASKARJ, com a assessoria 
técnica da CPI, elaborou uma proposta para a autodemarcação destes seringais. Esta ação será conjugada com 
a reabertura de antigos ramais de rodagem e estradas de seringa, o plantio experimental de marcos verdes, 
com espécies úteis, em clareiras próximas a certos trechos das picadas, bem como a elaboração de um plano 
de uso e conservação para os dois seringais. Inserida no Projeto de Gestão Ambiental em Terras Indígenas do 
Acre, emenda parlamentar apresentada pelo então Senador Júlio Eduardo Barbosa (PV-Ac) ao Orçamento 
Geral da União de 2001, a proposta será implementada neste ano, através de parceria ASKARJ, IMAC e CPI, 
com parte dos recursos de convênio assinado a 24 de abril, em Rio Branco, entre a Secretaria de Coordenação 
da Amazônia/Ministério do Meio Ambiente, o governo estadual e o Conselho Nacional dos Seringueiros. 

Novas terras indígenas reivindicadas 

Nos últimos cinco anos, lideranças e o movimento indígena demandaram o reconhecimento e criação 
de quatro novas terras indígenas no Estado do Acre: três no Alto Juruá e uma no Alto Purus. Com base nestas 
reivindicações, a Administração Executiva Regional da Funai no Acre logrou que a constituição de grupos 
técnicos para a identificação e delimitação de três destas terras fosse incluída no Plano Operativo Anual do 
PPTAL de 2001. 

Reivindicações para a criação de novas terras indígenas 

Município Terra lndif!ena Povo População Previsão PPT AL 
Feiió Kaxinawá do Seringai Curralinho Kaxinawá 81 1° trimestre 2001 
Mâncio Lima Naua Naua 258 1 ° trimestre 2001 
Marechal Thaumaturgo Arara do Alto Juruá Arara 25 2° trimestre 2001 
Sena Madureira Jamináwa do Rio Caeté Jamináwa 48 - 
Totais = 4 4 4 412 
Fonte: Plano Operativo Anual PPT AL para 2001 (Dezcmbro/2000) 

Em 1998, a Organização dos Povos Indígenas do Rio Envira (OPJRE) solicitou à Administração 
Executiva da Funaí em Rio Branco a criação de uma terra indígena no seringai Curralinho, no Município de 
Feijó, onde há mais de cinco décadas vivem várias famílias Kaxinawá. Neste local, em 1997, dois índios 
sofreram violentas torturas feitas pela Polícia Militar a mando do pretenso proprietário, do que resultou a 
abertura de inquérito policial, que ficou paralisado no Fórum de Feijó. Em 1998, equipe da Funai fez primeira 
visita ao local para levantar dados sobre a situação dessa população, à época com 63 índios. No ano seguinte, 
a Administração da Funai em Rio Branco recomendou à DAF e ao PPT AL a identificação da TI Kaxinawá do 
Seringai Curralinho, de acordo com os procedimentos do Decreto 1. 775/96, num quadro de acirramento dos 
conflitos entre os Kaxinawá e as famflias de agricultores e seringueiros acreanos que ali vivem. A ida do 
grupo técnico para os estudos de identificação e delimitação, prevista para o primeiro trimestre de 2001, 
ocorrerá em final de abril. 

As primeiras reivindicações para a criação de uma terra indígena para o povo Naua, no igarapé Novo 
Recreio, no Município de Mâncio Lima, dentro do Parque Nacional da Serra do Divisor, foram divulgadas na 
imprensa de Rio Branco em final de 1999, a partir de informações trazidas pela equipe do CIMI em Cruzeiro 
do Sul. A existência de população indígena neste igarapé já fora citada, todavia, em relatórios dos grupos 
técnicos da Funai que, em 1977 e 1984, realizaram estudos para a identificação e delimitação da TI Nukini. 
Em maio de 2000, surgiram as primeiras reivindicações feitas pelas próprias lideranças Naua, por ocasião de 



10 

reunião em Mâncio Lima, quando a organização não governamental SOS Amazônia e o lbama-Ac expuseram 
o plano de manejo do PNSD, razão que levou estas duas instituições a solicitar da Funai de Rio Branco a 
realização de perícia antropológica no igarapé Novo Recreio, para verificar se aquela população que se dizia 
Naua era realmente indígena. 

Em final de maio, uma equipe composta por representantes da Funai, lhama, Promotoria de Justiça 
de Cruzeiro do Sul-Ministério Público Estadual, SOS Amazônia, CIMI, governo do estado e do Município de 
Mâncio Lima, realizou reunião com os moradores do Novo Recreio. A seguir, o Administrador da Funai, 
Antônio Pereira Neto, realizou, durante dez dias, perícia antropológica entre a população vive no PNSD e de 
diz indígena, que o levou a confirmar a existência de uma população de 258 "índios e aparentados", cerca de 
30 famílias, residindo em diferentes rios e igarapés no Parque, bem como a defender a necessidade, face às 
demandas das famílias locais, da Funai proceder com estudos necessários à identificação e delimitação da TI 
Naua. 

Em início de novembro, representantes dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, lbama e Incra, 
estiveram no PNSD. Após esta viagem a Justiça Federal solicitou laudo antropológico para comprovar suas 
verdadeiras origens e subsidiar a necessidade, ou não, de providências da Funai para o reconhecimento de 
uma terra indígena para a população Naua. Apesar da indicação da antropóloga Delvair Melatti, a mesma que 
em 1977 coordenou o primeiro estudo para a identificação da TI Nukini, dificuldades de ordem burocrática 
tem resultado na demora no início desta perícia. Enquanto isso, o clima de conflito tem crescido. No PNSD, 
os moradores do Novo Recreio têm realizado mobilizações locais para impedir a entrada de representantes do 
lhama e da SOS Amazônia no igarapé, iniciativas estas que contam com o apoio das lideranças Nukini. Na 
Semana das Culturas Indígenas, em abril, representantes dos Naua, que pela primeira vez visitavam Rio 
Branco, tornaram a reivindicar a criação da terra indígena, e ensaiaram entrar na Justiça contra um membro 
da SOS por prática de racismo. Enquanto a realização da perícia está emperrada na Justiça Federal, a TI Naua 
foi incluída na programação do PPT AL para identificação de identificação, por solicitação da Funai de Rio 
Branco. Prevista inicialmente para o primeiro semestre de 200 l, a constituição e ida de um grupo técnico da 
Funai ao rio Moa ainda não ocorreu, e pode depender da conclusão e dos resultados da perícia antropológica. 

Em fins de 1999, a Administração da Funai em Rio Branco iniciou gestões junto ao PPTAL para a 
identificação e delimitação de uma terra para os Arara, cujas famílias moram dispersas nas margens do baixo 
rio Amônia e em seringais do rio Juruá, nas imediações da sede do Município de Marechal Thaumaturgo. Já 
citados quando da identificação da TI Kampa do Rio Amônia, em 1985, a Funai chegou a acreditar que os 
índios Arara, também conhecidos por Apolina, Santa Rosa e Amoaca, ali permaneceriam com a criação desta 
terra. Os Arara, todavia, preferiram se retirar quando da demarcação desta terra em 1992, por não manterem 
boas relações com os Ashaninka (Kampa). Após receberem visitas do Administrador da Funai de Rio Branco 
e da equipe do CIMI de Cruzeiro do Sul em 1999, os Arara passaram a reivindicar o reconhecimento oficial 
de sua própria terra. Gestões feitas pela Administração da Funai em Rio Branco junto ao PTTAL resultaram 
na previsão da constituição de um grupo técnico para proceder com os estudos no terceiro trimestre de 2001. 

Como o Seringai Independência, outra terra reivindicada, pelos Jaminawa, tampouco se enquadra, 
segundo a Diretoria de Assuntos Fundiários da Funai, nas formas previstas de regularização de terras, pois 
não constitui "terras tradicionalmente ocupada pelos índios", conforme estabelecido pelo Decreto 1.775. Esta 
terra de pretensão indígena é constituída pelo seringai Boa Vista, situado no rio, Caeté, afluente do rio Iaco, 
Município de Sena Madureira. Ali hoje se encontra parte das famílias Jaminawa que há anos mendigava por 
Rio Branco e outras capitais dos municípios do Vale do Acre. A mudança dessas famílias para o rio Caeté 
resultou de negociações feitas pela Funai de Rio Branco com o pretenso proprietário local. A Funai em Rio 
Branco e as lideranças Jaminawa solicitaram à Diretoria de Assuntos Fundiários, em Brasília, a formação de 
grupo técnico para identificar e delimitar essa terra. Alegando não se tratar de terra tradicional Jaminawa, a 
Diretoria levantou a impossibilidade dessa identificação nos moldes do Decreto e sugeriu como alternativa 
sua desapropriação pela Superintendência do Incra ou o governo estadual. O Governo do Estado chegou a 
fazer gestões para a compra desta terra, com a intenção de doá-Ia aos Jamináwa, mas a Procuradoria Geral do 
Estado apontou a impossibilidade da comprar terra de particulares e repassá-la a um grupo indígena. 
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Mosaicos contínuos de áreas reservadas pelo governo federal 

Junto com outras unidades de conservação (Parque Nacional da Serra do Divisor, Floresta Nacional 
do Macauã e Estação Ecológica Rio Acre), quatro reservas extrativistas, três já criadas (Chico Mendes, Alto 
Juruá e Alto Tarauacá) e uma em criação (Riozinho da Liberdade), as terras indígenas, já reconhecidas e em 
reconhecimento, no Estado do Acre fazem parte do "Corredor Ecológico Oeste-Amazônico", no âmbito do 
"Projeto Corredores Ecológicos", do PP-G7. 

Nas últimas duas décadas, ganharam configuração no estado dois mosaicos de terras contínuas 
reservadas pelo governo federal com distintas finalidades, as quais se encontram hoje em diferentes etapas de 
seus respectivos processos de regularização. 

No Vale do Acre-Purus, as Tis Cabeceira do Rio Acre e Mamoadate, a Reserva Extrativista Chico 
Mendes, a Estação Ecológica Rio Acre e os Projetos de Assentamento Extrativista Santa Quitéria e Remanso 
formam um corredor contínuo de I.532.978 ha, 100/o da superfície do estado, distribuído por sete municípios, 
e ocupado por pouco mais de 11.500 seringueiros, castanheiros, agricultores e índios. 

No Vale do Juruá outro mosaico é constituído por 19 terras indígenas, três reservas extrativistas e o 
parque nacional. Estas 23 terras contíguas estão distribuídas por oito municípios, abrangem 3.380.758 ha, 
22% da superficie do estado, e são ocupadas por pouco mais de 15.000 índios, seringueiros e agricultores. 

Mosaicos contiouos de terras reservadas - Vales do Acre-Purus e Juruá 

Vales Terras Reservadas Ouantidade Municípios Extensão (ha) Penulacãe 
Terras Indígenas 02 02 392.160 699 

Acre- Reserva Extrativista 01 07 976.570 9.000 
Purus Estacão Ecolózlca 01 01 77.500 . 

Proietos de Assentamento Extrativista 02 03 86.748 1.815 
Subtotal 06 07 1.532.978 11.514 
Terras Indígenas 19 06 1.470.041 4.435 

Alto Reservas Extrativistas 03 03 1.087.385 8.193 
Juruá Paroue Nacional OI 05 843.012 2.500 

Subtotal 23 08 3.400.438 15.128 
TOTAL 29 15 4.933.414 26.642 

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

No Vale do Juruá, trechos destes dois corredores coincidem com parte da área em que Decreto Nº 
8.843, de 26 de julho de 1911, assinado pelo Presidente da República, Hermes da Fonseca, e seu Ministro da 
Agricultura Pedro de Toledo, previa a criação da Reserva Florestal do Acre, composta por quatro faixas 
descontínuas, com área total de 2.800.000 ha. A "Faixa Extrema do Juruá", com área prevista de 600 mil ha, 
coincide com grande parte da atual área do Parque Nacional da Serra do Divisor, região onde nascem 
importantes formadores da margem esquerda do alto rio Juruá. A "Faixa Gregório", que também teria 600 mil 
ha, é onde hoje estão situadas partes de três reservas extrativistas e quatro terras indígenas. É nesta área onde 
nascem alguns dos principais afluentes da margem direita do alto rio Juruá, a saber, rio Tejo, Igarapé Humaitá 
(Riozinho Cruzeiro do Vale), Riozinho da Liberdade, rio Gregório e rio Acuráua, bem como da margem 
esquerda do médio rio Tarauacá, a saber, os igarapés São Salvador, Primavera e Catuquina. 

Mais antiga medida do governo federal para a proteção e conservação de recursos naturais na região 
amazônica, o Decreto Nº 8.843 nunca chegou a ser posto em prática, mas jamais foi revogado, por meios 
legais, em suas intenções. A proteção destes nascedouros de grande parte das águas que banham o Alto Juruá 
acreano continua sendo de vital importância, de maneira a conservar o riquíssimo patrimônio natural e 
genético ali existente, bem como garantir a qualidade de vida e os territórios das populações de índios e 
seringueiros que ali habitam. 
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Índios isolados 

No Vale do Juruá, ao longo da fronteira internacional Brasil-Peru e de suas proximidades, oito terras 
indígenas já reconhecidas pelo governo federal no Estado do Acre, com uma extensão de 962.712 hectares 
constituem territórios de moradia e perambulação de populações de índios isolados, conhecidos regionalmente 
como "brabos" ou "arredios". A Funai estima o número de isolados que vivem nestas áreas entre 600 e mil 
índios, pertencentes a pelo menos três grupos distintos, que talvez constituam a maior população de índios 
isolados na Amazônia. 

Terras Indígenas habitadas e utilizadas por índios isolados no Vale do Juruá acreano 

Município Terra Indígena Povo Pop Extensão Situação 
lha) Jurídica 

Jaminauá/Envira Kulina 40 82.000 Delimitada/ 
Ashaninka 52 Demarcada 

Kampa e Isolados do Rio Envira Ashaninka 230 232.795 Regularizada 
Feijó Isolados 

Kaxinawá do Rio Humaitá Kaxinawá 255 127.383 Reaularizada 
Kulinado Rio Envira Madijá 235 84.364 Regularizada 

<Kulina) 
Xi nane Isolados ? 175.000 A identificar 

Jordão Alto Tarauacá Isolados ? 142.600 Delimitada 
Kaxinawá do Rio Jordão Kaxinawá 920 87.293 Reaularizada 

Marechal Kaxinawá/Ashaninka do Rio Breu Kaxinawá 365 31.277 Homologada 
Taumaturgo Ashaninka 60 
Totais = 3 8 3 2.157 962.712 

Nos últimos vinte anos, assim como durante o século passado, freqüentes têm sido os conflitos e 
mortes envolvendo isolados e Kaxinawá, Ashaninka, Kulina, Manchineri e seringueiros acreanos. 

Em 1987, devido ao acirramento dos conflitos entre os Kaxinawá, Ashaninka e os isolados nos rios 
Jordão e Envira, a Funai elaborou, em gabinete, a proposta de criação das Tis Xinane e Alto Tarauacá. Nesse 
mesmo ano, criou a Frente de Atração Rio Jordão. No ano seguinte, esta foi transformada na Frente de 
Contato Rio Envira (FCE) e teve sua base estabelecida na margem direita deste último, de frente à foz do 
igarapé Xinane, dentro da TI Kampa e Isolados do Rio Envira, É ali onde funciona até hoje, desde 25 de abril 
de 2000 sob o nome Frente de Proteção Etno-Ambiental Rio Envira. Coordenada pelo sertanista José Carlos 
dos Reis Meirelles Jr. desde sua criação, tem desenvolvido importante trabalho de conscientização dos índios 
Ashaninka, bem como de vigilância e proteção dessa terra indígena, evitando a entrada de invasores e a 
continuidade de enfrentamentos sangrentos entre os Ashaninka e os índios isolados, comuns nos anos 80. 

A partir de 1996, no alto rio Tarauacá, a morte de três pessoas pelos isolados motivou migrações de 
famílias de seringueiros para a sede do Município de Jordão, seringais próximos e a cidade de Tarauacá. Em 
março de 1998, Sidney Possuelo, Chefe do Departamento de Índios Isolados da Funai, e José Carlos dos Reis 
Meirelles sobrevoaram o alto rio Tarauacá e comprovaram a existência de bom número de malocas entre os 
rios Envira, Humaitá e Tarauacá. Pelo número de malocas, estimaram esta população entre 600 e mil índios. 

A TI Alto Tarauacá encontrava-se interditada desde 1987, com extensão de 52.000 ha, sem que a 
Funai tivesse realizado estudos para sua identificação e delimitação. Dados os conflitos com as famílias que 
viviam nos seringais do alto rio Tarauacá, e comprovada a existência das malocas dos isolados, para garantir 
sua segurança, a Presidência da Funai, a 21 de junho de 1998, publicou portaria de "restrição ao direito de 
ingresso, locomoção e permanência de pessoas estranhas aos quadros" do órgão, ampliando sua extensão para 
142. 700 ha e proibindo o acesso vedara a exploração de qualquer recurso natural nesta terra indígena. 

Em junho de 1998, a TI Alto Tarauacá foi identificada por grupo técnico da Funai-Incra, coordenado 
pelo antropólogo Antônio Pereira Neto, atual administrador da Funai em Rio Branco. A proposta de 
identificação e delimitação foi aprovada pelo Presidente da Funai em abril de 2000, com área aproximada de 
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142.600 ha. Foi proposta ainda a indenização e retirada das 53 famílias que ali moravam e a instalação de um 
posto de vigilância da Funai, ligado à Frente Rio Envira, na foz do rio D'Ouro. 

Conflitos entre isolados e famílias de seringueiros e agricultores, todavia, continuaram ocorrendo 
com freqüência. Em junho de 2000, por exemplo, uma expedição de caçadores vindos da sede municipal 
matou, com requintes de crueldade, pelo menos um índio isolado no seringai Oriente. Os isolados revidaram e 
flecharam a escola situada no seringai Seretama, pondo os últimos moradores deste local para correr. 

Após mais de um ano e meio de negociações, foi assinado, a 5 de abril de 2001, em Rio Branco, o 
Convênio Nº 001/2001, entre a Presidência da Funai, Governo do Estado do Acre e Prefeitura Municipal de 
Feijó com o objetivo de fortalecer as ações da Frente de Proteção Etnoambiental Rio Envíra e proteger os 
índios isolados das Tis Kampa e Isolados do Envíra, Alto Tarauacá e Xinane. O governador Jorge Viana 
tomou esta decisão pessoalmente, após visitar as instalações da Frente e sobrevoar as malocas, acompanhado 
de técnicos da Funai e do Ministério do Meio Ambiente e de uma equipe da Revista Época, que logrou fazer a 
primeira foto de um índio isolado, publicada na edição de Natal do ano passado. 

Com duração de dois anos, o convênio propõe a estruturação de um posto de vigilância na foz do Rio 
D'Ouro, na TI Alto Tarauacá, contratação de pessoal qualificado e compra de material e equipamentos, que 
serão utilizados nas duas bases da Frente. Seguindo a nova orientação do Departamento de Índios Isolados da 
Funai, o convênio não visa promover qualquer tipo de contato com os isolados, mas, sim, garantir-lhes a 
exclusividade no uso dos recursos naturais dos territórios que habitam nas terras indígenas já reconhecidas 
pela Funai. 

A 20 abril de 2001, a Portaria nº 369, do Ministro da Justiça, declarou a TI Alto Tarauacá de posse 
permanente dos índios isolados, com 142.600 ha, abrindo a possibilidade de sua demarcação física, no âmbito 
do PPTAL, e da indenização das benfeitorias de boa-fé das famílias de seringueiros e agricultores acreanos ali 
cadastrados pelo grupo técnico Funai-Incra em 1998. 

Ações em pauta 

Considerando o peso que a presença dos índios isolados joga na questão dos limites fronteiriços 
internacionais do Acre com o Peru, bem como a importância de dar condições para que esses grupos 
mantenham seus territórios e formas de vida tradicionais, é meritória a assinatura do convênio entre governo 
estadual e Presidência da Funai. Ao receber recursos financeiros para contratação de pessoal, o fortalecimento 
da base no rio Envira e a instalação de uma nova sede da Frente no rio D'Ouro, a Funai terá condições efetivas 
para marcar presença permanente no alto rio Tarauacá, impedindo a continuidade da invasão desta parte do 
território dos índios isolados por madeireiros e caçadores da sede do Município de Jordão e de seus arredores, 
bem como de conflitos armados com mortos e feridos de ambos os lados. 

A pauta para a consolidação do corredor de terras indígenas que hoje constituem território de 
habitação e perambulação dos índios isolados exige, todavia, outras medidas, a maioria da alçada do governo 
federal, outras, igualmente importantes, do governo estadual. 

Com a promulgação da portaria declaratória da TI Alto Tarauacá, é primordial que o governo federal 
proceda com a imediata indenização das 53 famílias de ocupantes que ali viviam, rato que contribuirá para 
solucionar grave situação social instalada na sede do Município de Jordão e, como estabelece a Constituição 
Federal, garantir o usufruto exclusivo dos recursos naturais desta terra indígena pelos índios. 

A demarcação física desta terra, por sua vez, deve levar em conta a especificidade da situação, para 
que não se repita o acontecido na demarcação da TI Kampa e Isolados do Rio Envira em 1998, quando as 
equipes da empresa de topografia e da FCE passaram perto das malocas dos isolados e foram seguidas de 
perto, rato que resultou em vingança dos isolados, que puseram fogo nas antigas instalações da Frente. 

O processo aberto pela Polícia Federal para apurar o assassinato do índio isolado na TI Alto 
Tarauacá está para ser encaminhado à Justiça, segundo o Delegado Celso Hermógenes Mantovani, e, espero, 
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resultará na exemplar condenação dos três indiciados, um dos quais ex-vereador e sobrinho do atual prefeito 
do Jordão. 

Ainda no Município de Jordão, é importante que o chefe da base do posto de vigilância da foz do Rio 
D'Ouro construa canais de diálogo com as autoridades e a população da sede municipal, de forma a legitimar 
suas atividades e garantir a efetiva proteção da terra indígena. De outro lado, é fundamental planejar como 
poderá dar apoio às famílias Kaxinawá que moram nos seringais das cabeceiras da TI Kaxinawá do Rio 
Jordão, que continuam sendo roubadas e atacadas por isolados. A 26 de março de 2001, por exemplo, uma 
criança de dois anos foi morta, sangrada, por isolados no Novo Segredo, último seringai do rio Jordão. Esta 
medida é de fundamental importância para evitar que possam ocorrer novos conflitos armados, com mortes de 
ambos os lados, e os Kaxinawá deixem de migrar em massa para o baixo rio Jordão, onde hoje se concentra 
cerca de 700/o desta população, e certos recursos naturais já começam a escassear. 

Da alçada do governo federal, é urgente a necessidade de regularização da TI Xinane, no Município 
de Feijó, destinada a populações de índios isolados, interditada pela Funai desde 1987, sem que qualquer 
providência tenha sido tomada para iniciar os estudos de identificação e delimitação. Gestões neste sentido 
foram feitas pela Administração da Funai de Rio Branco, e levaram à sua inclusão no Plano Operativo do 
PPT AL para o terceiro trimestre de 2001. É preciso, por outro lado, pensar numa ágil tramitação do processo 
regularização dessa terra indígena, tendo em vista já se tratarem de terras públicas, arrecadadas pela União, da 
inexistência de ocupantes e de sua importância para a consolidação de terras reservadas para índios isolados 
ao longo da fronteira internacional Brasil-Peru. 

Diante deste este quadro, é de fundamental importância que o governo do Estado do Acre, no âmbito 
do Programa de Desenvolvimento Sustentável a ser financiado pelo BID, implemente, conforme previsto, a 
unidade de proteção integral Santa Rosa (Nº 13), com área estimada em 221.580 ha, situados ao longo do rio 
Santa Rosinha, extremando com as Tis Xinane, Jamináua-Envíra, Kulina do Igarapé do Pau, Kaxínawá Nova 
Olinda e Alto Rio Purus. Esta ação é desejável para garantir o entorno destas cinco terras indígenas e avançar 
na consolidação do corredor de áreas reservadas pelo governo federal no Vale do Juruá, no qual três terras são 
destinadas aos índios isolados. 

A assinatura do Convênio Nº 001/2001, entre o governo estadual e a Presidência da Funai, ao dar 
condições para o fortalecimento das ações da Frente de Proteção Etno-Ambiental Rio Envira, além de abrir a 
possibilidade de implementar ações de vigilância dos territórios das populações de índios isolados que moram 
nesta região, que inclui a criação e regularização da TI Xinane, deve ser também de utilidade para, no futuro, 
contribuir na vigilância e proteção do limite oeste da Unidade de Conservação Santa Rosa. 

Como também previsto, o governo acreano deve encontrar canais institucionais e recursos, junto ao 
World Wildlife Fundo (WWF) e ao Ministério do Meio Ambiente, via "Projeto de Expansão e Consolidação 
de um Sistema de Áreas Protegidas na Região Amazônica do Brasil-GEF" para implementar a área de 
proteção integral Alto Chandless (Nº 14), localizada entre as Tis Alto Rio Purus e Mamoadate. Com área 
prevista de 670.136 ha, ela também permitirá a proteção do entorno destas duas terras indígenas e dos altos 
cursos dos rios Iaco e Chandless, em cujas cabeceiras, no lado peruano, habitam populações de índios Masko 
ainda isoladas. No Brasil, mesmo sendo transformada em unidade de proteção integral, a área do Alto 
Chandless, deverá continuar servindo como território de perambulação, e de moradia sazonal, no tempo do 
verão, para estas mesmas populações Masko, conforme ocorre há muitas décadas, ali e na TI Mamoadate. 

Ao longo da fronteira com o Peru, a Alto Chandless terá área contígua com uma reserva territorial 
destinada a populações indígenas "en aíslamiento" que habitam nos altos rios Los Amigos, Las Piedras, 
Tahuamanu, Chandless e Iaco. Com área de 2.121.207 ha, a reserva fica situada nas Províncias de Tambopata 
e Tahuamanu, no Departamento de Madre de Dios. Sua proposta de criação ficou a cargo da Federación 
Nativa de Madre de Dios (FENAMAD), organização indígena sediada em Puerto Maldonado, e foi entregue 
ao Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) em março de 2001. 

Além de essencial para a proteção do corredor das três terras indígenas já reconhecidas pela Funai 
para os índios isolados, este conjunto de medidas das alçadas federal e estadual é de fundamental importância 
também para a consolidação de um mosaico contínuo de áreas reservadas pelo governo federal no Vale do 
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Juruá acreano, que se estende ao longo e nas cercanias da fronteira do Acre com o Peru. Este mosaico é 
configurado por I 9 terras indígenas, três reservas extrativistas, duas já criadas (Alto Juruá e Alto Tarauacá) 
urna em criação (Riozinho da Liberdade), e o Parque Nacional da Serra do Divisor. Distribuídas por oito 
municípios do Vale do Juruá, estas 23 terras contíguas abrangem 3.380.758 hectares, 22% da superfície do 
estado, e são ocupadas por pouco mais de 15.000 índios, seringueiros e agricultores. 

A criação das duas primeiras unidades de proteção integral de jurisdição estadual permitirá, ainda. a 
conexão, via a TI Alto Purus, desse corredor de terras do Vale do Juruá com outro mosaico contínuo de áreas 
reservadas pelo governo federal no Vale do Alto Rio Acre. Formado por duas terras indígenas, Mamoadate e 
Cabeceiras do Rio Acre, a Estação Ecológica Rio Acre, a Reserva Extrativista Chico Mendes e os Projetos de 
Assentamento Extrativista Santa Quitéria e Remanso, este último tem l .532.978 hectares, 10% da extensão do 
estado, abarca partes de sete municípios, e é ocupado por 11.500 seringueiros, castanheiros, agricultores e 
índios. Ficará, assim, configurado um corredor único e contíguo de terras reservadas pelos governos federal e 
estadual, ao longo das fronteiras internacionais do Acre com o Peru e a Bolívia, com pouco mais de 6 milhões 
de ha, 400/o da área do estado, e população de cerca de 28.200 pessoas. 

É fundamental, por fim, que o governo federal, através do Ministério das Relações Exteriores, com a 
participação da Funai, estabeleça relações com o governo peruano para se informar sobre a proposta em 
discussão no país vizinho de criação de um Parque Binacional, situado ao longo da fronteira internacional, 
com os objetivos de proteção do meio ambiente e de populações de índios isolados. 

Este entendimento entre os governos dos dois países, bem como com as organizações indígenas que 
ali atuam, é necessário, por outro lado, para acompanhar as várias iniciativas em curso no Peru para a criação 
de "reservas territoriais" destinadas a populações indígenas "en aislamiento", A 7 de julho de 2000, o ex 
Presidente Alberto Fujimori assinou o Decreto Supremo Nº 030/2000-AG, criando a Zona Reservada Alto 
Purús, faixa de proteção ambiental com 5.101.945 hectares, situada nos Departamentos de Ucayali e Madre 
de Dios, contígua à fronteira internacional com o Brasil, em trecho de florestas que, em território peruano, se 
estende entre as cabeceiras do rios Acre e Amônia Esta Zona Reservada é destinada à conservação da 
biodiversidade, mas seu decreto de criação explicita que poderão ali habitar populações indígenas "em 
isolamento voluntário", que tenham territórios imemoriais nessa região. 

A Zona Reservada Alto Purus veio a incluir duas Reservas Territoriales destinadas a populações de 
índios isolados: Alto Purus e Murunahua, esta ultima situada nas cabeceiras dos rios Yurua e Huacapahtea. 
Ambas foram propostas e sustentadas tecnicamente pela organização indígena Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Amazonia Peruana (AIDESEP), e criadas por Resolución Directoral regional em 1997. 
Contudo, por não ter reconhecimento respaldo legal em nível nacional, têm sido invadidas por madeireiros, 
traficantes e missionários, bem como palco de enfrentamentos violentos entre índios isolados e moradores 
locais. 

O Decreto Supremo assinado por Fujimori engloba ainda parte da proposta de reserva territorial para 
as populações indígenas isoladas dos altos rios Los Amigos, Las Piedras, Tahuamanu, Chandless e Yaco, na 
faixa da fronteira internacional contígua ao Vale do Alto Rio Acre, no Estado do Acre. Esta reserva também 
tem sido alvo das ações de grupos madeireiros peruanos, do que tem resultado conflitos armados e várias 
mortes de índios isolados. 
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III- Breve diagnóstico sõcio-econêmico 

Os anos 80: conquista das terras e estruturação das cooperativas 

Nos anos 80, as populações indígenas se mobilizaram localmente para garantir as terras identificadas 
pela Funai. Destas mobilizações resultaram a legitimação de novas lideranças, a desarticulação do regime de 
barracão, a abolição da renda, retirada dos patrões, o retomo de famílias indígenas que viviam espalhadas por 
seringais e colônias, a ocupação produtiva de colocações e estradas de seringa, a estruturação de cooperativas 
e uma maior autonomia para comercializar borracha e mercadorias nas sedes municipais. 

Neste período, houve progressivo aumento da quantidade de borracha produzida pelas populações 
indígenas em suas terras, como fruto da ocupação produtiva das colocações dos seringais e da disponibilidade 
de mercadorias e instrumentos de trabalho nas cantinas das cooperativas. Houve também aumento do número 
e do tamanho dos roçados de terra e de praia. Estas práticas agrícolas eram bastante prejudicadas quando 
havia patrões, dados o atrelamento da mão de obra indígena em outras atividades nos seringais, as ameaças 
de expulsão a que estavam sujeitas e as invasões feitas pelo gado. 

Estas iniciativas estiveram apoiadas por recursos canalizados de programas tocados por diferentes 
órgãos públicos ou intermediados por organizações não governamentais de apoio junto a diferentes agências 
humanitárias. Mesmo com o gradual desaquecimento da economia da borracha já na segunda metade dos 
anos 80, estes recursos possibilitaram que as populações indígenas prosseguissem com a organização coletiva 
da produção e venda da borracha, aprofundassem processos internos de reordenamento político e social, bem 
como efetivamente garantissem o uso de seus territórios. Os ganhos políticos, portanto, foram inegáveis, mas 
a sustentabilidade econômica, já cobrada à época pelas agências financiadoras, não foi alcançada, dada a 
fragilidade do mercado do principal produto do qual todo este movimento social dependia: a borracha. 

Por outro lado, vários outros problemas estruturais foram enfrentados pelas cooperativas indígenas 
na busca de alternativas para uma inserção mais autônoma na economia dos municípios. Dentre estes, podem 
ser destacados o baixo preço da borracha, os altos preços dos produtos industrializados (mercadorias, 
combustíveis e peças de reposição), a inexistência de mercado para outros produtos agrícolas e florestais, as 
grandes distâncias dos centros urbanos, a pouca capacidade gerencial dos administradores pelas cantinas, 
bem como sua inserção em relações de aviamento controladas por comerciantes e outros grupos citadinos. 

Os anos 90: crise na economia da borracha e volta às aldeias 

Durante wn século, a matriz espacial, produtiva e comercial da empresa seringalista esquadrinhou as 
florestas dos rios acreanos. Vivendo em seringais, as famílias indígenas, nucleares ou extensas, ocupavam 
colocações, nas quais realizavam atividades voltadas para sua subsistência e para a geração de produtos para 
comércio, principalmente a borracha. 

Nos anos 90, profunda crise se estabeleceu na economia florestal do estado, devido à falta de uma 
política do governo federal que garantisse preço e mercado para a borracha. Esta conjuntura resultou na 
paralisação da compra de borracha pelas usinas e pelos comerciantes citadinos. Na primeira metade da 
década, comerciantes, políticos e donos de seringais promoveram retiradas ilegais e predatórias de madeira 
de lei, atingindo terras indígenas e seus entornos. Até hoje são comuns caçadas e pescarias comerciais em 
algumas terras indígenas, incentivadas por regatões e feitas por gente da cidade e por moradores do entorno 
das terras indígenas. Em menor escala, estas invasões continuam ainda hoje em várias terras indígenas do 
Acre, motivando ações das populações locais para a vigilância e a proteção dos limites de seus territórios 

A crise na economia da borracha combinou, na maior parte das terras indígenas do Acre, com um 
quadro marcado pela falta de recursos de projetos e redundou na desarticulação das redes comerciais antes 
atualizadas através das cooperativas. 

No novo quadro configurado com o prolongamento da crise da economia da borracha, nas terras 
indígenas, a grande maioria das famílias extensas optou por abandonar as colocações nos centros da floresta, 
antes usadas para a moradia e o corte da seringa, mais fartas em caça, e preferiu se concentrar em novos 
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locais nas margens dos rios e em locais mais próximos às sedes municipais. A desnaturalização da matriz 
espacial do seringai, com o esvaziamento das colocações de centro e o desmonte das antigas sedes das 
cooperativas, resultou no surgimento de várias novas "aldeias", formadas por números variáveis de famílias 
extensas, ligadas por laços de parentesco, afinidade e vizinhança. 

As novas aldeias são territórios coletivos, que abrangem nichos ecológicos complementares, nos 
quais os grupos familiares utilizam recursos naturais diversificados da floresta e espaços domesticados: rios, 
igarapés e/ou lagos para pesca e obtenção de água potável, o terreiro para as plantações e criações domésticas, 
seringueiras para a produção de borracha, terras firmes para os roçados, praias e barrancos para os cultivos 
agrícolas de verão, madeiras e palheiras para a construção, bem como capoeiras e matas brutas onde é 
coletado amplo leque de espécies florestais (frutas nativas, palhas, corantes, cipós, coagulantes e plantas 
medicinais). Alguns recursos são apropriados de forma privada pelos moradores de uma casa, enquanto que 
outros são aproveitados de forma coletiva pelas famílias das várias casas que compõem a aldeia ou de locais 
de moradia próximos. 

Nas novas aldeias, a produção de borracha, quando não foi totalmente abandonada, assumiu peso 
bem menor no conjunto de atividades produtivas das famílias extensas, que têm preferido intensificar uma 
diversificada agricultura de terra firme e de praia, aliada à criação de animais domésticos, galinhas, patos e 
porcos e inclusive pequenos rebanhos bovinos. Através desta nova estratégia de combinação das atividades 
produtivas realizadas ao longo do ciclo anual é que a maior parte das famflias tem procurado garantir uma 
subsistência mais farta e abrir meios para se inserir nas economias dos municípios. A venda dessas criações e 
de produtos agrícolas, aliada às aposentadorias e salários de funcionários públicos, são hoje a principal fonte 
de renda de muitas famílias indígenas. 

A comercialização das produções agrícolas e das criações tem sido realizada junto a marreteiros e a 
comerciantes nas sedes dos municípios, algumas maiores, outras pequenas. As familias têm recorrentemente 
se queixado, todavia, dos baixos preços pagos pelos seus produtos e dos altos preços das mercadorias e bens 
de consumo duráveis necessários à vida na floresta. Outros problemas enfrentados são as grandes distâncias 
de boa parte das terras indígenas dos restritos mercados das vilas e núcleos urbanos, a falta de condições 
adequadas de transporte e armazenamento, bem como a inserção dos grupos familiares extensos em relações 
de aviamento controladas por comerciantes e regatões. 

Limites à ampliação da criação e agricultura comercial 

Fatores socioambientais 

A concentração das aldeias e famílias ao longo dos rios tem como resultado o uso mais intensivo dos 
trechos de florestas e capoeiras situados nas margens para a agricultura e a criação. Este processo tem levado, 
em muitos locais, a progressivo comprometimento da cobertura florestal e da proteção natural das margens 
dos rios, dificultando sua navegabilidade e privando as caças e peixes de fontes naturais de alimentação. Tem 
resultado, ainda, na gradativa escassez de várias espécies florestais usadas na construção de casas, canoas e 
outros instrumentos de uso cotidiano. Estas aldeias nas margens, por outro lado, se apresentam como locais 
bem mais escassos de caças grandes e peixes, reforçando a necessidade de intensificar a atividade da criação 
de pequenos animais nos terreiros. 

As criações domésticas constituem hoje importante fonte de proteína animal para a alimentação das 
famílias indígenas, A criação está intimamente ligada à atividade agrícola. Além de restos de comida da casa 
e de alimentos que coletam no terreiro, nos campos e no aceiro da mata, galinhas, patos porcos e o gado são 
alimentados com macaxeira e milho dos roçados. A quantidade de animais criada por um grupo familiar em 
sua colocação guarda, por isso, relação direta com as quantidades de macaxeira e de milho plantados, bem 
como as estratégias adotadas para a alimentação de subsistência e a comercialização de parte destes animais. 

A criação de porcos soltos e as invasões nos roçados têm constituído fontes recorrentes de atritos 
entre familias de uma mesma aldeia ou de lugares próximos. Na beira do rio, as famílias têm de combinar 
para criar seus porcos de um lado do rio e colocar os roçados do outro. Em anos recentes, houve, em muitas 
aldeias, grande crescimento do número de famílias que começaram a criar gado. Muitas não têm condições 
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adequadas ou conhecimento suficiente para manter bons campos e o gado sadio. Ocorreu, ainda, um awnento 
no tamanho dos rebanhos e das pastagens dos grupos familiares que já haviam iniciado sua criação em anos 
anteriores. Em função dos baixo preços da borracha, o gado passou a ser visto como "poupança", ou reserva 
de valor, passível de ser utilizada em casos excepcionais ou de necessidade: mudança de colocação, compra 
de mercadorias em grosso, mobilização de mão de obra para trabalhos coletivos e doenças graves, que tomam 
indispensável a compra de medicamentos e/ou tratamento na cidade. 

São dois os modelos que têm sido adotados pelas famílias indígenas na implantação ou expansão da 
atividade pecuária doméstica. Um primeiro ganha forma através da criação de uma vaca ou de um número 
reduzido de cabeças em um campo, geralmente pequeno, ao redor da casa, ou em pequenos campos comuns, 
abertos nas imediações do conjunto de casas existentes numa colocação ou aldeia. Em certos casos, este 
modelo é o único possível, visto que o grupo familiar ocupa um "local apertado", com vizinhos próximos, ou 
não tem dinheiro para comprar arame para cercar o campo ou adquirir mais gado. O segundo modelo é o da 
criação em maior escala, que pressupõe a ampliação anual do campo já aberto para suportar um número 
crescente de cabeças e manter o gado saudável, com capim novo e fresco. Em bom número de casos, contudo, 
não é acompanhado do cercamento do campo. Esta forma de criação de gado tem gerado queixas e "questões" 
entre vizinhos, visto que impede o cultivo de praias e barrancos e resulta na invasão de roçados colocados na 
margem do rio. Esta situação tem reforçado a necessidade de abertura de roçados cada vez mais distantes das 
casas. Em rios pouco largos, o aumento do número de famílias que cria gado e do tamanho dos planteis tem 
colocado dificuldade aos plantios de praia, de feijão e de amendoim, feitos na época do verão. 

Fatores de mercado 

Apesar das mudanças nas estratégias produtivas priorizadas a partir do aprofundamento da crise da 
borracha, bem como nas formas de inserção em redes de comercialização em nível local, o principal leque de 
mercadorias e bens industrializados consumidos pelas famílias que moram na floresta continua basicamente o 
mesmo de há quase um século. 

Nos últimos anos, na tentativa de abrir novas alternativas para fazer frente à falta de preço e mercado 
para a borracha, a quase totalidade dos grupos familiares, antigos ou novos moradores das aldeias ribeirinhas, 
optaram por combinações de atividades produtivas que priorizam a agricultura de terra firme e a criação de 
animais domésticos, com a interrupção da produção de borracha. Apesar deste reordenamento da combinação 
de estratégias produtivas ter sido tendência geral nas terras e aldeias indígenas, os grupos familiares extensos 
os grupos familiares enfrentam dificuldades e restrições para consolidar a opção de vender produtos agrícolas 
e criações domésticas como forma principal de obtenção das mercadorias, seja nas sedes municipais, seja 
junto aos regatões que operam na beira dos rios. 

Borracha 

O abandono pelo governo federal das políticas de preço e garantia de mercado para a borracha do 
seringai nativo resultou, desde início dos anos 90, numa forte desarticulação econômica nos altos rios e nos 
municípios acreanos, Após 1992, usinas de beneficiamento e comerciantes citadinos de vários municípios 
deixaram, em vários períodos, de comprar borracha. Para precaver-se contra a impossibilidade de revender a 
borracha às usinas, os comerciantes passaram a aceitar pagamentos em borracha apenas para a quitação de 
débitos anteriormente contraídos por arrendatários e regatões. Os últimos patrões abandonaram os seringais e 
desarticularam as redes comerciais através das quais circulava a borracha produzida pelos seringueiros e as 
mercadorias consumidas pelas famílias nas colocações. 

Em final de 1993, fruto de um incipiente reaquecimento da economia da borracha na região, o quilo 
da prancha de cernambi virgem prensado (CVP) estava cotado nas cidades a US$ 0,80, preço que se manteve 
com poucas variações até final de 1996. Os regatões, contudo, pagavam aos seringueiros menos pelo quilo da 
borracha, e sempre "a troco" de mercadorias caras e pouco diversificadas. Em setembro de 1996, o quilo da 
borracha era vendido a R$ 0,85 nas cidades. A partir da segunda metade de 1997, os comerciantes e mesmo 
os regatões deixaram de comprar borracha, recebendo-a apenas para compras à vista e para a quitação de 
débitos anteriores, com preços que variavam entre R$ 0,40 e R$ 0,60 o quilo. 



19 

Apesar da crise na economia da borracha ter se feito sentir já em meados dos anos 80 e se instalado 
no início dos anos 90, as cooperativas indígenas lograram manter articulada a produção de borracha nas terras 
indígenas, a venda da borracha nas sedes municipais e a comercialização das mercadorias nas cantinas. Isto 
foi possível graças a recursos de convênios assinados entre a Funai, a Sudhevea e a Comissão Pró-Índio. Entre 
1990-92, o Projeto de Implantação da Reserva Extrativista do Alto Juruá e Desenvolvimento Comunitários 
das Áreas Indígenas Circunvizinhas, financiado pelo BNDES e gerenciado pela Regional Vale do Juruá do 
Conselho Nacional dos Seringueiros, repassou recursos para a incipiente cooperativa da reserva e para mais 
16 cooperativas indígenas. Com estes recursos, índios e seringueiros do Alto Juruá mantiveram articulada a 
produção de borracha, gozaram de autonomia na comercialização de suas produções extrativista e agrícola, 
adquiriram barcos e motores para transporte fluvial, acabaram com a renda das estradas de seringa na reserva 
e rnantiveram um maior controle sobre a utilização dos recursos naturais de seus territórios. 

Nos últimos quatro anos, a produção de borracha foi paralisada em quase todas as terras indígenas do 
Acre. Apenas nas terras Kaxinawá no Município de Jordão foi que a atividade teve morna continuidade, 
envolvendo pequena parte das famílias, com a produção de lâminas de couro vegetal, no âmbito de contrato 
de cooperação assinado em 1995 entre a Associação dos Seringueiros Kaxinawá do Rio Jordão (ASKARJ) e a 
empresa Couro Vegetal da Amazônia S.A. Em 1999, a ASKARJ logrou acessar recursos do Programa de 
Apoio ao Extrativismo (Prodex) para o financiamento da produção do couro vegetal nas três terras Kaxinawá 
no Município de Jordão. Quase três anos se passaram desde o primeiro pedido de financiamento feito ao 
Banco da Amazônia S.A., devido à exigência do BASA de que a associação Kaxinawá contasse com carta de 
anuência assinada pelo Presidente da FUNAI. 

Em 1999, três associações indígenas se cadastraram para receber o subsídio da borracha previsto na 
Lei Chico Mendes, a saber: a ASKARJ, a Associação Comunitária Shanenawa de Morada Nova (ACOSMO) 
e a Associação do Povo Arara do Igarapé Humaitá (APAIH). Estas associações, todavia, acabaram não 
acessando os recursos do subsídio, pois não comercializaram qualquer quantidade de borracha de acordo com 
as normas estabelecidas na Lei. 

Houve tímida retomada no mercado da borracha em alguns municípios do Vale do Juruá nos anos de 
1999-2000. O quilo do produto passou a ser comprado pelos comerciantes ou sindicatos a preços que variam 
entre R$ 1,00 e R$ l ,20, dado o subsídios incorporados à Lei Chico Mendes. Neste novo quadro, é comum 
ouvir de algumas famílias que gostariam de voltar a cortar seringa. Alegam, todavia, que não mais dispõem de 
utensílios de seringa, que se deterioraram após vários anos sem uso. Dada a crise prolongada, estas famílias 
não dispõem, por sua vez, de capital para investir na compra de novos utensílios, difíceis de encontrar à venda 
nos centros urbanos, e para reabrir estradas e colocações. 

Agricultura 

A intensificação da agricultura com fins comerciais tem sido dificultada por diferentes fatores, 
alguns em nível local, outros por restrições nos mercados nas sedes municipais. 

Muitas das famílias que nos últimos anos recomeçaram a vida, ao abandonar colocações de centro e 
abrir no bruto novas aldeias e locais de moradia na margem do rio, apenas agora começam a alcançar situação 
de fartura de alimentos, legwnes e frutas. Muitos desses novos locais são "apertados", devido ao grande 
número de famílias que passaram a morar juntas. A proximidade das novas aldeias, bem como a criação de 
porcos e gado por vizinhos, coloca restrições ao plantio de áreas maiores e da utilização de praias, dado o 
perigo de invasões nos roçados e de conflitos com os vizinhos. 

Nas aldeias, a agricultura é basicamente wna atividade de subsistência. A venda dos produtos 
agrícolas é feita de forma esporádica nas sedes municipais menores. Os chefes de família indígenas queixam 
se que não podem ficar muitos dias parados na cidade para vender pessoalmente seus produtos, pois perdem 
muitos dias de serviço em suas colocações e têm gastos altos durante a estadia. 

Um outro fator que coloca limite à ampliação da agricultura comercial é a falta, ou o pequeno 
tamanho de mercado na maioria dos municípios. O mercado para os produtos agrícolas existe nas sedes 
municipais dos municípios recém criados, situados mais às cabeceiras dos rios, e dos municípios mais antigos 
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e populosos. Todavia, é marcado por uma forte sazonalidade e pelo tamanho restrito, explicado pela escassez 
de dinheiro em circulação nas mãos da população residente nos centros urbanos. 

A exceção é a cidade de Cruzeiro do Sul, onde os Poyanawa e Nukini, índios do rio Moa, vendem 
farinha, e os Kaxinawá e Ashaninka do Alto Juruá comercializam feijão peruano (poroto). O mercado local é 
marcado por grandes flutuações sazonais dos preços, dado que a maioria dos agricultores brancos cultiva os 
mesmos produtos, além de tabaco. Mas, há ali mais dinheiro em circulação para absorver os produtos. Com os 
mesmos problemas, a cidade de Tarauacá também constitui mercado para certos produtos agrícolas trazidos 
pelos índios. No cotidiano, por exemplo, são os Kaxinawá do Igarapé do Caucho que abastecem o mercado 
local com diferentes espécies de bananas. Os Manchineri do rio laco anualmente trazem grandes quantidades 
de arroz para vender em Sena Madureira, mas encontram grandes dificuldades para vendê-las, devido à 
grande oferta do produto na época da safra. 

A sazonalidade do mercado resulta da maioria dos grupos familiares nas terras indígenas, seringais e 
colônias dedicar seus trabalhos agrícolas às mesmas espécies de cultivos. Os preços de produtos como arroz, 
feijão e milho caem muito nos meses seguintes à colheita, devido ao grande aumento da oferta. A tendência 
contrária é constatável na entressafra, com escassez e forte aumento dos preços desses produtos cobrados do 
consumidor. São poucas as famílias nas terras indígenas, todavia, que aproveitam as variações sazonais para 
comercializar os produtos na entressafra. De um lado, os chefes de família necessitam vender a produção para 
garantir o abastecimento de suas casas com mercadorias e outros gêneros básicos. De outro, não contam com 
condições adequadas à estocagem, que causam grandes prejuízos no produto colhido. Na maioria dos casos, 
tampouco dispõem de meios próprios de transporte para viabilizar a comercialização nas sedes municipais. 

Certos produtos vendidos nos centro urbanos maiores não encontram saída significativa nas sedes 
dos municípios menores, tais como, banana, macaxeira, milho e carvão. Outros, como arroz e tabaco, são às 
vezes vendidos mais caros nos comércios das sedes municipais mais às cabeceiras que nas cidades maiores, 
apesar disto nem sempre implicar em maiores ganhos para os produtores, devido a sua comercialização ser 
muitas vezes feita junto a regatões e outros intermediários. 

Nas sedes dos municípios menores, um número cada vez menor de famílias se dedica às atividades 
agrícolas. Algumas têm dificuldade para encontrar terras agriculturáveis próximas às suas moradias no centro 
urbano. Outras preferem obtêm seus rendimentos através do envolvimento de seus membros em serviços na 
base da diária. Outras, ainda, têm pessoas que se dedicam a atividades comerciais ou são assalariadas como 
empregados públicos municipais. A maioria destas famílias, todavia, não constitui mercado consumidor 
expressivo para os produtos agrícolas dos moradores das terras indígenas e seringais, devido ao seu poder 
aquisitivo reduzido, à pouca regularidade no pagamento de seus salários e à falta de oportunidades de trabalho 
remuneradas no perímetro urbano. Estes fatores prejudicam o movimento dos comerciantes locais e restringe 
alternativas para os índios e agricultores que dependem da circulação de dinheiro nas sedes urbanas para 
assegurar mercado para a venda de seus produtos agrícolas e criações domésticas. 

Nas sedes dos municípios mais recentes, por outro lado, são poucos os comerciantes que compram 
produtos agrícolas para revenda. Por isso, têm forte poder de influência sobre a formação dos preços de 
compra e venda. Os regatões tampouco costumam comprá-los, à exceção do tabaco, feijão, arroz e farinha, 
que revendem nas cidades maiores. Os chefes de família, todavia, reclamam dos baixos preços que os 
regatões oferecem pelos produtos e do pagamento feito via de regra a troco de mercadorias. 

Criações domésticas 

Nos últimos anos, as criações domésticas se tomaram importante produto de venda, bem como de 
troca, seja nas cidades, seja a troco de mercadorias junto aos regatões. O aumento da criação de animais, 
todavia, também enfrenta restrições, pois implica em um aumento considerável da intensidade dos trabalhos 
agrícolas. campos pequenos, locais de moradia apertados, "questões" com vizinhos e a dificuldade de 
movimentar mão de obra para além da familiar são outros fatores que limitam a ampliação da criação. 

Um fator citado pelos chefes de família como limitante ao aumento da criação é a obrigação de com 
freqüência terem de vender, principalmente galinhas e porcos, aos regatões para suprir as necessidades 
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básicas de suas casas. Isto implica em períodos prolongados em que o plantel de criações passa até recuperar 
número suficiente para permitir o consumo doméstico e novas vendas. 

Nas sedes dos novos municípios, o acelerado crescimento da população urbana resultou na crescente 
demanda por carne. A proximidade das casas e o tamanho reduzido dos terreiros, na maioria não cercados, 
têm colocado sérias restrições à criação de quantidade maiores de animais domésticos na zona urbana. A caça 
é rara nos arredores dessas cidades. No rio, o peixe é restrito ao período de verão e é recurso arduamente 
disputado por grande número de famílias que moram no núcleo urbano. Acontecem, ainda, atividades 
predatórias feitas por pescadores profissionais. 

Algumas familias de aldeias mais próximas às sedes dos municípios é que têm aproveitado as 
alternativas abertas para comercializar suas criações domésticas, principalmente porcos e galinhas. A venda 
de gado é menos freqüente. Para as demais famílias indígenas, a venda de criações é mais esporádica, 
aproveitando eventuais idas à sede do município ou eventos, como as festas dos novenários, que reúnem 
pessoas vindas de vários pontos da região. 

Na beira dos médios cursos dos rios, distantes das sedes municipais, as famílias vendem as criações, 
principalmente galinhas e porcos, aos regatões. Os preços das criações domésticas variam consideravelmente 
quando vendidas nas sedes municipais ou junto aos regatões. Nas cidades, a carne de gado é mais vendida nos 
mercados municipais. O peixe e a carne de porco são oferecidos diretamente aos moradores locais. 

Nos anos 90, no período em que o quilo da borracha esteve cotado entre R$ 0,40 e R$ 0,60, a carne 
de gado estava sendo vendida nos mercados municipais a R$ 2,00 fresca e a R$ 2,50 salgada. A carne de 
peixe e de porco custava R$ 1,50 fresca e R$ 2,00 salgada. Os preços da galinha variavam entre R$ 5,00-6,00, 
dependendo do tamanho e peso. O preço dos patos, menos comercializados, oscilava entre R$ 7,00-8,00. 

Nesta mesma época, o preço do quilo da carne de caitutu, veado e anta era R$ 1,50, na cidade. Este 
preço, quando comparado ao preço do quilo da borracha e dos produtos agrícolas, incentivou muitos chefes de 
família da floresta e moradores da cidade a fazer meio de vida vendendo carne de caça. Nos regatões, a venda 
se dava "a troco de mercadorias", sempre caras. O baixo preço da borracha e os bons preços da carne de caça 
incentivaram nos anos 90 um grande crescimento das caçadas comerciais, incentivadas por regatões e feitas 
por moradores de terras indígenas e de seringais dos arredores. 

Outras fontes de renda: salários e aposentadorias 

Dada a profunda crise instalada na economia da borracha e das dificuldades inerentes à venda de 
produtos agrícolas, os salários de funcionários públicos e as aposentadorias passaram a ter crescente 
importância para várias famílias nas terras indígenas, constituindo uma alternativa segura para a obtenção das 
mercadorias e bens industrializados necessários à vida na floresta, que são consumidos e redistribuídos por 
extensas redes de parentes. 

As primeiras contratações de professores indígenas aconteceram em 1986, através de convênio 
assinado entre a Secretaria Estadual de Educação, a FUNAI e a CPI-Acre. Em 1992, outra leva de professores 
foi contratada pelo governo estadual após concurso público específico feito SEC/ AC. Mais recentemente, com 
a criação de dez novos municípios, bom número de professores foi contratado pelas secretarias municipais, a 
maior parte na qualidade de ''recibados". Pouco mais de uma dezena de agentes de saúde indígenas foram 
contratados pela FUNAI em 1988. A partir de 2000, pouco mais de 80 agentes indígenas de saúde passaram a 
receber um salário mínimo por mês através do convênio UNI-Fwtasa-Ministério da Saúde. Outra categoria de 
assalariados nas terras indígenas é composta pelos políticos, hoje cinco no estado: três vereadores e um vice 
prefeito em Santa Rosa, três vereadores em Jordão e um em Feijó. 

A maior parte dos índios mais velhos, homens e mulheres, está hoje aposentada. Em sua grande 
maioria,s os velhos recebem como trabalhadores rurais, o equivalente a um salário mínimo mensal. Alguns 
poucos lograram se aposentar como Soldados da Borracha e recebem dois salários mínimos por mês. 
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Até meados dos anos 80, quando não mais podiam trabalhar, o velho se sentia estorvo à sua família, 
pois representava despesa no orçamento doméstico. A aposentadoria passou a ser conquista de mais um 
direito no novo momento histórico marcado pelo fim do cativeiro dos patrões. Ajudados por filhos, genros, 
professores, lideranças e pelos chefes de postos da FUNAI, os velhos passaram a enfrentar intrincados 
trâmites burocráticos para reunir sua documentação completa e dar entrada no pedido de aposentadoria. 

No tempo do Funrural, os aposentados das terras indígenas mais às cabeceiras passaram a descer às 
sedes municipais para receber seus vencimentos, em viagens que chegavam a durar até de três meses. Por não 
dispor de meios próprios de transporte, muitos seguiam de passagem. Outros preferiam descer a varejão, 
levando esposas, filhos, genros e netos. Quando realizadas no inverno, estas viagens se tomavam arrastadas e 
perigosas. No verão, as viagens eram mais demoradas, pois as famílias aproveitavam para acampar nas praias 
e pescar de tarrafas e bicheiros nos poços e balseiros. Nas cidades se hospedavam em barcos nos portos das 
cidades e contraíam doenças por causa das águas misturadas com esgoto. 

A permanência na cidade com a família grande, aliada às freqüentes demoras por problemas 
burocráticos, leva muitos aposentados a gastar ali boa parte do dinheiro recebido, diminuindo a quantidade de 
mercadorias levadas para casa. Nas sedes municipais, os aposentados fazem compras fiadas nos comércios, 
deixando procurações para que os comerciantes retirem o dinheiro e quitem as dívidas aos poucos. Por vários 
meses deixam de voltar à cidade, o que fazem quando os débitos já estavam saldados. Esta longa permanência 
longe de casa prejudica os trabalhos na agricultura e deixava as colocações e as criações sem os devidos 
cuidados. 

Nos últimos anos, nas terras indígenas, houve considerável migração de grupos familiares chefiados 
por aposentados para aldeias mais próximas às sedes dos municípios. Os membros mais jovens destas famflias 
deixaram de cortar seringa e acompanham os velhos durante as viagens, recebendo mercadorias, roupas e 
outros bens como recompensa por seus serviços. Atualmente, por exigência do INSS, os velhos têm que se 
apresentar nas cidades pelo menos a cada dois meses, para evitar o corte nos vencimentos e os complicados 
trâmites para voltar a recebê-los. 

Uma experiência interessante em relação aos aposentados aconteceu no Município de Jordão entre 
1994-96. A prefeitura local custeava o pagamento de fretes mensais de avião para que funcionários do Banco 
do Brasil de Tarauacá efetuassem o pagamento das aposentadorias na sede municipal. Nestes anos, os mais de 
60 aposentados Kaxínawá contribuíram para a oxigenação da economia do município, injetando recursos 
equivalentes a l 00/o daqueles oriundos do Fundo de Participação dos Municípios. Estes recursos servem para 
movimentar o frágil comércio local, ao invés de ser derramado no comércio de Tarauacá, Por outro lado, os 
velhos e suas famílias passaram a gozar melhores condições de saúde, evitar penosas viagens, aproveitar mais 
o dinheiro na compra de mercadorias e ter mais tempo para se dedicar a seus trabalhos nas aldeias. Esta 
experiência passou a ser repetida hoje em outros municípios mais distantes das principais sedes municipais. 
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IV- O movimento indígena 

Associações indígenas: representação política e alternativas de desenvolvimento sustentado 

Passado o período mais conflituoso do reconhecimento e garantia de suas terras, um importante 
desafio hoje enfrentado pelas populações indígenas é a vigilância e o do adequado aproveitamento e gestão de 
seus territórios. As terras indígenas devem ser consideradas hoje como espaços territoriais restritos. tanto em 
termos espaciais quanto dos recursos naturais que comportam. O uso sustentado da base de recursos naturais 
nas terras indígenas deve estar direcionado para garantir uma sobrevivência mais farta das atuais e futuras 
gerações, bem como para diversificar as fontes de renda. permitindo formas mais favoráveis de inserção dos 
grupos familiares extensos nos municípios e em mercados mais amplos. 

Em 1988, surgiram as primeiras associações indígenas no Estado do Acre. a saber, a Associação dos 
Seringueiros Kaxinawá do Rio Jordão (ASKARJ), a Associação Agro-Extrativista Poyanawa do Barão e 
Ipiranga (AAPBI) e a Associação Comunitária Shanenawa de Morada Nova (ACOSMO). Em 1992 foi criada 
a Associação Ashaninka do Rio Amônia (APIWTXA) e no ano seguinte a Organização de Agricultores e 
Extrativistas Yawanawá do Rio Gregório (OAEYRG) e a Associação Kaxinawá do Rio Breu (AKARIB). 

Através dessas novas modalidades de representação e de organização política. lideranças dessas 
populações passaram a negociar diretamente com órgãos governamentais. entidades não-governamentais. 
agências humanitárias, instituições de pesquisa aplicada e empresas, alargando os contatos para a capacitação 
de alguns de seus integrantes. bem como para a obtenção de recursos e conhecimentos necessários à 
continuidade e aprimoramento de programas relacionados com a economia. educação e saúde. 

Em 1992, a APIWTXA. em parceria com o Centro de Pesquisa Indígena. iniciou estudos para a 
identificação, processamento. uso e comercialização de óleos. essências e outros produtos florestais. Esta 
pesquisa propiciou o inventário das espécies florestais conhecidas e utilizadas pelos Ashaninka, bem como a 
identificação botânica, processos de coleta, extração e processamento doméstico com identificação de uso. 
Foram feitas análises laboratoriais e de potencial do uso industrial com esses novos produtos. Nos primeiros 
quatro anos. o inventário incorporou outros produtos e possibilidades que atendessem a uma necessidade 
imediata de entrada de recursos para a comunidade, sem alterar suas práticas culturais. A alternativa que se 
mostrou mais adequada, foi coletar e comercializar sementes de árvores nativas, dentre as quais, mogno. 
cedro. cerejeira, cumaru e mutamba, experiência que veio acompanhada pela implementação de uma série de 
iniciativas de fundo agroflorestal na terra indígena. 

Um desdobramento desses estudos foi a criação. em 1997. da empresa Tawaya em Cruzeiro do Sul, 
com a proposta de beneficiar produtos florestais para comercialização junto a indústrias de cosméticos. Nos 
anos seguintes foi implantada uma fábrica que tem se dedicado ao beneficiamento do coco de murmuro para a 
produção de gordura, ração e adubo. Além da produção dos Ashaninka, esta fábrica tem absorvido o munnuru 
vindo de várias comunidades do Alto Juruá, cuja extração foi normatizada através da elaboração de planos de 
manejo elaborados localmente com a assessoria da Secretaria Executiva de Florestas e Extrativismo (SEFE). 

Com base nos trabalhos desenvolvidos na última década. a Apíwtxa apresentou. em 2000, aos 
Projetos Demonstrativos {PD/A), do PP-G7, a proposta "Ãtame Aniro: A Floresta é Nossa Mãe", tendo por 
objetivos específicos a transferência e resgate de tecnologias agroflorestais sustentadas, a implantação e 
manejo de sistemas agroflorestais e a promoção de ensaios práticos com gestão ambiental integrada nas bacias 
dos rios Amônia e Alto Juruá. Aprovado em começo de 2001, o projeto permitirá, nos próximos três anos, o 
aprofundamento e aprimoramento das ações já implementadas pelos Ashaninka, fortalecendo a Apiwtxa e as 
famílias locais. Seu caráter demonstrativo e a ênfase na formação de recursos humanos podem ser de grande 
utilidade para as demais populações do Alto Juruá, contribuindo na visualização e familiarização com novas 
alternativas de uso e conservação da floresta, bem como de inserção na economia regional, colaborando. 
ainda, para subsidiar representantes dos governos estadual e municipal no planejamento e implementação de 
políticas públicas mais adequadas e justas para o desenvolvimento econômico e social na floresta. 

Entre 1988-89, a ASKARJ executou as primeiras ações voltadas para a diversificação das atividades 
extrativistas. agrícolas e artesanais nas terras Kaxinawá do rio Jordão. com recursos da OXFAM-Recife e da 
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Embaixada do Canadá. Recursos foram investidos no fortalecimento do sistema de transporte fluvial e na 
compra de uma peladeira de arroz e três engenhos para a fabricação de mel, rapadura e açúcar mascavo, bem 
como de utensílios de seringa e mercadorias, comercializados através da cooperativa. Entre 1990-92, com 
recursos do "Projeto de Implantação da Reserva Extrativista do Alto Juruá e Desenvolvimento Comunitário 
das Áreas Indígenas Circunvizinhas", do BNDES, continuaram as experiências agrícolas com arroz e cana, 
voltadas para subsistência e revenda em Tarauacá. A maior parte dos recursos foi utilizada no financiamento 
das safras de borracha, o que permitiu substancial aumento da produção nestes três anos, e a ampliação do 
território Kaxinawá, com a ocupação dos seringais Nova Empresa e São Joaquim. Em 1994, nestes seringais, 
a Funai deu início ao processo de criação da TI Kaxinawá do baixo Rio Jordão, hoje homologada. 

Entre 1992-96, a ASKARJ recebeu recursos da World Wildlife Fund (WWF-USA) para a 
implementação do "Programa de Desenvolvimento Sustentado da Área Indígena Kaxinawá do Rio Jordão". 
Foram implementadas ações de incentivo à produção da borracha; diversificação das espécies de legumes e 
frutíferas cultivadas em hortas e terreiros das colocações, bem como em capoeiras formadas em áreas de 
antigos roçados; ampliação do leque de produtos agrícolas voltados para a comercialização (rapadura, açúcar 
mascavo, melado, amendoim, arroz, farinha e tabaco); de aumentar da criação de animais domésticos; e 
promoção da qualidade da tecelagem de algodão feita pelas mulheres, abrindo mercado para sua venda nos 
mercados regional, nacional e internacional. 

Entre 1993-1994, a ASKARJ recebeu novos recursos da WWF, através do "Programa de 
Treinamento e Incentivo à Produção das Artesãs Huni Kui do Rio Jordão" para estimular a melhoria da 
qualidade e o aumento da produção das tecelagens de algodão. Velhas mestras artesãs promoveram cursos de 
tecelagem, cestaria e cerâmica. Outra atividade viabilizada por este Programa foi a construção do Kupixáwa 
Kaxinawá no centro de Rio Branco, através de convênio assinado com a Fundação de Cultura Garibaldi 
Brasil, da Prefeitura Municipal. Inaugurado em dezembro de 1994, o Kupixawa constitui ainda hoje 
importante centro permanente de exposição e venda de artesanato do rio Jordão e outras terras indígenas do 
Acre e sul do Amazonas. Nos últimos anos, o Kupixawa viabilizou parte de seu capital de giro com recursos 
recebidos da Amazônia Solidária, programa gerenciado pela Secretaria de Coordenação da Amazônia, do 
Ministério do Meio Ambiente. 

Em 1995, a ASKARJ estabeleceu acordo de cooperação com a empresa Couro Vegetal da Amazônia 
S.A. para produzir lâminas de couro vegetal. Nestes anos, foi implantada a infra-estrutura, com defumadores e 
secadoras, e foram realizados vários treinamentos para garantir a qualidade da produção. Nos últimos dois 
anos, esta produção foi financiada com recursos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Extrativismo 
(Prodex), do Banco da Amazônia S.A., iniciativa que tem permitido mercado e agregação de valor à produção 
de borracha feita por parte das familias que habitam nas Tis Kaxinawá do Rio Jordão e Kaxinawá do Seringai 
Independência 

Criada em 1993, a OAEYRG iniciou nesse ano parceria com a A veda, empresa norte-americana de 
cosméticos. Após construírem uma nova aldeia, Nova Esperança, os Yawanawâ plantaram um urucunzat de 
30 ha, consorciado com pupunha. Hoje em plena produção, o urucunzal garante duas safras anuais de cerca de 
cinco toneladas de sementes. Com recursos da A veda foram adquiridas máquinas para o beneficiamento 
inicial da produção, dentre as quais, duas descachopadeiras, um moinho para colorau, uma secadeira por 
turbinamento em leito fixo, um silo para sete toneladas e um gerador motorizado. A produção é enviada para 
São Paulo, onde a A veda contratou a Fonnil para garantir seu beneficiamento final, em forma de da bixina, 
atendendo padrão adequado para seu uso em produtos cosméticos e corantes. O projeto rendeu uma série de 
beneficios para a população Yawanawâ, dentre os quais, sistema de energia solar e postos de saúde equipados. 
Um escritório da associação na cidade de Tarauacá para apoiar as atividades do projeto e mediar as relações 
entre as aldeias e as empresas. 

Está previsto para o ano 2001 que a OAEYRG dê início a projeto de produção e beneficiamento de 
óleo de andiroba, através de parceria com a Formil/Florabrasil, Para o projeto, a A veda doou recursos para a 
compra de maquinario de extração de óleo de andiroba e a instalação de uma pequena usina em Tarauacá. A 
Formil financiará plantios na aldeia para garantir, a longo prazo, a sustentabilidade da extração. O governo 
estadual repassou recursos à OAEYRG para a construção, na cidade de Tarauacá, do galpão onde funcionará 
esta usina de beneficiamento. A andiroba será coletada em vários locais dos rios Gregório e Tarauacá, num 
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primeiro momento, principalmente por ribeirinhos brancos. O funcionamento da usina tem previsão de gerar 
empregos e renda para índios, ribeirinhos e pessoas de Tarauacá. O óleo de andiroba beneficiado terá uso na 
industria farmacêutica, de cosméticos e sabonetes. 

Dois anos após a fundação da AAPBI, em 1988, os Poyanawa autodemarcaram sua terra, com 
recursos conseguidos pelas lideranças em uma viagem à Inglaterra. A iniciativa que não teve reconhecimento 
oficial da Funai, mas foi fundamental para mobilizar a comunidade, legitimar o território Poyanawa junto à 
sociedade regional e impedir invasões que caçadores vinham promovendo. 

Entre 1990-92, a cooperativa Poyanawa recebeu recursos do Projeto do BNDES, utilizados para 
financiar parte da produção de farinha vendida a grandes compradores de Cruzeiro do Sul. O fim deste projeto 
coincidiu com a desarticulação da cooperativa local. Entre 1993-94, a AAPBI administrou o "Projeto de 
Criação de Pequenos Animais Domésticos e Comercialização na Comunidade Poyanawa", com recursos do 
Fondo Internacional de Desarollo Agrícola (FIDA). Entre 1997-99, o PD/A financiou o "Aproveitamento de 
Áreas Desmatadas e Degradadas", projeto centrado na compra de um trator e implementos, para mecanizar as 
atividades agrícolas, reutilizar áreas de capoeira e evitar novos desmatamentos em áreas de floresta nativa. 

Em abril de 1999, a AAPBI assinou o contrato de prestação de serviços junto ao PNUD e ao PPT AL 
para a implementação do "Subprojeto de Acompanhamento e de Consolidação da Demarcação Física da Terra 
Indígena Poyanawa", objetivando ter condições para que os Poyanawa e sua associação acompanhassem e 
fiscalizassem a demarcação de sua terra, feita por empresa de topografia contratada pela FUNAl no primeiro 
semestre de 2000. A Associação ficou responsável, ainda, por fixar placas indicativas em pontos das picadas 
considerados vulneráveis, para alertar da proibição das invasões de caçadores, pescadores e madeireiros. Para 
estes serviços, frentes de trabalho foram formadas por mateiros, carregadores, cozinheiros, operadores de GPS 
e pelos responsáveis pelo registro em vídeo e fotografia. 

O projeto permitiu o fortalecimento institucional da APPBI. Sua diretoria e as várias equipes de 
trabalho receberam cursos de contabilidade, secretaria, uso de GPS e registro, oferecidos pelo PPT AL e a 
Cooperação Técnica Alemã (GTZ). Para apoiar os trabalhos da AAPBI foram adquiridos móveis, materiais 
permanente e de consumo para a nova sede, um motor de popa, dois GPS, equipamento de vídeo, áudio e 
radiofonia. Com recursos próprios, a AAPBI construiu uma nova sede na aldeia Ipíranga, bem como um barco 
para dar apoio aos trabalhos de demarcação e, no futuro, permitir a vigilância e fiscalização da terra. A 
Associação divulgou a demarcação, em mensagens de rádio, matérias em jornais e visitas a comunidades de 
agricultores da vizinhança, associações de índios e seringueiros, sindicatos e órgãos de governo com sede em 
Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul. Em 2001, a AAPBI teve aprovado pelo PPTAL projeto para viabilizar a 
continuidade, nos dois próximos anos, da vigilância dos limites da terra indígena recém demarcada. 

Na TI Kaxinawá/ Ashaninka do Rio Breu, no Município de Marechal Thaumaturgo, a partir de 1993, 
os Kaxinawá deram início à organização da Associação dos Kaxinawá do Rio Breu (AKARIB). O processo 
de registro ainda não foi encerrado devido a dificuldades para a publicação do estatuto e da ata de fundação 
no Diário Oficial do Estado. Entre 1993-97, os Kaxinawá e Ashanínka, com apoio do Centro de Pesquisa 
Indígena, desenvolveram o "Projeto Piloto de Fauna", com o objetivo de elaborar planos de uso e conservação 
dos recursos de caça e pesca usados para subsistência. Foram formadas pessoas de ambos os grupos para a 
coleta e sistematização de dados sobre as caças grandes e peixes, resultando na tomada de consciência sobre a 
pressão exercida sobre os animais e na introdução de práticas para controle das caçadas e pescarias. Em 1994, 
as mulheres Kaxinawá receberam visita de uma mestra tecelã do rio Jordão, através do Projeto "Podem 
Populações Tradicionais Gerenciar Áreas de Conservação?", financiado pela Fundação MacArthur. Foram 
promovidas oficinas de como tecelagem, do que resultou o aumento dos roçados de algodão e da produção de 
tecelagens desenhadas para uso e venda e a abertura de comercialização do artesanato em Cruzeiro do Sul. 

Nos últimos três anos, foi possível observar um considerável crescimento do número de associações 
indígenas, todas no Vale do Juruá. 
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Novas associações indígenas (1998-2000) 

Municíoio Terra lndíe:ena Nome Siela Fundacão 
Kaxinawá do Rio Humaitá Associação dos Povos Indígenas ASPIH 1999 

Feijó Kaxinawá do Rio Humaítá 
Katukina/Kaxinawá Associação dos Produtores Kaxinawá da APROKAP 1999 

Aldeia Paroá 
Kaxinawá da Colônia 27 Associacão Kaxinawá da Colônia 27 2000 
Igarapé do Caucho Associacão José Francisco 2000 
Kaxinawá da Praia do Associação dos Produtores e Criadores ASKPA 2000 

Tarauacá Carapanã Kaxinawâ da Praia do Carapanã 
Camoinas Associacão Katukina do Campinas AKAC 1999 
Rio Gregório Associação Katukina de Sete Estrelas - AKSERG 2000 

Rio Gregório 
Associação das Produtoras de 

Cidade de Tarauacá Artesanatos das Mulheres Indígenas APAMINKTAJ 1999 
Kaxinawá de Tarauacá e Jordão 

Porto Walter Arara do Igarapé Humaitá Associação do Povo Arara do APAIH 1998 
Igarapé Humaitá 

MâncioLima Nukini Associação do Povo Indígena Nukini AIN 1999 
da República 

Através dessas associações, todas em processo de estruturação após serem registradas em cartório e 
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, estas populações buscam, por conta própria, ou assessorados pelo 
movimento indígena e organizações não governamentais de apoio, acessar recursos para a implementação de 
diferentes projetos. Financiamentos ocorreram através de projetos nos âmbitos do PD/A, para as Associações 
Kaxinawá da Colônia 27 e José Francisco, e do Prodex, no caso da APAIH. 

Fruto das negociações com o governo durante o processo de revisão do componente indígena do Eia 
Rima da Br-364, as primeiras ações foram realizadas em 2000, centradas em seis terras indígenas nos 
Municípios de Tarauacá e Feijó, consideradas sob impacto direto da pavimentação, nos Municípios de Feijó e 
Tarauacá. Participaram dessas negociações, na cidade e nas aldeias, chefes de famílias extensas, lideranças 
locais e representantes de cinco associações indígenas: AKAC, AKSERG, Kaxínawá da Colônia 27, José 
Francisco e ACOSMO. Várias ações estão ainda em curso e outras serão agregadas como resultado das três 
audiências públicas realizadas em abril de 2001 e do início da pavimentação de trechos da Br-364. 

Nova e promissora fonte de recursos para projetos se constituirá com o esperado início do programa 
Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas (PDPI), a ser gerenciado pela Secretaria de Coordenação da 
Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente, no âmbito do PP-G7. Após três anos de gestação, o programa 
pretende começar a receber as primeiras propostas de associações e organizações indígenas da Amazônia a 
partir de setembro de 2001. Outra fonte de recursos, a se configurar com a aprovação pelo BID do Programa 
de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre, poderá ser o Fundo Florestania de apoio às populações 
tradicionais e pequenos produtores. 

A União das Nações Indígenas do Acre e Sul do Amazonas e as representações regionais 

A necessidade de criação de uma entidade de representação política dos índios do Acre e sul do 
Amazonas começou a ser discutida nos primeiros encontros de lideranças indígenas, desde o início dos anos 
80. Desde 1983, assembléias de lideranças e representantes indígenas passaram a ser realizadas anualmente 
em Rio Branco com apoio das entidades indigenistas locais. 

Em 1986, representantes dos povos Kaxinawá, Yawanawá, Katukina, Jaminawa, Kulina, Kampa, 
Nukini, Poyanawa, Manchineri, Arara, Apurinã e Kaxarari presentes à III Assembléia Indígena do Acre/sul 
do Amazonas decidiram pela criação da A União das Nações Indígenas do Acre e Sul do Amazonas (UNI). 
Desde então, a UNI passou a pressionar a Funai e outros órgãos governamentais para a execução de políticas 
públicas destinadas à demarcação de terras indígenas e à implementação de programas econômicos, 
educacionais e sanitários. Na primeira metade dos anos 90, a UNI executou urna série de ações no âmbito do 
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Plano Definitivo do PMACI e canalizou recursos de entidades religiosas e humanitárias para implementar 
atividades pautadas no leque de reivindicações apresentado pelas lideranças indígenas em suas assembléias 
regionais. 

Nos últimos anos, a UNI exerceu importante papel no processo de regularização das terras indígenas 
no Acre e Sul do Amazonas, integrando a Comissão Paritária do PPT AL e implementando estratégias para 
garantir maior participação dos índios nas demarcações. Dentre estas podem ser citadas a coordenação, entre 
1993-98, da autodemarcação da TI Kulina do Médio Juruá, de 730.142 ha, viabilizada através de convênio 
entre a UNI, as comunidades Madijá e a Funai e executada com recursos canalizados da agência alemã Pão 
para o Mundo. Em 1997, a UNI coordenou a fiscalização dos trabalhos de demarcação de dez terras 
indígenas no sul do Amazonas, feitas por administração direta pela Funai. A participação mais efetiva do 
movimento indígena na eleição das áreas prioritárias para demarcação e na fiscalização dos trabalhos em 
campo figura entre as inovações e os avanços positivos do PPT AL. 

Uma das principais marcas atuais da UNI é a organização de encontros periódicos do seu conselho 
deliberativo, nos quais participam lideranças, agente de saúde, professores e vereadores indígenas do Acre, 
Sul do Amazonas e Rondônia. Nos últimos anos, esses encontros têm discutido temas relacionados aos 
direitos indígenas e à formação política de suas lideranças, a saber: o Estatuto das Sociedades Indígenas, a 
Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a Lei de Acesso aos Recursos Genéticos e a 
política partidária. Nestas reuniões, os conselheiros têm tirado estratégias para influenciar no delineamento e 
execução da política indigenista da Funai local e, mais recentemente, do governo estadual. 

No Alto Juruá acreano, a UNI incentivou, desde final dos anos 80, a criação de organizações dos 
povos indígenas por rios, sediadas nos centros municípios. Em 1988, incentivou a criação da Organização dos 
Povos Indígenas do Rio Envira (OPIRE). Em 1994, estimulou a criação da Organização dos Povos Indígenas 
de Tarauacá e Jordão (OPIT ARJ) e ano seguinte da Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá (OPIRJ), 
que foi legalizada apenas em 1999. Em 2000, após seguidas divergências com a coordenação da OPITARJ, 
várias lideranças Kaxinawá de Tarauacá, com apoio da UNI, criaram a Organização dos Povos Indígenas de 
Tarauacá (OPIT AR), que conta com respaldo da Funai local e se estabeleceu como canal privilegiado neste 
município para as parcerias com o movimento indígena e o governo estadual. 

Em novembro de 1998, a reboque do aconteceu o I Encontro de Mulheres do Acre e Sul do 
Amazonas, coordenado pelo Grupo de Mulheres Indígenas, que funciona dentro da UNI. Neste encontro, pela 
primeira vez, reuniram-se 40 mulheres de seis diferentes etnias e foram discutidos temas relativos à saúde, 
educação, direitos e movimento indígena, alternativas econômicas e cultura. Nos últimos anos, o Grupo de 
Mulheres têm apoiado a realização de diversas oficinas para a produção e aperfeiçoamento de artesanato. 
Ainda, importantes cursos têm acontecido em alguns municípios nas áreas de saúde, focando na capacitação 
de mulheres para o diagnóstico e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, bem como a valorização 
das atividades realizadas pelas parteiras tradicionais. 

Com recursos do componente Vigilância e Fiscalização de Terras Indígenas (Ações de Vigilância), 
do PPT AL, e a parceria do Programa Rádio Amazônia, de Amigos da Terra, a UNI logrou no início de 1999 a 
implantação de uma ampla rede de radiofonia, com quatro freqüências, que tem permitido a comunicação de 
sua sede com comunidades Apurinã do·sul do Amazonas, aldeias em terras indígenas do Acre, as sedes das 
organizações nos principais municípios do estado e outras organizações indígenas em diferentes pontos da 
Amazônia Legal. Esta rede, por sua vez, foi interligada a outra que já existia em terras indígenas do estado, 
sob gerência da ASKARJ, instalada em 1996, com recursos da União Européia, a raiz de parceria dessa 
associação com o Programa Rádio Amazônia. 

Esta extensa rede de rádios tem permitido a cotidiana, ágil e barata circulação de informações entre 
as aldeias, as sedes municipais e a capital do estado, mobilizando lideranças locais, o movimento indígena, os 
órgãos oficiais e as organizações não governamentais de apoio. Seu uso na vigilância das terras indígenas, na 
organização de assembléias e encontros e no apoio a ações de educação e saúde também tem sido importante 
fator de fortalecimento das populações locais, suas organizações de representação e do movimento indígena. 
Novas estações de rádio, articuladas a esta mesma rede, foram implementadas pelo governo do estado em 
outras terras indígenas como resultado das negociações travadas pelas comunidades Katukina e Kaxinawá no 
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bojo da revisão do componente indígena do Eia-Rima da Br-364. Está prevista. como parte do convênio UNl 
Funasa, a instalação, no ano 2001, de cerca de 40 novas estações de rádio, como instrwnento para monitorar 
as ações de saúde nas terras indígenas e nos pólos base das sedes municipais. 

Nos últimos dois anos, a UNI tornou-se importante ator na execução de ações e programas em 
parcerias com diferentes órgãos dos governos estadual e federal. No primeiro caso, através de convênio 
assinado com a Fundação nacional de Saúde e o Ministério da Saúde, a UNI tornou-se gestora dos dois 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas implantados no estado. Em convênio com a Secretaria de Produção 
do Governo do Estado, por sua vez, a UNI ajudou na formatação e na execução do Programa Emergencial 
para o Desenvolvimento das Comunidades Indígenas do Acre, que em 2000 beneficiou, de forma pontual, 
boa parte da população indígena do Acre e do Sul do Amazonas e contribui no fortalecimento institucional de 
associações indígenas e outras instâncias do movimento indígena nos municípios, Por outro lado, teve 
participação no encaminhamento das discussões para a revisão do componente indígena da Br-364, tendo 
assinado dois convênios com o governo estadual para viabilizar repasses de recursos para a contratação de 
assessorias e a execução de outras atividades correlatas. 
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V- Programas nas áreas de educação, saúde e formação de recursos humanos locais 

Educação escolar indígena 

Nos últimos quinze anos, as entidades indigenistas, Comissão Pró-Índio do Acre (CPI), Conselho 
Indigenista Missionário (CIMI) e o Conselho de Missão entre os Índios (COMIN), foram as únicas a 
implementar ações educacionais diferenciadas para as populações indígenas do estado, seja promovendo 
cursos de formação de professores índios e realizando viagens de supervisão e assessoria às escolas, seja 
elaborando propostas curriculares e materiais didáticos bilíngües. Os governos federal, estadual e municipais, 
de forma independente ou coordenada, não estabeleceram metas claras para apoiar a educação indígena no 
estado, e apenas pontualmente apoiaram as iniciativas tocadas pelas não-governamentais. 

Desde 1983, a CPI-Acre, através do Projeto "Uma Experiência de Autoria", desenvolve ações 
educativas, através da formação de professores bilíngües, da edição e publicação de materiais didáticos para 
as escolas da floresta, bem como da formulação de uma concepção particular de educação para populações 
indígenas centrada no conceito de autoria. A proposta curricular elaborada pela CPI foi aprovada por parecer 
do Conselho Estadual de Educação (CEE) em 1993, o que garantiu o funcionamento curricular e pedagógico 
diferenciado nas escolas das aldeias em nível fundamental (1° grau). Em 1998, o CEE, a pedido da Secretaria 
Estadual de Educação, analisou e aprovou proposta curricular abrindo a possibilidade de titulação dos 
professores em nível médio (2° grau). 

O Centro de Formação dos Povos da Floresta, inaugurado em 1995 em Rio Branco, onde ocorrem os 
cursos, é reconhecida como Escola de Formação de Professores Índios pela Coordenadoria de Registro e 
Inspeção Escolar (CORINES), a primeira mantida no Brasil por uma organização não-governamental. Em 
março de 2000, o Centro titulou o primeiro grupo de 18 professores indígenas em nível médio, com 
especialização em magistério indígena. Em início de 200 I este número já estava em 28, com a perspectiva de 
titulação de mais um grupo de 10 professores até o ano que vem. 

Em final de 1999, os cursos de formação da CPI realizados no Centro atendiam 50 professores 
Kaxinawá, Manchineri, Katukina, Ashaninka, Jaminawa, Arara e Yawanawá, que lecionavam para 1.843 
alunos em 50 escolas indígenas, distribuídas em sete municípios. No entanto, os professores Nukini, 
Shanenawa, Jaminawa-Arara, Jaminawa do Igarapé Preto e do rio Caeté e algumas comunidades Kaxinawá, 
Asheninka, Katukina, Kulina e Apurinã continuavam à margem de processos continuados de formação. Estes 
últimos têm recebido, de forma precária, formação em cursos oferecidos pelos municípios, nos quais não há 
não preocupação com a educação bilíngüe e nem matérias específicas para o desenvolvimento de um 
currículo ou materiais didáticos interculturais. Este era o caso de 32 professores indígenas, que lecionam em 
23 escolas, para 765 alunos, em sete municípios. 

A partir das decisões tomadas numa série de reuniões havidas no mês de agosto/99, das quais 
participaram a Secretaria de Educação, professores, lideranças e representantes do movimento indígena, das 
entidades indigenistas e dos órgãos federais (UFAC e Funai), foram delineados canais institucionais e linhas 
de ação para a incorporação da educação indígena às políticas públicas do novo governo. Contempladas nesta 
pauta inicial estavam o fortalecimento do Núcleo de Educação Indígena (NEI), no âmbito da Secretaria, a 
continuidade dos processos de formação de professores bilíngües da CPI, oferta de cursos de formação para 
os professores indígenas ainda não contemplados por estes cursos, produção e edição de materiais didáticos 
para os professores e alunos indígenas, capacitação de técnicos e supervisores das delegacias regionais e 
secretarias municipais de educação e, ainda, publicação de materiais paradidátícos sobre a questão indígena 
para uso nas escolas das redes públicas estadual e municipais. Por outro lado, foi ressaltada a necessidade de 
elaborar proposta curricular para a formação de professores indígenas em nível de segundo grau, com 
perspectiva de continuidade no terceiro grau, bem como de legislação estadual específica, de acordo com o 
Plano Nacional de Educação, que venha a atender os interesses indígenas locais. 

Pouco se avançou neste entendimento, todavia, nos dois primeiros anos do novo governo estadual. A 
CPI continuou os processos de formação dos professores que já faziam parte de seus cursos. As iniciativas do 
governo foram desconexas e pontuais, sem que tenha se definido uma política pública adequada, que apoiasse 
os programas tocados pelas não-governamentais e abrisse novas condições para a capacitação dos professores 
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ainda em estágio inicial de formação e para o fortalecimento do funcionamento das escolas nas aldeias. Em 
março de 2001, novas discussões entre a SEE e as organizações não governamentais parecem ter resultado 
numa pauta compartilhada de atribuições e responsabilidades, que permite vislumbrar, por fim, o início de um 
tempo melhor para a educação escolar indígena no estado 2• 

Saúde 

No ano 2000, o fato de maior importância para o planejamento e a implementação de uma política de 
saúde para as populações indígenas no Acre foi a possibilidade aberta, através da Portaria 852, de 30/9/99, da 
Fundação Nacional de Saúde (Funasa), com a criação de dois Distritos Sanitários Especiais Indígenas no 
estado, a saber: Alto Purus e Alto Juruá, 

O DESI do Alto Purus, tem como área de abrangência, no Acre, os Municípios de Santa Rosa, Sena 
Madureira, Manuel Urbano e Assis Brasil, em Rondônia, o Município de Extrema, e no sul do Amazonas, os 
Municípios de Boca do Acre e Pauini. Com sede em Rio Branco, este distrito tem como municípios de 
referência, pólos base, Sena Madureira, Boca do Acre e Pauini. O DESI do Alto Juruá, tem abrangência nos 
Municípios de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Marechal Taumaturgo, 
Tarauacá, Jordão e Feijó. Sediado em Cruzeiro do Sul, o distrito tem pólos bases nas cidades de Tarauacá e 
Feijó. 

Durante o Seminário Regional e reuniões realizados em Rio Branco em meados de 1999, com a 
participação de agentes de saúde indígenas, lideranças e membros das organizações indígenas do Acre e sul 
do Amazonas, representantes dos órgãos federais e organizações não governamentais, ficou definido que a 
UNI seria a gestora de ambos distritos. Para isto, foi assinado convênio entre a Funasa, Ministério da Saúde e 
UNI, com prazo de duração de três anos, tendo por objetivo implantar e dar operacionalidade aos dois 
distritos no Acre e no sul do Amazonas. 

Dentre os objetivos do convênio estava prevista, nas aldeias, a construção de postos de saúde, a 
compra de barcos e motores, a capacitação dos agentes de saúde indígenas e a remuneração destes agentes. 
Em cada pólo base, conforme previsto, ocorreu a estruturação de uma casa de apoio, com infra-estrutura, 
equipamentos e equipes de saúde para receber, tratar e encaminhar os pacientes vindos das aldeias. Esta casa 
passou a servir como locais para o atendimento inicial e a triagem dos pacientes vindos das aldeias, bem 
como local de articulação com o hospital municipal, onde deveria ser garantido atendimento aos doentes, com 
recursos do Sistema Único de Saúde, repassados pelo convênio a estas instituições. Em casos mais graves, o 
convênio tem garantido a remoção dos doentes para a cidade de Rio Branco, para exames mais aprofundados 
e tratamento da Fundação Hospitalar. Prevista estava ainda a implantação e funcionamento de Conselhos 
Distritais e dos Conselhos Locais de Saúde, bem como a formação dos conselheiros, indígenas e membros de 
órgãos governamentais e entidades de apoio. 

Para garantir a prevenção e tratamento no Distrito do Alto Purus, estava inicialmente prevista a 
instalação de três pólos base e 30 postos de saúde nas aldeias, bem como a contratação e qualificação de 74 
profissionais de saúde: 61 agentes indígenas, três médicos, três enfermeiros, seis auxiliares e um dentista. No 
Distrito do Alto Juruá estava contemplada a instalação de outros três pólos base e 40 postos de saúde nas 
aldeias, bem como a contratação e qualificação de 77 profissionais de saúde: 61 agentes de saúde, quatro 
médicos, quatro enfermeiros, sete auxiliares de enfennagem e um dentista. 

Em início de 2000, em Rio Branco, foi montada wna sede para abrigar a sede do convênio UNI 
Funasa, com a compra de equipamentos e contratação de uma equipe de contabilidade para gerenciamento 
dos fundos dos dois Distritos. Foram estruturadas Casas de Apoio nas sedes dos municípios e contratadas 
equipes de profissionais para atendimento e encaminhamento dos doentes à rede pública. Foi realizado um 
curso de capacitação destes técnicos para o gerenciamento dos pólos. Os agentes passaram a receber uma 
remuneração de um salário mínimo mensal. Ocorreu um treinamento de agentes indígenas em cada um dos 
três pólos base do Vale do Juruá. 

2 As ações previstas pela Secretaria de Educação para os anos 2001-02 serão detalhadas adiante. 
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Ocorreram indubitáveis melhoria nas formas de encaminhamento e atendimento dos doentes na rede 
pública, apesar do preconceito ainda sentido pelos doentes e agentes índios e a permanência da confusão em 
termos da responsabilidade institucional pela saúde indígena, alegada por profissionais e postos de saúde 
locais para não prestar certos atendimentos. Houve melhora na hospedagem e deslocamento dos doentes na 
cidade e o custeio pela Casa de Apoio do combustível usado feitas no transporte entre as aldeias e a cidade e a 
alimentação do doente e um acompanhante durante a estadia na rua. Bem funcionou também a remoção dos 
doentes mais graves para Rio Branco, onde continuaram as usuais carências na Casa do Índio, mas foram 
agilizadas as consultas necessárias na rede estadual. 

Na floresta, os agentes de saúde, alguns dos quais já tinham formação anterior, satisfeitos com a 
possibilidade de receberem pelos seus serviços, tinham reclamações quanto a não construção de postos de 
saúde nas aldeias, três dos 38 previstos foram feitos, e ausência de instrwnentos e medicamentos básicos para 
tratamentos mais simples. Deram destaque, ainda, às poucas viagens feitas às aldeias pelas equipes médicas 
dos pólos para atendimentos locais e supervisão dos trabalhos dos agentes, bem como a não continuidade da 
formação, como previsto. A instalação de cerca de 40 estações de rádio em aldeias, apesar dos equipamentos 
já terem sido comprados, foi postergada para 2001, em função da grandiosidade da mobilização logística 
necessária aos trabalhos de campo e à carência de equipes disponíveis para realizá-los. 

A monta dos recursos, dificuldades logísticas e a adaptação às normas de prestação de conta geraram 
problemas compreensíveis de administração e gestão, tanto nos pólos como na coordenação em Rio Branco. 
Problemas de má utilização de recursos no Pólo de Tarauacá, contudo, geraram a mudança do administrador 
local e a paralisação por dois meses do pagamento dos agentes deste município e Jordão. Dificuldades de 
entendimentos entre a equipe da UNI e os "profissionais de fora", acabaram gerando a demissão, em início de 
2000, de todos os médicos e readequação do perfil das equipes. Excessivos gastos acabaram acontecendo na 
fase inicial, segundo a UNI, em função da remuneração de pessoal e viagens aéreas para deslocamento de 
doentes da aldeia para a cidade. 

Apesar de ganhos já visíveis, a implementação plena dos Distritos Sanitários, com a definição exata 
dos papéis que caberão à UNI e à Funasa neste processo, o estabelecimento de condições institucionais que 
possibilitem maior participação indígena, a articulação das ações do subsistema de saúde indígena com outras 
instituições e instâncias das esferas estadual e municipais, a formação de quadros e sua instrumentalização, 
bem como a garantia do respeito e valorização dos conhecimentos e práticas tradicionais, ainda são objetivos 
e desafios importantes a serem perseguidos para que sejam logrados beneficios duradouros nas aldeias do 
Acre e sul do Amazonas. 

Capacitação de agentes agroflorestais indígenas 

Entre 1996-99, com recursos do PD/A, o Setor de Agricultura e Meio Ambiente da CPI desenvolveu o 
subprojeto "Implantação de tecnologia de manejo de recursos agroflorestais". Hoje, nwna segunda etapa, até 
2002, está em curso o subprojeto "Manejo dos Recursos Agroflorestais nas Terras Indígenas do Estado do 
Acre", também com recursos do PD/A. 

Este projeto mostrou caráter altamente inovador em relação à gestão ambiental em terras indígenas no 
Acre, sendo responsável pelo surgimento e instrumentalização de um novo ator social nas aldeias, o agente 
agroflorestal indígena, através de cursos de formação e acompanhamento e assessoria das atividades práticas 
por estes implementados junto às suas comunidades. 

Os conteúdos programáticos dos cursos de formação estão direcionados para que os agentes possam 
fazer diagnósticos da situação e do uso dos recursos naturais nas aldeias, bem como planejar e executar, junto 
com as demais famílias de suas aldeias, ações de gestão ambiental cultural e ecologicamente adequadas à 
resolução dos problemas e necessidades detectados. Para tal, têm sido discutidas alternativas de produção e 
manejo agroflorestais, a construção e manutenção de viveiros, produção e transplante definitivo de mudas, 
tratos e manejo em sistemas agroflorestais, enriquecimento de capoeiras, terreiros e quintais, a recuperação de 
áreas degradadas através de adubação verde com espécies nativas, técnicas biológicas de combate a pragas, 
implantação e zelo de hortas orgânicas, manejo de palheiras, além da reciclagem de madeiras desvitalizadas 
dos roçados e seu aproveitamento na confecção de mobiliário e esculturas. 
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Além da formação em cursos em Rio Branco e de oficinas intinerantes, que concentram agentes 
agroflorestais de uma mesma região, têm ocorrido várias viagens anuais de assessoria nas aldeias, feitas por 
técnicos, ocasiões propícias para se avaliar e fortalecer os trabalhos dos agentes em seus próprios locais de 
moradia. Tem havido, ainda, a edição de materiais didáticos, de autoria dos próprios agentes, que têm servido 
à divulgação e socialização de conhecimentos e técnicas e motivado diálogos com as práticas tradicionais 
dessas populações e com os conteúdos curriculares oferecidos nas escolas indígenas. 

Após participar dos cursos, os agentes agroflorestais retornam às suas respectivas aldeias para dar 
continuidade aos diagnósticos ambientais e levantar e adequar propostas de intervenção, com base nas 
opiniões e reivindicações das populações locais. Nos diagnósticos, os agentes agroflorestais vêm levantando 
e sistematizando conhecimentos tradicionais relativos ao manejo da floresta e de outros espaços utilizados nas 
aldeias. Desta forma, inventariam os recursos naturais que seus povos vêm utilizando em seus territórios, 
identificando aqueles que têm sofrido maior impacto e sobre os quais há necessidade de intervenção humana 
através de manejo ambiental. 

Nesta etapa, cada agente agroflorestal tem por obrigação a implantação de pelo menos um hectare de 
plantios em sua aldeia, ou o aprimoramento dos já implantados desde o início de sua formação. Estes sistemas 
têm servido como modelos demonstrativos para outras famílias interessadas em iniciar essas atividades em 
seus terreiros e roçados. A implantação dos sistemas agroflorestais nas comunidades, além de recuperar o 
solo degradado através da introdução de várias espécies frutíferas, tem como objetivo a médio e a longo 
prazos contribuir na abertura de novas alternativas alimentares para as populações indígenas. 

O projeto possibilitou a discussão e o inicio das atividades de manejo de palha para cobertura de casa 
nas comunidades onde ela está mais em falta. Como fruto da experiência prática dos agentes e das discussões 
sobre de manejo florestal nos cursos e nas assessorias ampliou-se o conceito do manejo de palmeira, que foi 
ampliado para incluir outras espécies utilizadas na construção de casas, ao exemplo da paxiubinha e do 
paxiubão, assim como produtoras de frutos, como açaí, bacaba, patoá e buriti. 

Uma das características marcantes do projeto foi a produção de móveis e esculturas. Esta atividade 
foi trabalhada nos cursos dentro do módulo "artes e ofícios". Os agentes agroflorestais trabalham com os 
conceitos e com as técnicas de reciclagem de madeira. Foram discutidas diferentes maneiras de reciclar e 
agregar valor nas peças de madeira, que aparentemente não apresentavam nenhum valor utilitário/econômico. 
Tais peças foram recolhidas de espaços diversos: jogadas pelas estradas, caídas nas matas, ou coletadas nas 
serrarias da cidade. 

Nestas atividades, nos cursos e nas aldeias, os agentes comprovaram a importância de agregar valor 
ao produto pela transformação e reciclagem destas peças de madeira em objeto de arte e mobiliário, com 
design original elaborados por eles, com base em mitos e histórias de antigamente. Os objetos produzidos têm 
sido vendidos em Rio Branco e outras cidades, e foram expostos durante a Mostra do Descobrimento. Os 
recursos levantados com as vendas destes objetos revertem para o agente florestal que os produziu. 

Ao mesmo tempo, os agentes agroflorestais têm desempenhado importante papel na vigilância e 
fiscalização dos limites de suas terras. Para a instrumentalização desta atividade, tem discutido-se nos cursos a 
legislação ambiental da alçada federal e estadual, relacionando-as aos problemas de invasão enfrentados pelas 
comunidades no cotidiano e discutindo formas de solução para estes problemas, tanto no âmbito local como 
através da mobilização de diferentes órgãos de governo. Desta forma, as comunidades passaram a dispor de 
outros instrumentos de luta e defesa para realizar a vigilância, fiscalização e controle de suas terras e conter as 
invasões e se precaver contra o surgimento ou continuidade de conflitos socioambientais. 

Cinco anos após o início das atividades, 58 agentes agroflorestais passaram pelos cursos de formação 
da CPI. Destes, 48 ainda, de sete povos, desempenham atividades em suas comunidades, distribuídas por 14 
terras indígenas do Acre e uma no sul do Amazonas, uma extensão de 1.327.526 hectares, habitadas por 5.387 
índios. O número de agentes em formação e em atividade praticamente duplicou em relação ao número 
inicial, como resultado da repercussão social do projeto, das demandas de outros grupos ainda não 
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contemplados e do apoio dado pelo Instituto do Meio Ambiente do Acre, com recursos do Programa de 
Gestão Ambiental Integrada, durante os cursos de formação e as viagens de assessoria às aldeias. 

A importância social e ambiental do projeto de formação dos agentes agroflorestais foi reconhecida 
pelo governo do estado durante a Semana das Culturas Indígenas, que aconteceu em Rio Branco entre 16 e 20 
de abril de 2001. Atendendo demanda que os agentes vinham encaminhando ao governador e ao Instituto de 
Meio Ambiente há dois anos, foi assinada declaração de compromisso, entre o governo estadual, CPI e UNI, 
reconhecendo oficialmente a profissão de agente agroflorestal e se comprometendo com a alocação de 
recursos para garantir sua formação. Faz parte dos planos do governo, ainda, a remuneração dos serviços 
sociais e ambientais dos agentes com bolsa mensal, a ser paga com recursos do Adjunto da Solidariedade. 
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VI- Prioridades para ações do Governo Estadual: uma visão a partir do ZEE 

Esta seção é composta por trechos escolhidos do texto "Recomendações ao Governo da Floresta: 
populações e terras indígenas do Acre", escrito pelos antropólogos Txai Terri Valle de Aquino e Marcelo 
Piedrafita Iglesias em janeiro de 2000, como um dos produtos do componente indígena da primeira etapa do 
Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre. 

Em seu formato original, este texto constituiu, por um lado, esforço inicial de sistematizar processos 
históricos e cenários que caracterizam a situação atual das terras e populações indígenas do estado, e, de 
outro, elencar uma série de recomendações para orientar políticas públicas do governo estadual em relação a 
estas populações. Conforme sugerido então, esta pauta e futuras ações concretas deveriam ainda ser melhor 
delineadas, nas etapas seguintes do Zoneamento, bem como a partir de diálogos amplos e cotidianos, que 
viessem a envolver representantes de aldeias, do movimento indígena e das entidades indigenistas, bem como 
da Funai e de outros órgãos dos governos federal, estadual e municipais. 

Na sistematização atual, deixou-se de lado o diagnóstico, em grande medida semelhante ao feito 
acima, e selecionou-se as principais recomendações feitas à época, para marcar wn quadro de referência para 
a análise sobre a adequação, face aos indicativos do ZZE, das ações implementadas pelo govemo estadual 
nos anos de 1999-200, bem como das ações hoje propostas no âmbito do Programa de Desenvolvimento 
Sustentável do Acre. Esta estratégia parece a mais adequada para contextualizar as próximas seções do 
presente texto, quando serão apresentadas, então, as ações do governo para os povos indígenas nestes últimos 
dois anos, e tecidos comentários sobre a adequação da abordagem inerente ao Programa BID em relação às 
atuais demandas e necessidades destas populações. 

O Governo da Floresta: desafios em relação às populações iodigenas acreanas 

Em outubro de 1998, dois meses antes da passagem dos dez anos do assassinato de Chico Mendes, 
uma grande novidade marcou a política acreana: a eleição do engenheiro florestal Jorge Viana, do Partido dos 
Trabalhadores, para ocupar o executivo estadual no período 1999-2002. Nesta nova conjuntura inaugurada 
pela ascensão ao poder de um govemo preocupado com a floresta e as populações tradicionais que ali vivem, 
tornou-se possível sonhar com a elaboração e implementação de um conjunto de políticas públicas que 
aproveite, fortaleça e aprofunde os trabalhos iniciados nas duas últimas décadas pelas comunidades indígenas, 
suas lideranças e organizações de representação política e pelas entidades não govemamentais de apoio aos 
índios. 

Nesta direção, as iniciativas do Governo da Floresta, slogan com o qual foi batizada a nova 
administração estadual, devem apoiar o avanço dos processos de regularização das terras indígenas do Acre, 
dando condições para a vigilância de seus limites, o uso sustentado de suas riquezas e a preservação da 
floresta. Devem viabilizar a continuação dos processos de formação de professores bilíngües, agentes de 
saúde, agentes agroflorestais e outros recursos humanos locais. Em linhas gerais, precisam, portanto, garantir 
a melhoria da qualidade de vida das populações indígenas, no tocante à cidadania, educação, saúde, 
alternativas econômicas, transporte e comunicação. 

Regularização de terras indígenas 

O Governo da Floresta deve participar do encerramento do processo de regularização fundiária das 
terras indígenas no estado e abrir possibilidades políticas e institucionais para o reconhecimento de novas 
terras, surgidas a partir de situações e demandas mais recentes. 

O poder executivo estadual deve estar inteirado e tomar parte das ações que a Funai, em parceria com 
a cooperação internacional, vem desenvolvendo no Acre e na Amazônia Ocidental, através do PPT AL, 
subprojeto PP-G7. O governo deve procurar participar e influenciar rumos no planejamento e implementação 
do conjunto de ações previstas pelo PPT AL para o Estado do Acre, através de parcerias e iniciativas conjuntas 
com a Secretaria Técnica do Projeto, a Presidência e a Diretoria de Assuntos Fundiários da Funai, em 
Brasília, e a Administração Executiva Regional de Rio Branco. 
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Reconhecimento de novas terras indígenas 

Outro desafio presente é o de encontrar formas legais para o reconhecimento oficial de novas terras 
de pretensão indígena que surgiram nos últimos anos e não se enquadram no atual procedimento 
administrativo de regularização, regulamentado pelo Decreto 1.775. Neste contexto, há hoje demandas para a 
criação de duas novas terras indígenas no estado, a saber: Kaxinawá do Seringai Independência, no Município 
de Jordão, e Jaminawa do Rio Caeté, no Município de Sena Madureira. 

O governo estadual pode dar sua contribuição estabelecendo parcerias com a Funai, o movimento 
indígena e a ASKARJ, para promover processos participativos de demarcação física dos limites dessas duas 
terras. A criação destes fatos políticos pode contribuir na legitimação local dessas populações Kaxinawá e 
Jaminawa e justificar o deslancho dos processos de reconhecimento oficial e regularização dessas duas terras 
de pretensão indígena. 

Estas são formas concretas de marcar a participação do Governo da Floresta nas conquistas 
territoriais protagonizadas pelas populações indígenas do estado nos últimos vinte anos. Se houver vontade 
política para participar destes processos, através de convênios e outras formas de parceria, o governo estadual, 
além dos recursos orçamentários próprios, poderá canalizar recursos federais e/ou da cooperação internacional 
para garantir a regularização fundiária destas duas terras de pretensão indígena. 

Casos como estes ilustram, também a necessidade de realizar estudos de legislação em nível estadual 
e de ter ousadia para saber ousar e reconhecer terras legitimamente pretendida por populações indígenas no 
estado. 

Índios isolados 

Tendo em vista o peso que a existência de diversos grupos de índios isolados joga na questão dos 
limites fronteiriços internacionais do Acre com o Peru, e a importância de dar condições para que essas 
populações mantenham seus territórios e suas formas tradicionais de vida, é desejável que o governo estadual 
estabeleça convênio com a Presidência e o Departamento de Índios Isolados da Funai em Brasília, visando 
fortalecer as atividades da Frente de Proteção Rio Envira, dotando-a da infra-estrutura necessária e de maiores 
recursos humanos e financeiros, de forma a possibilitar que amplie suas ações para as Terras Indígenas Alto 
Tarauacá e Kaxinawá do Rio Jordão. 

Primeiros canais institucionalizados de diálogo 

É possível afirmar que, em 1999, primeiro ano do atual governo, diferentes fóruns institucionais 
serviram para a discussão de algumas das principais questões que, de forma global, afetam as populações 
indígenas do estado. Cabe destacar, nesta direção, os entendimentos entre várias lideranças de comunidades, o 
movimento indígena regional e órgãos dos governos federal e estadual para discutir o asfaltamento da Br-364, 
a educação escolar indígena e formas de apoio ao fortalecimento das atividades produtivas nas aldeias. 

Revisão do componente indígena do Eia-Rima da Br-364 

No tocante à Br-364, ficou clara a disposição inicial do governo estadual de considerar os índios e 
suas organizações legítimos atores para participar das discussões sobre o licenciamento e a pavimentação da 
rodovia, bem como de incorporar suas demandas ao planejamento e execução de ações preocupadas em 
conciliar o desenvolvimento do estado, a proteção do meio ambiente e a melhoria da vida de todos os 
acreanos do Vale do Alto Juruá 

Provas da nova atitude do governo estadual em relação às populações indígenas foram a realização 
da audiência pública em Cruzeiro do Sul em julho de 1999 e a formação de uma comissão interinstitucional 
para acompanhar a revisão do componente indígena do Eia-Rima da Br-364, elaborado três anos antes, no 
Governo Orleir Carneli, e rejeitado pelas lideranças Katukina e o movimento indígena regional. As reuniões 
que se seguiram, com a participação ativa da Procuradoria da República no Acre, resultaram na aprovação da 
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minuta do "Termo de Referência para a Revisão do EINRima Relativo à Pavimentação e Operação da Br- 
364/Componente Indígena". 

Os estudos realizados para esta revisão deveriam constituir base para novas discussões e subsídio 
para a elaboração de políticas globais para as populações e terras indígenas do estado, bem como para a 
implementação de um conjunto de medidas mitigadoras e/ou compensatórias, cujo planejamento e execução 
devem contar com a participação das comunidades, lideranças e organizações indígenas e indigenistas. Estes 
foram compromissos assumidos ao final da audiência pública e honrá-los é de fundamental importância. 

No planejamento desses programas e medidas é preciso desnaturalizar marcos de análise centrados 
em recortes como "trechos da Br-364" ou em terras indígenas isoladas, "à margem" ou na "área de influência 
direta" da estrada. Diferentemente, é necessário trabalhar com um panorama mais amplo, que incorpore toda a 
extensão das bacias hidrográficas dos altos rios Purus e Juruá, bem como as populações de índios, 
seringueiros e agricultores que ali vivem, em terras reservadas ou não. Deve também ser levado em conta 
nessas projeções o outro lado da fronteira interestadual, onde estão situadas 27 terras indígenas, com área total 
de 14.237.000 ha, ocupadas por 16 povos e distribuídas por 13 municípios do sul do Amazonas, banhados 
pelas bacias do rio Javari e dos médios cursos dos rios Juruá e Purus. 

Medidas urgentes, mas duradouras, devem ser implementadas, por outro lado, para enfrentar os 
graves problemas vividos pelas populações cujas terras ficam localizadas no traçado ou nas imediações da Br- 
364. Dentre elas, podem ser citados os Katukína do Igarapé Campinas, os Kaxinawá da Colônia 27, os 
Shanenawa e Kaxinawá de Feijó, os moradores da futura Reserva Extrativista do Riozinho da Liberdade e os 
parceleiros do Projeto de Assentamento Santa Luzia do Incra. Nestes casos, ações e programas específicos são 
necessários e sua definição deve contar com a participação das populações e suas organizações de 
representação, com a devida assessoria dos órgãos federais e estaduais e das entidades não-governamentais 
que trabalham junto às populações da floresta na região do Alto Juruá. 

Educação escolar indígena 

Em reuniões realizadas em agosto de l 999 entre a Secretaria de Educação, professores e lideranças 
indígenas e as entidades não-governamentais que trabalham com a educação no estado, ficaram delineados 
um conjunto de ações conjuntas para continuar os processos de formação de professores, capacitar técnicos, 
assessores e supervisores das delegacias regionais e das secretarias municipais, produzir e publicar material 
didático alternativo para o professor e os alunos e, ainda, editar materiais para as escolas da rede pública 
estadual sobre a questão indígena. Por outro lado, foi decidido sobre a necessidade de elaborar uma proposta 
curricular para a formação de professores indígenas em nível de segundo grau, com perspectiva de dar 
continuidade no terceiro grau e desenvolver legislação estadual específica 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Na saúde também ganharam contorno canais institucionalizados, envolvendo o Ministério da Saúde, 
a Funasa e a UNI, visando a estruturação e implementação de dois Distritos Sanitários Especiais Indígenas no 
Acre. Estes próximos anos serão marcados pelo enorme desafio de viabilizar a implantação dos dois distritos, 
com o estabelecimento de formas concretas de parceria entre as comunidades, o movimento indígena, órgãos 
governamentais das esferas federal, estadual e municipais 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 das questões 
relativas à saúde indígena, neste primeiro momento sob atribuição direta da Funasa e da UNI, é fundamental 
que o governo estadual participe destes processos, através da garantia de bom atendimento dos pacientes 
índios nos hospitais dos municípios, da regularização e construção dos postos de saúde, bem como do apoio a 
processos continuados de capacitação dos agentes de saúde e outros recursos humanos locais. 
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Florestania nas terras indígenas 

Documentação e aposentadorias 

A cidadania, ou melhor, a "florestania", deve ser garantida às populações indígenas e de seringueiros 
e agricultores. Programas de documentação são necessários nas aldeias e seringais. Importante desafio a ser 
enfrentado é como adequar à realidade dessas populações e da floresta as linhas gerais do Projeto Cidadão, 
valiosa iniciativa reconhecida em 1998 com o Prêmio de Gestão Pública e Cidadania, da Fundação Getúlio 
Vargas. 

Por outro lado, devem ser viabilizados os arranjos institucionais que permitam o pagamento das 
aposentadorias rurais nas sedes municipais mais próximas, garantindo, assim, maior oxigenação das 
economias tocais e melhores condições de vida e saúde para os velhinhos e suas famílias. As aposentadorias 
representam, hoje, importante componente da renda de muitas famílias indígenas, constituindo alternativas 
seguras para obter mercadorias e bens industrializados indispensáveis à vida na floresta, que são consumidos 
e redistribuídos por extensas redes de parentes. 

Transporte e comunicação 

O transporte e a comunicação são vetores cruciais para garantir maior autonomia às populações 
indígenas, contribuindo nas ações de vigilância e na busca de melhores formas de inserção nas economias 
municipais. A comunicação, por sua vez, é veículo fundamental para o estreitamento das relações entre as 
comunidades, o movimento indígena e as entidades de apoio que assessoram programas de educação e saúde 
e iniciativas econômicas nas terras indígenas. 

O Governo da Floresta deve priorizar ações que fortaleçam ou implantem sistemas coletivos de 
transporte nas aldeias, através da compra de embarcações motorizadas e veículos terrestres, e da reforma de 
barcos e equipamentos já existentes, aliadas à formação de recursos humanos locais através de cursos básicos 
de mecânica. Por outro lado, é primordial a oferta de serviços fluviais públicos de transporte de passageiros e 
da produção, que liguem com periodicidade regular as aldeias, seringais e sedes de municípios menores às 
principais sedes municipais. 

Há, hoje, no estado, duas redes de radiofonia gerenciadas por organizações indígenas, a da UNI e da 
ASKARJ, viabilizadas com recursos do PPTAL e da Comunidade Européia e implantadas através de parcerias 
com o "Programa Amazônia", de Amigos da Terra. É importante alargar a área de abrangência destas duas 
redes, de forma a possibilitar a ágil circulação de informações entre as aldeias, as sedes municipais e a capital 
do estado, mobilizando lideranças locais, o movimento indígena, os órgãos oficiais e as organizações não 
governamentais de apoio. Alternativas para esta ampliação se abrem com a implementação dos Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas. Sua utilização em questões relativas à vigilância de terras indígenas também é 
processo a ser incentivado e viabilizado. 

A instalação de equipamentos de radiofonia em terras indígenas ainda não ligadas a essas redes é 
iniciativa louvável, que deve vir junto com ações que garantam assistência técnica aos rádios já existentes, 
através de parcerias com a UNI e a ASKARJ. A instalação de redes internas em terras indígenas maiores, 
onde há aldeias espalhadas por diferentes partes do território, deve ser estratégia a ser também contemplada, 
de maneira a potencializar mobilizações locais com vistas à vigilância territorial, atividades econômicas, 
reuniões, saúde, educação e representação política. 

Gestão territorial e novas alternativas econômicas 

No atual contexto, é de extrema importância que o governo estadual implemente políticas que 
contribuam para a sustentabilidade das terras indígenas, a maioria num quadro histórico da pós-demarcação, e 
a melhoria das condições de vida das diferentes populações que ali moram, com o fortalecimento de suas 
formas de organização social e política, em nível local e regional. 
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Essas políticas devem estar centradas em duas principais linhas de ação: o apoio a ações de controle 
e vigilância territorial protagonizadas pelas próprias populações indígenas; e o incentivo a práticas produtivas 
e de manejo que resultem no uso sustentado dos recursos naturais das terras indígenas e na diversificação das 
fontes de renda das famílias extensas, viabilizando formas de inserção mais favoráveis na economia dos 
municípios e a abertura de novos mercados para seus produtos. Apesar da grande diversidade cultural política 
e econômica existente entre as populações indígenas no Acre, certos desafios e situações são comuns à quase 
totalidade das terras indígenas, tornando necessária a formulação de políticas públicas que venham a agir 
simultaneamente em dois planos, de forma global, em nível macroflorestal, e dialogando com experiências 
locais, em nível de terras indígenas e aldeias. 

Planos de vigilância e etnodesenvolvimento 

O Governo da Floresta deve propiciar condições para que as populações indígenas elaborem e 
implementem zoneamentos socioarnbientais participativos de suas terras, a partir de diagnósticos das atuais 
formas, individuais e coletivas, de uso dos recursos naturais e de novas potencialidades identificadas neste 
processo. Em cada terra, esse zoneamento deverá ser discutido e elaborado pelos chefes das várias famílias 
extensas, durante reuniões promovidas localmente, com a participação de lideranças, professores, agentes de 
saúde, agentes agroflorestais e de representantes de associações e organizações indígenas regionais. Nesta 
empreitada, que deve ser iniciada, ainda que a partir de experiências localizadas, já na segunda etapa do ZEE, 
cabe ao governo estadual oferecer assessoria de engenheiros florestais, agrônomos, biólogos, educadores, 
médicos, sanitaristas, antropólogos e outros profissionais, para subsidiar as populações locais nas discussões 
de planejamento e na implementação das ações propostas. 

Estes diagnósticos podem constituir instrumentos fundamentais à elaboração de planos de gestão 
territorial e de ações de vigilância, bases para projetos de etnodesenvolvimento, que deverão ter apoio do 
governo estadual, bem como do PPT AL e do Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas (PDPI), este ainda 
em gestação no âmbito do PP-G7. O apoio do governo do estado poderá advir da criação de um fundo 
especial para os povos indígenas, com dotação orçamentária específica e gestão sob responsabilidade de corpo 
técnico composto, de forma igualitária, por representantes do governo estadual, da Funai, das organizações e 
associações indígenas e das entidades indigenistas não-governamentais. Com funcionamento institucional e 
recursos viabilizados pelo executivo estadual, esta instância ficará responsável pela avaliação dos projetos 
apresentados, elaboração de pareceres para recomendar sua aprovação e a criação de condições institucionais 
e operacionais para sua implementação. 

Sustentação e comércio 

Em reunião organizada pela Secretaria de Estado de Produção (SEPRO) em agosto de 1999, 
lideranças indígenas de várias regiões do estado apresentaram suas reivindicações a respeito das necessidades 
mais urgentes para apoiar as atividades produtivas já em curso em suas respectivas aldeias. Com essas 
demandas, a SEPRO elaborou o "Programa Emergencial de Desenvolvimento de Comunidades Indígenas", 
visando fortalecer as atividades agrícolas e de pesca, e melhorar os sistemas de transporte, escoamento e 
armazenamento. Sua execução está prevista para o primeiro semestre de 2.000, através de convênio já 
assinado entre essa Secretaria e a UNI. 

Ao longo de 2.000, é fundamental monitorar como serão intemalizados e socializados nas aldeias os 
beneficios do Programa Emergencial de Desenvolvimento de Comunidades Indígenas, implementado através 
de convênio entre Secretaria de Produção (SEPRO) e UNI, para identificar como estes recursos repercutem 
nas relações de poder que dão sentido e movimento à organização social de cada aldeia, bem como nas 
estratégias econômicas, familiares e coletivas, de subsistência e para comercialização. 

Apesar da importância desta primeira iniciativa do governo estadual, parece conveniente tomar mais 
cotidianos os canais de diálogo entre o poder executivo, as lideranças e as organizações do movimento 
indígena, com vistas ao delineamento de programas e políticas públicas que abram novas alternativas de curto 
e médio prazos para incentivar a produção e garantir a sustentação, fortalecendo as atividades econômicas 
tradicionais, potencializando novas alternativas de uso da floresta e de abrindo alternativas para novas formas 
de relacionamento com diferentes nichos de mercado. 
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Agricultura e agroflorestalismo 

A agricultura, atividade tradicionalmente voltada para a subsistência, é extremamente rica e 
diversificada nas terras indígenas acreanas. Nos últimos dez anos, com a crise de preço e de mercado para a 
borracha, tem-se constituído em importante alternativa comercial para muitas das populações indígenas. O 
aumento da renda familiar pela comercialização de produtos agrícolas tem, todavia, enfrentado obstáculos nos 
mercados restritos das sedes municipais, devido à precariedade dos meios próprios de armazenamento e 
transporte, dos baixos preços destes produtos e do limitado poder aquisitivo das populações urbanas. 

Uma alternativa a ser cogitada é a compra pelo governo de produtos agrícolas oriundos de terras 
indígenas para sua incorporação à merenda escolar, de maneira a gerar novas fontes de renda para as famílias 
de agricultores e melhores condições de alimentação e saúde para o público escolar. O mesmo deve acontecer 
em qualquer programa de distribuição de "cestas básicas" adotado pelos governos federal e estadual no Acre, 
ao invés de priorizar produtos adquiridos de grandes cooperativas agrícolas das regiões mais ricas do país. 

Em outra direção, é importante que o Governo da Floresta implemente programas e convênios que 
favoreçam a continuação dos processos de formação de agentes agroflorestais, de maneira a potencializar 
processos de gestão ambiental em terras indígenas e a disseminação de novas práticas agroflorestais, que 
respeitem e incorporem técnicas e saberes tradicionalmente utilizados pelas populações em suas atividades 
agrícolas e de manejo da floresta. Essa foi uma das principais demandas apresentadas ao governador Jorge 
Viana e aos dirigentes da SEPRO pelas lideranças indígenas na reunião havida em agosto de 1999. Relevante 
programa de capacitação de agentes agroflorestais está em curso desde 1996, através do Setor de Agricultura 
e Meio Ambiente da CPI, beneficiando comunidades de onze terras indígenas. O apoio à sua continuidade e o 
reconhecimento oficial do papel do agente agroflorestal devem ser estratégias de ação a serem contempladas 
pelo atual governo. 

O enriquecimento de terreiros, roçados e capoeiras com árvores frutíferas, madeiras de lei, palmeiras, 
palheiras e outras espécies de uso cotidiano, junto com a recuperação da cobertura florestal nas margens dos 
rios, onde hoje se concentra a quase totalidade dos grupos familiares, podem abrir, a médio e longo prazos, 
novas fontes de alimentação para as famílias indígenas, suas criações domésticas, as caças e os peixes, bem 
como outras alternativas de comercialização de um leque maior de produtos florestais. 

Pesquisas participativas, definidas e tocadas pelas populações locais com a assessoria de técnicos 
especializados, devem ser apoiadas. Estas devem incluir a identificação do uso doméstico e industrial de 
óleos, essências e outros produtos da floresta, a partir do mapeamento da distribuição das espécies, de estudo 
dos processos mais adequados para a coleta e o processamento local e, ainda, da elaboração de planos de 
manejo para seu uso sustentado. Devem ser enfatizados ao longo desses processos, os aspectos gerenciais da 
coleta e produção em nível local, assim como o controle de qualidade necessário para atender às exigências 
do mercado. 

O devido licenciamento dessas pesquisas e atividades na burocracia estadual e federal, a oferta de 
linhas de créditos específicas para sua implementação, a prestação de assessoria técnico-gerencial às 
associações, a certificação florestal dos produtos e a participação na abertura de novos nichos de mercado são 
alguns dos desafios a serem priorizados pelo governo junto com as organizações indígenas. 

É importante que os governos estadual e federal dêem apoio às parcerias já iniciadas por associações 
indígenas junto a empresas privadas e centros de pesquisa para o desenvolvimento de produtos e para a 
abertura de novos mercados. Exemplos destas iniciativas são aquelas tocadas nos últimos anos pelas 
associações Ashaninka do rio Amônia, Kaxinawá do rio Jordão e Yawanawá do rio Gregório, que têm 
resultado em renovadas alternativas para a diversificação do extrativismo e a agregação de valor cultural à 
produção. 
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Artesanato 

O artesanato é importante fonte de renda para muitas populações e famílias indígenas, jogando 
importante papel na economia das mulheres. Essa produção cultural deve ser incentivada em suas várias 
formas, de maneira a fortalecer o resgate e a perpetuação de conhecimentos tradicionais, abrir novas 
alternativas de mercado e contribuir para sua divulgação no estado, no país e no exterior. 

A exemplo do ocorrido no passado, principalmente entre os Kaxinawá dos rios Jordão e Breu, é 
interessante apoiar oficinas de treinamento nas aldeias, feitas por velhos das próprias comunidades, visando o 
repasse desses conhecimentos às novas gerações, a melhoria da qualidade das peças de artesanato e o aumento 
de sua produção. Faz parte também possibilitar o intercâmbio entre mestras artesãs de um mesmo povo, 
moradoras de terras distintas, que ficarão depois responsáveis pela realização de oficinas e trabalhos com 
outras mulheres de suas aldeias. 

Na capital Rio Branco, é preciso estruturar centros de referência para a exposição e venda de 
artesanato das várias etnias do Acre e Sul do Amazonas e organizar exposições periódicas, que reunam 
produtores de todo o estado. É necessário, ainda, patrocinar a participação de artesãs e artesãos em eventos 
comerciais e de divulgação realizados em outros estados e regiões do país, bem como viabilizar a edição e 
divulgação de catálogos do artesanato indígena acreano, para uso na abertura de mercado e para 
aproveitamento nas escolas indígenas e na rede pública de ensino. 

Borracha 

É primordial, portanto, que os governos estadual e federal continuem implementando políticas de 
preço e de garantia de mercado para a borracha oriunda dos seringais amazônicos e acreanos, de forma a 
assegurar condições mais dignas de vida na floresta para populações de índios e seringueiros que, durante um 
século, tiveram na borracha sua principal fonte de renda. 

Parte dos recursos do subsídio estadual para a borracha deve ser direcionada para as populações 
indígenas, através do cadastro de suas associações nos programas abertos a partir da aprovação da Lei Chico 
Mendes. Em 2.000, a Secretaria Executiva de Floresta e Extrativismo deve realizar novos encontros regionais 
e municipais para avaliar o primeiro ano de funcionamento desta lei e dos mecanismos do subsídio, bem 
como o desempenho das associações cadastradas, dentre as quais três são indígenas. 

Deve ser também facilitado o acesso das associações indígenas às linhas de financiamento do 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Extrativismo (Prodex), do Banco da Amazônia. É importante 
evitar a repetição de obstáculos burocráticos resultantes de exigências específicas do BASA para a aprovação 
dos recursos para associações indígenas: a emissão pela Presidência da Funai de carta de anuência avalizando 
o empréstimo. O apoio do governo estadual pode acontecer na forma de assessoria técnica na discussão e 
elaboração dos projetos, no acompanhamento dos trâmites junto ao Banco e no monitoramento e apoio local 
às atividades financiadas. 

As linhas de financiamento para o extrativismo da borracha devem contemplar condições especiais 
para custeio da safra, reabertura das estradas e compra de novos utensílios e instrumentos de trabalho, dando 
real incentivo para que as famílias de índios e seringueiros voltem às colocações para retomar o corte de 
seringa. Além das dificuldades inerentes a seu acesso, os recursos existentes no Prodex para estes fins são 
muitas vezes insuficientes face aos altos investimentos necessários à retomada da produção após anos de 
paralisação. 

Apoio deve ser dado à introdução e difusão de técnicas alternativas de beneficiamento do látex, de 
maneira a propiciar a melhoria da qualidade da borracha, o aumento do seu preço de venda e a abertura de 
novos mercados para sua comercialização. É importante, neste sentido, acompanhar as experiências em curso 
no estado de produção de couro vegetal, folha defumada líquida e granulado escuro brasileiro, tocadas através 
de parcerias entre associações e cooperativas de índios e seringueiros, órgãos federais e estaduais, centros de 
pesquisa e empresas privadas. 
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De forma mais geral, é importante ter no horizonte planos para a plena reativação das usinas de 
beneficiamento de borracha nas cidades de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, locais que canalizavam a maior parte 
da produção do Vale do Juruá e do estado, região onde está situada a maior parte das terras indígenas do Acre. 

Regularização de reservas extrativistas e do parque nacional 

As 28 terras indígenas acreanas são parte do "Corredor Ecológico do Oeste da Amazônia", que 
integra o Projeto "Parques e Reservas: Corredores Ecológicos", do PP-07. Nos último vinte anos, ganharam 
configuração no Acre dois mosaicos contínuos de terras reservadas pelo governo federal com distintas 
finalidades no Vale do Acre-Purus e no Vale do Juruá. 

A sustentação atual e futura das terras indígenas depende também da integridade de seu entorno. No 
Alto Juruá, é primordial consolidar o corredor contínuo de terras indígenas e unidades de conservação ali 
reservadas pelo governo federal. O governo estadual, através de gestões junto ao CNPT-IBAMA e de apoio às 
associações e populações locais, deve contribuir de forma efetiva para a criação, regularização e viabilização 
das Reservas Extrativistas Alto Tarauacá e Riozinho da Liberdade, que somam área aproximada de 580.000 
ha. Nesta região, de altíssima biodiversidade, nasce boa parte dos rios que banham a parte mais ocidental do 
estado. 

Uma sistemática participação do Governo da Floresta se faz necessária, por outro lado, nas ações que 
começam agora a ser implementadas para a regulamentação do Parque Nacional da Serra do Divisor, que se 
espalha por cinco municípios e extrema com a Reserva Extrativista do Alto Juruá e duas terras indígenas, 
Nukini e Kampa do Rio Amônia. Nos últimos anos, este trecho da fronteira do Acre com o Peru tomou-se 
local de caçadas comerciais, retirada predatória de madeiras, pistas de pouso ilegais e tráfico de pasta de coca. 

A manutenção das populações de seringueiros, agricultores e ribeirinhos nas florestas onde moram 
há um século parece ser a alternativa mais adequada para garantir a segurança do próprio parque, da fronteira 
internacional e do território acreano e nacional, assim como para preservar a riquíssima biodiversidade da 
região. Para tal, toma-se necessário o envolvimento e a capacitação da população local em ações de pesquisa, 
manejo, monitoramento e ecoturismo, com remuneração pelos serviços sociais, ambientais e de vigilância 
prestados à sociedade acreana e brasileira. 

Planos de desenvolvimento municipais 

Até hoje, nenhuma prefeitura municipal do interior procurou envolver diferentes setores da sociedade 
civil para discutir e elaborar planos de desenvolvimento adequados às potencialidades e especificidades 
locais. Esta é tarefa que deve ser incentivada e acompanhada pelo governo estadual. Das prioridades desses 
planos devem constar políticas que dêem condições para que índios, seringueiros e agricultores continuem 
vivendo com dignidade na floresta, atualizando formas tradicionais de ocupação, nas colocações e aldeias, e 
estratégias econômicas que viabilizem a sustentabilidade de seus territórios, o uso inteligente do trabalho, 
assim como relações comerciais compensadoras nos mercados locais. 

Esta pauta de medidas é de fundamental importância para vitalizar as economias dos municípios, 
principalmente daqueles criados em 1993, situados mais às cabeceiras dos rios. Estas medidas são desejáveis 
para, de um lado, adequar o desenvolvimento desses municípios à sua vocação histórica e às potencialidades 
ali existentes, em termos ambientais e sociais, e, de outro, impedir a continuidade de processos migratórios 
que aprofundem os graves problemas sociais já configurados nas sedes dos municípios maiores. 

Em alguns novos municípios, sobretudo em Santa Rosa do Purus, Jordão, Porto Walter e Marechal 
Taumaturgo, as atividades produtivas realizadas pelos grupos familiares indígenas em suas aldeias, além de 
garantir .sua subsistência e boas condições de vida e saúde, permitem uma oferta significativa de excedentes 
de gêneros agrícolas e criações domésticas. Mecanismos devem ser encontrados para que essas produções 
sejam 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 pelo governo estadual. 
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A permanência das populações de índios e seringueiros 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 de qualidade nas aldeias, seringais e sedes 
municipais. 

A existência de terras indígenas, bem como de reservas extrativistas e do parque nacional, permite 
abrir renovadas formas de relacionamento das populações locais com diferentes órgãos do governo federal e 
da cooperação internacional, através de suas instâncias próprias de organização e representação política. 
Neste sentido, é crucial que o governo estadual dê condições para o fortalecimento das associações e dos 
sindicatos, apoiando suas mobilizações e reivindicações. De outro lado, devem ser legitimadas as negociações 
locais e externas para a obtenção de recursos financeiros e técnicos, que permitam a implementação de ações 
econômicas, de educação e saúde. O sucesso destas iniciativas contribuirá para a desnaturalização de certo 
preconceito reinante entre as elites políticas e econômicas locais, que vêem a presença de terras indígenas, 
reservas extrativistas, associações e sindicatos, assim como dos índios, como fatores que podem contribuir 
para o atraso e estagnação econômica dos municípios. 

O governo estadual, através de suas ações e convênios com as prefeituras municipais, tem liberado 
recursos para programas nas áreas de desenvolvimento, infra-estrutura, saúde, saneamento e segurança. Estas 
liberações de recursos devem ficar condicionadas à discussão de planos de desenvolvimento, educação, saúde 
e transporte em nível municipal, em cujo planejamento e execução índios, seringueiros, agricultores e suas 
organizações de representação sejam legítimos co-autores. É importante, através destes processos, garantir 
espaço e voz para as populações da floresta e suas organizações de representação, no realinhamento das forças 
políticas e econômicas, tradicionais e emergentes, em curso nos municípios. Esta política ganha justificativa 
maior quando se constata que importante parcela da extensão territorial e da população dos novos municípios 
é constituída por terras reservadas pelo governo federal para os índios, seringueiros e agricultores acreanos. 



43 

VII- O Governo do Estado e as populações indígenas (1999-2001) 

Os governos estaduais anteriores em quase nada participaram do processo de regularização das 
terras indígenas acreanas. Como resultado desta sistemática omissão, não foi construído, em nível estadual, 
qualquer cultura administrativa sobre o lidar com as várias e complexas questões que dizem respeito às terras 
e populações indígenas, nem canais institucionalizados de relacionamento com as organizações indígenas, a 
Funai ou as entidades não governamentais que, há duas décadas, lhes prestam apoio institucional e assessoria 
técnica. Disto resultava a falta de articulação do governo estadual com as ações tocadas nos últimos anos pelo 
governo federal e a cooperação internacional visando a regularização das terras indígenas no estado, uma 
total ausência de funcionários e corpos técnicos nas secretarias para desenvolver ações específicas nas áreas 
de produção, educação e saúde, bem como da inexistência de dados sistematizados sobre a situação socio 
econômica e cultural das várias populações indígenas no Acre. 

O atual Governo assumiu com a clara disposição de modificar este quadro histórico e estabelecer 
canais de diálogo com os índios e suas organizações, de forma a incorporar suas demandas e necessidades 
específicas ao planejamento e à execução de ações e políticas preocupadas em conciliar o desenvolvimento 
do estado com a preservação e uso sustentado do meio ambiente e a melhoria das condições de vida nas 
aldeias e terras indígenas. 

Os primeiros seis meses do atual governo não foram muito frutíferos para os povos indígenas, para 
além da intenção demonstrada a respeito da necessidade de reavaliar os impactos que a pavimentação da Br- 
364 poderia trazer para algwnas das populações que vivem em terras próximas ao traçado da rodovia, a partir 
das reivindicações feitas pelas lideranças Katukina da TI Campinas. O pouco avanço neste período deve ser 
compreendido, todavia, levando-se em conta, por um lado, o brutal esforço feito pelo novo governo para 
tomar conhecimento da triste situação herdada da administração anterior e começar a colocar a casa e as 
finanças em ordem, e, por outro, a indefinição quanto à instância, ou instâncias, privilegiadas para começar a 
construir canais de diálogo junto às lideranças e organizações indígenas, bem como a já citada carência de 
cultura administrativa e de quadros técnicos para lidar com a especificidade da "questão indígena" no estado. 

O primeiro momento real de diálogo entre o poder executivo estadual e as populações e o movimento 
indígena teve lugar, a três de julho de 1999, no Teatro dos Nauas, em Cruzeiro do Sul, na audiência pública 
convocada pelo IMAC para a discussão da revisão do componente indígena do Eia-Rima da Br-364, trecho 
Tarauacá-Rodrigues Alves. As negociações posteriores, sob a coordenação do IMAC, têm continuidade até 
hoje, e vêm resultando em avanço significativo no estreitamento do diálogo junto às lideranças das seis terras 
indígenas contempladas, o movimento indígena, a Funai e outros órgãos de âmbito federal e estadual, bem 
como no deslancho de medidas mitigadoras e compensatórias de curto, médio e longo prazos nas aldeias e 
comunidades dessas seis terras. 

Outro canal inicial de diálogo entre governo e o movimento indígena foi aberto durante a vinda, em 
agosto de 1999, do Presidente Fernando Henrique Cardoso ao Acre. Convidadas para participar da recepção 
que ocorreria em Xapuri, as lideranças questionaram o momento do convite, tendo em vista o pouco diálogo 
estabelecido nos primeiro seis meses do governo. Nesta ocasião, o Gabinete Civil asswniu o compromisso 
de, após a visita presidencial, inaugurar nova instância de entendimento para avaliar junto às lideranças e ao 
movimento indígena seu leque de demandas e discutir possíveis formas de ação para atende-lo. 

Em reunião coordenada pela Secretaria de Estado de Produção naquele mês, cerca de 50 lideranças 
indígenas do estado e do sudeste do Amazonas, apresentaram reivindicações a respeito das necessidades mais 
urgentes para apoiar as atividades produtivas já em curso em nas terras indígenas. A partir destas demandas, 
a SEPRO delineou o "Programa Emergencial de Desenvolvimento de Comunidades Indígenas para 1999", 
que foi detalhado no segundo semestre desse ano e executado, através de convênio com a UNI, ao longo do 
segundo trimestre do ano seguinte. 

No âmbito destas duas iniciativas que marcaram a institucionalização inicial do diálogo, vários 
programas e ações de governo foram iniciados e tocados por diferentes secretarias nos dois últimos anos, 
alguns como frutos de convênios assinados com organizações indígenas, entidades não governamentais e 
órgãos federais. Ainda que em muitos casos de forma pontual, esses programas vieram a contribuir para o 
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avanço da consolidação das terras indígenas, dando condições para a vigilância de seus limites e o uso 
sustentado de suas riquezas, viabilizar a continuidade da capacitação de professores bílíngües, agentes de 
saúde e agentes agroflorestais, fortalecer o movimento e as organizações indígenas, consolidar as instâncias 
já abertas de diálogo e institucionalizar outras, propiciando, assim, melhorias reais na qualidade de vida nas 
aldeias, no tocante à cidadania, educação, saúde, alternativas econômicas, transporte e comunicação. 

No atual contexto, com base nos indicativos do Zoneamento Ecológico e Econômico e dos subsídios 
colhidos nos diálogos e negociações que ganharam forma junto às lideranças, ao movimento indígena e às 
não governamentais, o governo tem demonstrado verdadeira disposição de implementar iniciativas e ações 
que contribuíram para a formulação e execução de políticas públicas mais amplas para as populações 
indígenas do estado. Como resultado dos processos vivenciados nos últimos dois anos, é decisão recente do 
governo estadual a necessidade da criação de wn Núcleo de Indígenismo do Estado. Formado por Secretários 
de Estado e wn grupo executivo, este Núcleo terá dentre suas atribuições centralizar e agilizar o diálogo com 
as lideranças, suas organizações e as entidades de apoio, de maneira a canalizar e direcionar suas demandas 
para subsidiar o planejamento e as formas de gestão de políticas públicas específicas para as populações 
indígenas. O grupo executivo, enxuto e dinâmico, fará a coordenação e monitoramento destas políticas e 
programas, cuja implementação ficará a cargo das diferentes secretarias. 

Programas e linhas de ação 

Dados compilados pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) em março de 2001 sobre os 
programas e ações implementados pelo Governo Estadual para as populações indígenas no período 1999~ 
2000 dão conta de investimentos agregados da ordem de R$ 2.086.924,00. O mesmo levantamento indica que 
as atividades já previstas e orçadas para as populações indígenas para este ano somam R$ 2.832.131,95. O 
seguinte quadro, que integra o documento da FEM, sistematiza estes gastos por ano e secretaria. 

Secretaria 1999 2000 2001 TOTAIS 
FEM 11.617,00 70.854,00 86.230,00 168.701,00 
Gabinete Civil 9.996,00 9.996,00 
SEPRO 295.424,00 37.730,00 333.154,00 
SEFE 30.295,00 9.399,00 39.694,00 
DERACRE 320.000,00 109.371,00 429.371,00 
SESSACRE 402.877,00 186.788,00 259.628,00 849.293,00 
SEHA 52.871,00 52.871,00 
SEE 577.071,42 2.149.773,95 2.726.845,37 
FUNTAC 1.850,00 1.850,00 
IMAC 127.281,20 180.000,00 307.281.20 
TOTAL 414.494,00 1.672.430.62 2.832.131.95 4.919.05657 
Dados: FEM (2001) 

A análise destas informações comprova o crescimento dos investimentos em 2000, segundo ano do 
governo, principalmente como fruto dos gastos realizados na revisão do componente indígena do Eia-Rima 
da Br-364, na implementação das primeiras medidas mitigadoras do T AC e na execução do Programa 
Emergencial para Desenvolvimento das Comunidades Indígenas, bem como da inclusão dos desembolsos da 
Secretaria de Educação, não considerados no cálculo de 1999. Nota-se ainda wn aumento dos gastos com a 
cultura e a saúde, apesar desta última ter sido coberta em sua quase totalidade com recursos do Ministério da 
Saúde, a partir da inicial implementação de dois Distritos Sanitários Especiais Indígenas no estado. 

Por outro lado, é visível o crescimento nos investimentos já orçados, em curso e a serem feitos, para 
2001. Estes, por sua vez, não incluem wna série de outros programas não previstos no levantamento da FEM, 
por exemplo, os resultantes da implementação das ações previstas após as audiências públicas de revisão do 
componente indígena do Eia-Rima, dos investimentos a serem realizados com saneamento básico nas aldeias, 
através de convênio já assinado entre Funasa e governo do estado, bem como de outras ações pontuais a 
serem executadas através de convênio, também já assinado, com a Secretaria de Coordenação da Amazônia, 
do Ministério do Meio Ambiente. 
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A presente seção pretende apresentar e contextualizar os principais programas e ações adotados pelo 
governo estadual entre 1999 e o primeiro trimestre de 2001 para as populações indígenas do Acre, bem como 
adiantar aqueles já previstos e orçados para o restante deste ano, com recursos próprios e advindos destes 
convênios firmados com diferentes órgãos do governo federal. 

Revisão do Componente Indígena do EIA-RIMA da Pavimentação da Br-364 

Antecedentes 

A audiência pública realizada em Cruzeiro do Sul em julho de 1999, estabeleceu um novo ponto de 
partida para as negociações entre o governo do estado, o movimento indígena e as lideranças do Vale do Juruá 
visando o planejamento e a execução das obras de pavimentação da Br-364, no trecho Tarauacá-Rodrigues 
Alves. Dentre os avanços iniciais da audiência podem ser citados a disposição do governo estadual de asfaltar 
a estrada implementando programas para enfrentar os permanentes problemas sociais e ambientais que esta 
trará, a ampla participação das lideranças indígenas do Juruá e de suas organizações de representação política 
e de apoio, o compromisso dos Ministérios Públicos Federal e Estadual no tocante ao acompanhamento e 
fiscalização da obra e dos programas correlatos, bem como as reivindicações específicas colocadas pelas 
lideranças Katukina em relação à sua participação no processo, saúde, educação, produção de subsistência, 
comunicação, infra-estrutura e a um plano de gestão ambiental visando controlar o tráfego na terra indígena. 

Ao fim da audiência, ficaram definidas três propostas principais para nortear o encaminhamento das 
ações do governo estadual. Em primeiro lugar, ficou acordado ser sua responsabilidade elaborar tuna política 
global para as terras indígenas do Acre, com a participação das comunidades e de organizações indígenas e 
indigenistas, em especial para aquelas terras na "área de influência imediata da estrada". Em segundo, seria 
revisto o "componente indígena" do EIA-Rima da pavimentação da Br-364, no trecho Rodrigues Alves 
Tarauacá, de forma a gerar tuna análise aprofundada dos impactos socioambientais diretos e indiretos da 
pavimentação da Br sobre as terras indígenas em sua área de abrangência, bem como cumprido um termo de 
ajustamento de conduta (T AC), com um conjunto de medidas mitigadoras e/ou compensatórias. 

Em terceiro, foi formada uma comissão, coordenada pelo Ministério Público Federal, tendo a 
Fundação Elias Mansour como interlocutora do governo estadual, composta por representantes da Funaí, 
lhama, Deracre, IMAC, Secretaria de Produção, Ministério Público Estadual, UNI, Organização dos Povos 
Indígenas do Vale do Juruá e por seis lideranças Katukina, Kaxinawá, Yawanawá e Poyanawa. A comissão 
interinstitucional teria como atribuição principal acompanhar a revisão do componente indígena do EIA-Rima 
e a execução da obra e das medidas propostas. Em prazo de 45 dias a partir da data da audiência, deveriam ser 
entregues o relatório de avaliação do EIA-Rima e a proposta de termo de referência para seu ajustamento. 

Como fruto do trabalho dessa comissão interinstitucional, o termo de referência para a revisão do 
componente indígena do Eia-Rima foi formatado a 25 de agosto de 1999, e foi marcado abril de 2000 como 
prazo limite para sua entrega. Os trabalhos acabaram para a revisão acabaram ficando sob coordenação da 
Funtac, que, contratada pelo Deracre, iniciou os estudos em março e entregou-os em maio. Tendo em vista, 
por um lado, a posição unânime do MPF e da Funai local de que o estudo não abordara os pontos acordados 
no termo de referência e não apresentara qualquer diagnóstico mais apurado das populações indígenas a 
serem afetadas pela pavimentação, e, por outro, os embates institucionais surgidos à continuação entre as 
direções da Funtac e da Administração da Funai em Rio Branco, o trabalho acabou sendo anulado, a reboque 
da decisão tomada em reunião a 13 de julho, que contou com a presença de representantes da 6ª Câmara do 
MPF, de Brasília, dos governos federal e estadual, organizações indígenas e de apoio. 

Nesta mesma reunião, foi firmado o segundo T AC, que fixou novo prazo para o governo proceder 
com a revisão do componente indígena, retomou os termos de referência de julho de 1999 para a elaboração 
do estudo e estabeleceu um conjunto de medidas emergenciais para minorar os impactos da pavimentação, 
focado, neste momento, nas Tis Campinas e Kaxinawá da Colônia 27. Por determinação do governador Jorge 
Viana, o IMAC, na pessoa do Presidente Carlos Edegard de Deus, assumiu, desde então, a coordenação do 
processo de revisão e a continuidade das negociações para planejar e monitorar as ações acordadas junto às 
lideranças indígenas. 
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Na definição da abrangência do estudo, acabaram sendo contempladas seis terras indígenas, pelos 
impactos diretos que são passíveis de sofrer com as obras de pavimentação da rodovia no trecho Rodrigues 
Alves Tarauacá, a saber: Campinas, Rio Gregório, Kaxínawá da Colônia 27 e Igarapé do Caucho. A TI Rio 
Gregório foi incorporada, dada a estreita ligação entre as famílias Katukina que ali moram com as famílias da 
Campinas, terra indígena que é atravessada por quilômetros da rodovia. 

Foram incluídas, ainda, por demandas das lideranças, as Tis Katukina/Kaxinawá e Kaxinawá do 
Seringai Curralinho, no Município de Feijó. Estas terras estavam fora do foco inicial do Eia-Rima produzido 
em 1996, tendo em vista que a estrada, nos 52 km do trecho Feijó-Tarauacâ, tinha sido asfaltada dois anos 
antes pelo Governo Romildo Magalhães, enquanto que o foco do estudo feito em 1996 se concentrara no 
trecho Tarauacá-Rodrigues Alves. Legalmente, portanto, não haveria necessidade de fazer a revisão de um 
componente indígena que não existia para o trecho Feíjó-Tarauacá. O governo considerou as argwnentações 
das lideranças de Feijó, todavia, tendo em vista que a estrada, que pretende ser recuperada nos próximos dois 
anos, extrema com os fundos da TI Katukina/Kaxinawá. Já em momento posterior foi incluído, por fim, o 
estudo da situação dos Manchineri e Jaminawa, das Tis Mamoadate e Cabeceira do Acre, dada a pretensão 
do governo estadual de avançar na pavimentação da Br-317 no trecho de Brasiléia-Assis Brasil. 

Para os estudos de revisão do componente indígena foram contratados quatro antropólogos', cujos 
nomes foram indicados pela Administração da Funai no Acre. Os trabalhos de campo aconteceram entre 
outubro e novembro de 2000. Outra equipe de consultores' foi contratada para realizar nessas 18 aldeias um 
diagnóstico da atual situação de infra-estrutura e atividades produtivas nas aldeias, mediante metodologias 
participativas, com vistas ao esboço de planos de sustentação para as seis terras indígenas incluídas na "área 
de impacto direto" da rodovia. Para custear os serviços de consultoria, o governo firmou dois convênios e 
dois termos de cooperação com a UNI, para agilizar as formas de repasse de recursos e a contratação e 
pagamento dos técnicos encarregados dos estudos. 

De forma preliminar, os estudos da revisão e os investimentos até então feitos pelo governo estadual 
foram apresentados no "Seminário de Avaliação da Revisão do Componente Indígena do Eia-Rima da Br- 
364", em Rio Branco, a 8 e 9 de fevereiro de 2001, na presença de cerca de 40 lideranças indígenas e de 
representantes de órgãos dos governos federal e estadual, do movimento e das entidades não governamentais 
de apoio. O processo de discussão da revisão do componente indígena culminou na primeira semana de abril, 
com três audiências públicas nas cidades de Cruzeiro do Sul e Tarauacá e na aldeia Morada Nova, da TI 
Katukina/Kaxinawá, em Feijó, que reuniram esses mesmos representantes de órgãos governamentais, bem 
como chefes de família, lideranças e coordenadores de organizações indígenas locais e da UNI. 

Nas audiências foram apresentados e discutidos os estudos, avaliadas as ações já cumpridas pelo 
governo do estado no âmbito do T AC e estabelecida uma pauta de ações de curto, médio e longo prazos. O 
IMAC, como órgão responsável pela concessão da licença de instalação da obra de pavimentação da Br-364, 
cabe agora instalar comissão para julgar a adequação dos estudos e a pauta consensual tirada nas últimas 
negociações com as lideranças indígenas. A licença de instalação a ser concedida contará com a relação das 
medidas mitigadoras e compensatórias a serem implementadas, com cronograma e recursos especificamente 
alocados para este fim, junto com um termo de compromisso para a realização da obra, assinado pelo Deracre 
e as lideranças indígenas das seis terras. O não cumprimento das condições e restrições, bem como do termo 
abre possibilidade às lideranças de recorrerem ao Ministério Público Federal, coordenador da comissão 
interinstitucional, para que sejam tomadas as devidas providências para o embargo e a paralisação da obra. 

3 Ora. Edilene Coffacci de Lima(UFPr), para as terras Katukina, Ms. Domingos Bueno Silva (UFAc) para as terras 
Kaxinawá de Tarauacá. Dr. Jacó Picolli (UF Ac) para as terras de Feijó. Iza Santos ficou responsável pelos estudos com os 
Manchineri e Jaminawa. 
4 Engenheiros agrônomos Carlos Antônio Bezerra Salgado (Funai/Unesco) e Augusto Marcos de Oliveira Santiago; 
agrônomo Luís Meneses (SEPRO), sertanista Antônio Luiz Batista de Macêdo (14ª AER-RBr) e técnico agrícola 
Florisberto Marques de Oliveira. 
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Ações emergenciais dos T ACs e planos para a mitigação e compensação 

A revisão do componente indígena do Eia-Rima da Br-364, teve início em julho de 1999, com a 
realização da primeira audiência pública, e se intensificou a partir do segundo semestre de 2000, sob a 
coordenação do IMAC, culminando com as três audiências públicas em abril de 2001. Dele resultou em rico 
processo de diálogo e negociação do governo estadual com grande número de lideranças e organizações 
indígenas, regionais e locais, órgãos do governo federal e entidades não governamentais. A iniciativa do atual 
governo foi sempre destacada pelas lideranças e o movimento indígena como inovadora em relação à falta de 
consideração e diálogo dos governos anteriores em relação às demandas e necessidades das populações 
indígenas, sempre vistas como contrárias à pavimentação da estrada e ao desenvolvimento do estado. 

Este processo teve como desdobramento a participação do movimento e das lideranças indígenas, 
em conjunto com várias secretarias do governo e órgãos federais, na definição dos T ACs e implementação de 
um conjunto de medidas emergenciais em 18 aldeias das seis terras indígenas incluídas na área de "influência 
direta" da estrada e na tentativa de delinear programas de ações mitigadoras e compensatórias de médio e 
longo prazos, a serem executadas antes e ao longo da pavimentação da Br-364. Através do recrutamento de 
lideranças para reuniões em Rio Branco, de viagens de representantes do governo e consultores às aldeias e 
da organização das audiências públicas nos municípios, o governo estadual procurou garantir e dar condições 
a diferentes formas de participação indígena nos vários fóruns institucionalizados de negociação. 

À continuação serão descritas, em linhas gerais, as principais ações do governo estadual até início de 
abril de 2000, no âmbito dos T ACs, naquelas seis terras indígenas contempladas pelos estudos de revisão do 
Eia-Rima. Estas informações foram anotadas das falas de representantes dos governos estadual e federal e 
das lideranças indígenas, por ocasião do Seminário de Avaliação, ocorrido em Rio Branco em começo de 
fevereiro, e das audiências públicas de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó na primeira semana de abril. Os 
planos que nortearão as ações do governo nos próximos anos estavam para ser fechados pelo Deracre em 
meados do mês de maio. 

Na TI Campinas, que tem I 8 km de sua extansão atravessada pela Br, ocorreu a construção de dois 
açudes para piscicultura, a construção de duas escolas e a reforma das outras duas, equipando-as com placas 
solares e rede elétrica e a montagem de estratégia de vigilância, com a permanência de agentes do Pelotão 
Florestal, a construção de duas guaritas nas entradas da terra e de wna casa de moradia para os policiais, a 
remuneração do pessoal, incluindo uma liderança Katukina e um fiscal do IMAC, e a instalação de 
radiofonias nas quatro aldeias, ligadas entre si e ao IMAC. Foi airida ofertado transporte semanal entre a 
aldeia e Cruzeiro do Sul em caminhão e toyota. Na estrada o Deracre procedeu com a sinalização vertical e a 
colocação de quebra molas nos 18 km que atravessam a TI. Material informativo foi impresso e divulgado 
aos motoristas quanto à existência de uma terra indígena e normas a serem seguidas neste trecho. Na TI Rio 
Gregório, na aldeia Sete Estrelas, dos Katukina foi construída wna escola, instalada uma estação de rádio, 
ligada a Campinas. Foram doados dois barcos para transporte até São Vicente, ponto de cruzamento do rio 
Gregório com a estrada, distante cerca de 150 km até a cidade de Tarauacá. 

Nas proximidades da cidade de Tarauacá, nas terras Kaxinawá, da Colônia 27 e do Igarapé do 
Caucho, foram instaladas duas estações de radiofonia, ligadas à rede da UNI e à Casa de Apoio do Distrito. 
No 27, com uma toyota fez-se transporte periódico entre a aldeia e a cidade. No Caucho pensou-se em fretar 
um barco fretado que fizesse viagens entre as aldeias e Tarauacá, mas receberam dois barcos motorizados 
próprios, que se somou ao batelão recebido no Programa Emergencial da SEPRO. No ramal de barro que, do 
27, liga a aldeia à Br-364, uma distância de três quilômetros, O Deracre fez uma única operação de melhoria 
das condições de tráfego. Para os Shanenawa e Kaxinawá de Feijó, o Deracre tinha contribuído com 
combustível, esporádico transporte e reparos em casas nas aldeias. 

Outras ações foram feitas nas áreas da educação e saúde. Além das escolas entre os Katukina, foi 
construida uma escola no 27 e outra na aldeia Tamandaré, do Caucho, onde também foi reformada a escola já 
existente na principal aldeia. Em Feijó, na TI Katukina/Kaxinawá e no Seringai Curralinho tinham sido 
construído duas escolas, três estavam em construção e uma reformada. No âmbito do convênio UNI-Funasa, 
em oito aldeias das Tis Campinas, Colônia 27 e Caucho, foram instalados sistemas de abastecimento de água, 
com a construção de poços artesianos, e se fez melhorias nas condições sanitárias, com privadas. Parte das 
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estações de rádios ali instaladas foi viabilizada com recursos do convênio, tomando possível a comunicação 
entre as aldeias e as Casas de Apoio em Tarauacá e Cruzeiro. 

As audiências públicas realizadas em Cruzeiro do Sul, Tarauacá e na TI Katukina/Kaxinawá na 
primeira semana de abril de 200 l serviram de palco para discussão das propostas apresentadas nos estudos 
antropológicos de revisão do componente indígena do Eia-Rima. Com base nestas discussões, foi delineada 
ampla pauta de medidas mitigadoras e compensatórias de curto, médio e longo prazo, para as 18 aldeias das 
seis terras indígenas do Vale do Juruá, assim como um código de normas para a execução da pavimentação 
nos trechos dentro ou nas proximidades dessas terras, com vistas à concessão da licença de instalação da obra 
pelo IMAC e a assinatura de um termo de compromisso entre o governo e as lideranças locais. 

Para 2001, com recursos federais, está prevista a pavimentação de 29,6 quilômetros desde onde o 
asfalto parou, 4,5 quilômetros antes da TI Campinas, até o Riozinho da Liberdade. O Deracre negociou com 
as empresas que ganharam as licitações para este trecho das obras e o próprio órgão fará, por administração 
direta, os 18 quilômetros que atravessam a TI Campinas. A reforma e adequação do trecho de 52 quilômetros 
entre Feijó e Tarauacá devem ser entregues pelo governo até final de 2001. 

Por encargo do Deracre, ficou sob responsabilidade da FUNT AC, a elaboração de projetos especiais 
de engenharia para os trechos da Br-364 que incidem nesta terra e nas cercanias e Katukina/Kaxínawá, assim 
como do ramal que dá acesso à TI Kaxínawá da Colônia 27. Os projetos "Ecovia Katukina", "Estrada do 27" 
e "Caminho Shanenawa", elaborados inicialmente em gabinete, foram discutidos nas audiências públicas e 
incorporaram demandas e modificações sugeridas pelas lideranças. 

Na TI Campinas, aquela mais diretamente afetada pelo asfaltamento de 18 quilômetros em seu 
interior, defronte às quatro aldeias, ficou acordado o uso do traçado existente da rodovia, a não existência de 
faixa de domínio do Deracre, não exploração de jazidas e bota-fora nos limites da terra, a minimização de 
cortes e aterros e o respeito a cemitérios e sítios arqueológicos. Para normatizar o trânsito, haverá sinalização 
vertical de advertência e informação, em português e Katukina, sonorizadores ao longo da estrada e lombadas 
nas proximidades das aldeias, sendo estabelecidos velocidades máxima e mínima de tráfego, impedimentos 
de parar na terra indígena e condições especiais para trafego noturno. Na lateral da estrada será aberta faixa 
de circulação para bicicletas e passeio de grama para pedestres. Dentre os programas especiais, constam 
cursos periódicos de "educação no trânsito para índios", orientação para condutores, bem como a implantação 
de cerca viva ao longo da estrada, túneis para travessia de fauna e tratamento paisagístico na frente das 
aldeias. A vigilância da terra indígena terá de ser feita de forma permanente por duas guarnições do Pelotão 
Florestal, que ficarão nos portais de entrada da terra, com a eventual participação de agentes agroflorestais e 
lideranças. 

Os acordos estabelecidos em relação às turmas do Deracre que realizarão a pavimentação incluem 
que ficarão fora da terra os acampamentos dos trabalhadores e o maquinario não em uso, cuidados para a não 
ocorrência de poluição com óleo e outros dejetos, e a definição de um código de conduta que proíbe porte de 
armas, consumo de bebidas alcóolicas, a entrada nas aldeias sem anuência das lideranças e o monitoramento 
da situação de saúde dos peões, para evitar contágio de doenças. 

Importante demanda das lideranças, incorporada à pauta de negociações com o governo, foi a 
implementação de medidas que contribuam para a atual e futura a garantia das terras indígenas, num quadro 
comum marcado por forte crescimento populacional e constantes invasões de caçadores. Nas Tis Campinas e 
Kaxinawá do Igarapé do caucho ficou acordado que o Deracre arcará com os custos da contratação de 
engenheiro agrimensor e dos trabalhos necessários à reabertura das picadas e emplaqueamento nos limites 
das terras demarcadas pela Funai em meados da década de 80. Na TI Campinas, as lideranças Katukina 
afinnararn a vontade de participar ativamente desta reaviventação, mobilizando as próprias comunidades na 
reabertura das picadas. 

Na Colônia 27, para fazer frente às atuais e futuras necessidades de uma população de cerca de 80 
pessoas, que vivem na menor terra indígena do estado, com área de 105 hectares, o governo se comprometeu, 
conforme demanda das lideranças, de comprar dois terrenos contíguos, com extensão agregada de 187 
hectares, dos quais 29 ainda de mata nativa. Foram iniciados os entendimentos com os proprietários e a 



49 

transação depende agora de uma avaliação técnica e da identificação dos instrumentos legais mais adequados 
para o repasse destes terrenos à comunidade Kaxinawá. Por fim, a inclusão nos estudos da revisão do 
componente indígena do Seringai Curralinho, área reivindicada pelos Kaxinawá desde final dos anos 90 para 
a criação e regularização de uma terra indígena pela Funai, veio legitimar e reforçar esta justa pretensão 
territorial dos pouco mais de 80 índios, 16 famílias, que ali moram há pelo menos cinco décadas, que, no 
âmbito do PPTAL, deve ser iniciada com a ida de um grupo técnico de identificação em final de abril deste 
ano. 

Ações para tentar viabilizar fartura de alimentos para subsistência, geração de excedentes e outros 
produtos para a venda e o fortalecimento e capacitação das associações constam dos primeiros esboços dos 
Planos de Sustentação que resultaram dos trabalhos da equipe de consultores, lideranças e chefes de famílias 
extensas seis terras indígenas. Procurando incorporar especificidades culturais e sociais de cada população, 
em cima da situação levantada na esfera da produção e demandas sistematizadas nas reuniões nas aldeias, os 
Planos propõem, em linhas gerais, conjuntos agregados de ações para atividades agrícolas e extrativistas em 
curso, implantação de sistemas agroflorestais, criação de animais domésticos e silvestres, novas alternativas 
de uso de recursos da floresta para gerar arte, aproveitamento local de várias espécies e produtos de mercado 
(copaíba, andiroba, murmuro, andiroba), a piscicultura em açudes e lagos, o fortalecimento do trabalho dos 
agentes agroflorestais (capacitação, equipamentos e pagamento) e assessoria técnica e capacitação gerencial a 
membros das comunidades e suas organizações de representação. 

A execução do núcleo de ações prioritárias dos três planos deverá ter continuidade em maio, com 
ações tocadas por órgãos do governo e pelas associações, estas, em alguns casos, com recursos públicos 
repassados diretamente para esse fim. Os Planos seriam discutidos ainda em reuniões nas aldeias para que se 
chegasse às propostas finais de atividades, cronogramas, orçamentos e formas de atuação do governo e das 
comunidades, e pudesse se dar início imediatamente às prioridades de curto prazo. Para sua execução estão 
previstos o apoio aos agentes agroflorestais, a contratação de equipe de assessoria (um engenheiro agrônomo 
e um técnico agrícola) e o estabelecimento de parcerias com órgãos de governo e não governamentais para a 
capacitação nas comunidades e junto às associações. 

Outro objetivo dos Planos é o aprofundamento desses programas de sustentação, com capacitação de 
recursos humanos locais e orientação técnica do governo, para que as comunidades definam linhas para 
novas ações e elaborem projetos para captar recursos para implementá-las. Nesta direção, são indicadas as 
alternativas a serem abertas pelo PDPI e o Fundo Florestania. 

É fato que se chegou a um momento particular de consenso entre as populações e organizações 
indígenas e o governo sobre pautas de medidas que devem ser tomadas junto com a pavimentação de trechos 
da Br-364, os desafios de curto, médio e longo prazo ainda são enormes. O cumprimento de todos os acordos 
feitos e firmados em documentos em relação a essas primeiras seis terras, assim como o monitoramento dos 
impactos gerados pela pavimentação da estrada, de forma a que novos arranjos possam ser construídos e 
medidas tomadas, são apenas dois dos próximos passos. Mas, novas demandas destas comunidades surgirão, 
assim como de outras comunidades de agricultores e ribeirinhos acreanos cujas terras ficam mais próximas à 
estrada. Este processo poderá ganhar monta com o início do asfaltamento do trecho entre o Riozinho da 
Liberdade e o rio Acuráua, no âmbito do Programa a ser financiado pelo BID. 

Outro principal desafio para o governo do estado na retomada do asfaltamento da Br-364 é deixar de 
pensar, planejar e executar unicamente a partir de recortes, certamente necessários, como os adotados até 
hoje, ou seja, terras indígenas "diretamente impactadas" e onde vivem populações com formas organizadas 
de representação e mobilização política. Deve-se incorporar outros olhares sobre o Acre e a região sudoeste 
da Amazônia. É necessário, tomo a reiterar, inserir as discussões e as obras da pavimentação em novos 
recortes, que levem em conta as bacias dos rios Juruá e Purus, nos estados do Acre e Amazonas. Ao governo 
estadual cabe viabilizar canais permanentes de diálogos com outros governos e com a sociedade civil, suas 
organizações e lideranças, para prever possíveis impactos com maior precisão e, a partir disso, definir e 
implementar políticas amplas de curto, médio longo prazos para conciliar desenvolvimento, proteção e uso 
sustentado do meio ambiente e melhoria da vida nas cidades e as florestas. Estes processos devem ter início 
imediato e se desenrolar durante os próximos cinco ou seis anos, prazo previsto para a total pavimentação da 
Br-364 no trecho Sena Madureira-Rodrigues Alves. 
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Programa Emergencial de Desenvolvimento das Comunidades Indígenas 

A partir de uma iniciativa do Gabinete Civil, este Programa foi delineado e coordenado pela SEPRO, 
como resultado de reunião realizada em Rio Branco, em agosto de 1999, com a presença de secretários de 
governo, representantes da UNI e lideranças indígenas de várias regiões. Entendimentos posteriores para a 
formatação do Programa envolveram a UNI e as organizações indígenas nos municípios. Viabilizado através 
de um convênio assinado a 18 de novembro entre SEPRO e UNI, com valor de R$ 430 mil, teve por objetivo 
fortalecer as atividades agrícolas e de pesca, bem como construção e reformas de barcos, aquisição de 
motores fluviais, construção de armazéns e um galpão industrial. O convênio previa, ainda, a contratação das 
lideranças responsáveis pela distribuição dos materiais e o acompanhamento das ações do programa nas terras 
indígenas, bem como a realização de encontros e cursos de formação nos municípios. 

O quadro abaixo discrimina, por regional, os kits e materiais permanentes distribuídos no âmbito do 
programa, implementado nos municípios e terras indígenas a partir do segundo trimestre de 2000, através de 
ações conjuntas de técnicos da SEPRO e representantes de várias organizações indígenas, dentre as quais, 
O PIRE, OPIT AR, OPIRJ, ASKARJ, OAEYRG e APIWTXA. 

Kits, Materiais e Total R$ Regional I Regional II Regional m Regional IV Regional V 
Servi e os Baixo Acre Alto Acre Purus TRK-Env Juruá 

Kit agricultura' ll50 34.155,00 74 197 299 398 182 
Kit pesca" 1200 19.980,00 75 197 299 447 182 
Kit tarrafa' 200 11.200,00 83 11 25 60 21 
Kit casa de farinha" 82 57.732,10 - 13 11 47 11 
Kit engenho gramixó" 4 7.000,00 - - - 3 1 
Armazéns s 36.000,00 - - - 3 2 
Barcos 30 91.500,00 - 2 3 17 8 
Motores 30 88.613,00 - 2 3 16 9 
Reformas de barcos 6 18.000,00 1 - - 2 3 
Total R$ 364.180,10 
Fonte: SEPRO (1999) 

No Acre, o Programa veio a beneficiar 113 aldeias de 26 terras indígenas, só não as duas dos índios 
isolados, assim como outras três de pretensão indígena, nos seringais Curralinho, Boa Vista e Guajará. 
Acabou contemplando, ainda, aldeias em algumas terras Apurínã no sudeste do Amazonas, onde a UNI tem 
trabalhos há anos e se encarregou de fazer a distribuição dos kits. 

Importante iniciativa foi a da aquisição e reforma de barcos motorizados, importantes para que as 
comunidades gozem de autonomia para transporte de produções agrícolas, doentes e passageiros. Estava 
prevista a compra de 30 barcos, mas este número acabou chegando a 34, todos produzidos por mestres e 
marceneiros nos próprios municípios. O curso de mecânica em motores fluviais serviu à capacitação de 
vários dos usuários destes novos motores, garantindo a sustentabilidade de sua operação, com a manutenção 
devida e reparos mais simples que se tomarem necessários. Neste sentido, é conveniente afirmar que foram 
cumpridas algwnas das recomendações levantadas pelo estudo do componente indígena do ZEE, no que diz 
respeito ao item transporte. 

O Programa adquiriu importância na medida em que deu condições de fortalecimento a certas 
experiências já administradas pelas associações Yawanawá do Rio Gregório, Poyanawa e Ashaninka do Rio 

s Kit agricultura: 1 terçado; 1 enxada sem cabo, 1 machado sem cabo, l lima e l pedra de amolar. 
6 Kit pesca: 5 anzóis nº 4, 5 anzóis nº 12, 5 anzóis nº 7, 5 chumbadas nº 1, 5 chumbadas nº 2, 5 chumbadas nº 5, 2 rolos de 
linha 100 e 2 rolos de linha 50 
7 Kit tarrafa: 5 carretéis de linha 9, 5 kg de fita de chumbo e I kg de corda de arpoeiro 
8 Kit casa de farinha: l motor a hasolina 3,5 Hp, l caititu, 1 correia, 1 polia e 1 chapa de forno 
9 Kit engenho de gramixó: a) comercial - l calandra de 400 1/h, 1 motor diesel de 7,5 Hp, 1 tacho de 50 1, 1 tacho de l 00 1 
e 1 tacho de 200 1; b) consumo - 1 calandra de 2001/h, l motor a gasolina de 3,5 Hp, 1 tacho de 50 I, I tacho de 100 1 e 1 
tacho de 200 1. 
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Amônia. Neste sentido, foi viabilizada, em Tarauacá, a construção do galpão onde funcionará a sede da usina 
de beneficiamento de andiroba, de responsabilidade da OAEYRG, e de um armazém onde a OPIT AR fará a 
canalização e comercialização da produção agrícola de várias aldeias dos rios Tarauacá e Humaitá, Neste 
mesmo armazém, construído em terreno doado pela Prefeitura, funcionará a sede da OPIT AR e há um local 
para a exposição e venda de artesanato das comunidades Kaxinawá. Nas aldeias Ashaninka do Rio Amônia e 
Yawanawá do Rio Gregório foram construídos dois galpões para apoiar as atividades agroflorestais já em 
curso, permitindo o beneficiamento inicial e estocagem da matéria prima para posterior repasse às empresas 
com as quais as respectivas associações mantêm relações comerciais. No caso da AAPBI, a manutenção no 
trator da comunidade permitiu a continuidade das atividades agrícolas mecanizadas, iniciadas em 1996 com 
recursos do PD/ A, que têm resultado no aumento da produção de farinha para a venda em Cruzeiro do Sul e 
na redução do uso de matas nativas e capoeiras antigas, mas intensificado o uso do solo nos arredores dos 
principais locais de moradia. 

Na maior parte das aldeias, todavia, as ações do Programa não trouxeram qualquer transformação ou 
inovação nas atividades produtivas já realizadas, nem a capacitação de recursos humanos para protagonizar a 
introdução de possíveis novas atividades. A grande abrangência do Programa, por outro lado, implicou em 
que muitas aldeias, algumas bastante populosas, recebessem poucos instrumentos de trabalho e materiais de 
pesca. Chegou-se ao fato patético da distribuição de linhas e chumbadas para a confecção de uma única 
"tarrafa comunitária" em aldeias onde vivem mais de uma dezena de famílias. 

Apesar de óbvios ganhos gerados pela distribuição dos kits agricultura e pesca, em aldeias onde a 
carência destes materiais é sempre crônica, é importante ressaltar que não foi devidamente avaliado ainda 
pelo governo como foram intemalizados e socializados nas aldeias os benefícios do Programa, para identificar 
como estes recursos repercutiram nas estratégias econômicas, familiares e coletivas, de subsistência e para 
comercialização. A forma como os kits acabaram sendo distribuídos pelos técnicos da SEPRO e as lideranças 
das organizações locais, sem um cuidadoso trabalho de divulgação dos objetivos do programa e de coleta de 
dados sobre a situação das atividades econômicas nas aldeias, não resultou em subsídios significativos para 
embasar futuras políticas e linhas de ação do governo na área da produção, que pudessem garantir benefícios 
duradouros para as populações indígenas. 

A formulação e implementação de políticas públicas de ampla abrangência para fomentar as 
atividades produtivas nas aldeias ainda estão para acontecer. Diferente de quando a economia da borracha 
estava articulada na região, não é viável afirmar hoje que será possível identificar uma única política para 
todas as aldeias, dadas as grandes diferenças existentes entre as várias terras indígenas, e mesmo entre as 
aldeias de uma mesma terra indígena, e as diferenças nas potencialidades e necessidades ali presentes. 

O início, nas seis terras indígenas mais impactadas pela pavimentação da Br-364, da implementação 
de planos de sustentação formulados a partir de levantamentos de necessidades, prioridades e potencialidades 
feitos pelas próprias comunidades, com apoio de uma equipe de assessoria técnica contratada pelo governo 
estadual, é oportunidade para experimentar ações de parceria mais aprofundadas, que possam resultar em 
planos de vigilância e gestão territorial, condições mais fartas de subsistência, formas mais favoráveis de 
inserção nos mercados dos municípios, capacitação de recursos hwnanos locais e a melhoria dos serviços de 
educação, saúde e saneamento básico nas aldeias. É desejável, ainda, que, a partir destas experiências locais, 
o governo estadual adquira maior capacidade de atuação junto a estas e outras comunidades, permitindo a 
abertura de novas formas de parceria e subsídios para o fortalecimento das populações e organizações 
indígenas, de maneira que estas possam dar seguimento a essas atividades e buscar, para sua viabilização 
futura, outras fontes de financiamento, sejam do PDPI, do Fundo Florestania, de agências oficiais ou da 
cooperação internacional. 

Educação escolar indígena 

Conforme dito em um momento anterior, os dois primeiros anos de atuação da SEE foram marcados 
por wna indefinição quanto à melhor forma de delineara uma política pública em relação à educação escolar 
indígena, introduzindo novidades e dando condições à continuidade das ações em curso há quase duas 
décadas. Além das dificuldades próprias a uma secretaria do tamanho e da complexidade da SEE, constatou 
se a dificuldade de construção de diálogos mais profícuos com as organizações não governamentais e a 

/ 
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Organização dos Professores Indígenas do Acre (OPIAC) para o estabelecimento de parcerias e metas mais 
duradouras. 

Apesar desta desarticulação inicial e da falta de definição de políticas, a SEE acabou viabilizando 
uma série de ações pontuais em 2000, algumas através de iniciativas próprias, outras em parceria, num 
quadro marcado pela incorporação na rede pública estadual de todas as escolas indígenas antes atreladas aos 
municípios. Ao longo do ano, a SEE arcou com o pagamento dos salários dos professores contratados através 
de concurso público. No campo da capacitação, houve um único curso de formação inicial em magistério 
indígena para professores iniciantes, através de parceria com a equipe técnica da CPI, e um seminário para 
técnicos da SEE e das secretarias municipais para se instrumentalizarem para lidar com as especificidades do 
ensino escolar diferenciado nas aldeias. Assim como aconteceu nas demais escolas da rede pública, foi 
realizado o abastecimento periódico das escolas com merenda. Não foi totalmente cwnprido o número inicial 
de escolas a serem construídas e reformadas neste ano, que ficaram transferidas para este ano. Das 19 
construções e três reformas previstas, no final do ano, três foram construídas, doze estavam em construção, 
uma seria ainda iniciada e três estavam em processo de reforma. 

Para a implementação de políticas voltadas à educação escolar indígena, reuniões realizadas em março 
de 200 I parecem ter chegado a uma definição mais precisa das atribuições que caberão ao governo e estadual 
e as organizações não governamentais que trabalham nesta área há quase duas décadas. Dentre outras ações 
previstas pela SEE para 2001 estão, através de ações próprias e de parcerias, a estruturação do Setor de 
Educação Escolar Indígena, ligado ao Departamento de Ensino Fundamental, responsável pela articulação 
com outros setores da SEE e entidades, a reestruturação do Núcleo de Educação Indígena, fórum que prevê a 
participação dos órgãos de governo, lideranças e professores indígenas e das entidades. 

Para este ano, está prevista a construção de 79 escolas e o equipamento de 100 com mesas, armários e 
carteiras. Todas as escolas indígenas do estado receberão materiais escolares. Está planejada aquisição de 
acervo bibliográfico para míní-bilíotecas em 100 escolas, bem como a produção e (re)edição de materiais 
didáticos produzidos pelos próprios professores. 

Um total de 132 professores indígenas registrados nos quadros da FEM foi dividido em três grupos. 
Destes, 28 já receberam seus títulos em nível médio e estão na etapa de Formação Continuada em Magistério 
Indígena; 36 estão na fase de Complementação em Magistério Indí gena, alguns com perspectiva de titulação 
para breve; e outros 39 estão agora recebendo seus primeiros cursos de Formação Inicial em Magistério 
Indígena. O programa de formação destes professores será desenvolvido durante os próximos quatro anos, 
com carga horária total de 1056 horas. Caberá ao governo estadual atuar diretamente na formação dos 
professores na etapa inicial, dando condições para que a CPI prossiga com suas atividades nas etapas 
continuada e de complementação. Estes modelos de formação serão realizados com parte presencial, em 
cursos em Rio Branco e nas sedes dos municípios, e à distância, através da supervisão de técnicos aos 
trabalhos dos professores nas aldeias. Ainda em parceria com a CPI, dar-se-á continuidade aos cursos de 
capacitação de técnicos da SEE e das secretarias municipais de educação, para que assessorem os professores 
em aspectos pedagógicos e administrativos. Está contemplada, inclusive, atualização profissional de alguns 
destes quadros com cursos de pós-graduação com especialização em educação escolar indígena 

Em início de abril, a SEE ofereceu apoio financeiro para o deslocamento e a hospedagem de sete 
professores indígenas, formados em nível médio pela CPI, que participaram de exame vestibular aberto pelo 
Programa de Licenciatura em Educação para Povos Indígenas, da Universidade do Estado do Mato Grosso 
(UNEMAT), em Bugres, Mato Grosso. Esta iniciativa de formação de professores indígenas em nível 
superior resultou de convênio de cooperação entre a UNEMA T, a Secretaria Estadual de Educação de Mato 
Grosso e a FUNAI. O curso ofereceu um total de 200 vagas, das quais 180 eram destinadas a professores 
indígenas do Mato Grosso e 20 a professores de outros estados. Houve um total de 570 candidatos, 335 de 23 
povos do Mato Grosso e 235 de outros estados. Dos sete professores acreanos que fizeram a prova, três", 
dois Kaxinawá e um Manchineri, foram aprovados. 

10 Joaquim Paulo de Lima Kaxinawá, Maná, da TI Kaxinawá da Praia do Carapanã, Josimar da Silva Samuel, Tui, 
da TI Kaxinawá/Ashaninka do Rio Breu, e Jaime Sebastião Manchineri, Llullu, da TI Mamoadate. 
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A raiz de também da reunião de março, ficou instalado grupo de trabalho interinstitucional, composto 
pela SEE, UFAC, CPI e Organização dos Professores Indígenas do Acre (OPIAC), para estudar mecanismos 
legais e financeiros para implantar curso superior em magistério indígena na Universidade, em Rio Branco. O 
grupo iniciará também estudos preliminares para a elaboração de uma proposta curricular específica e para 
estabelecer condições de operacionalização do curso a curto prazo, com perspectiva de instalação no segundo 
semestre de 2001 ou no primeiro semestre de 2001. 

Em abril, em reunião com uma comitiva de professores da OPIAC, a SEE prometeu repassar recursos 
para o fortalecimento do Centro de Formação dos Povos da Floresta, da CPI, principal centro de formação de 
professores indígenas e agentes agroflorestais no estado. 

Saúde indígena 

As principais ações de saúde destinadas às populações indígenas ocorreram com a implementação 
dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas do Alto Purus e do Alto Juruá, viabilizada com o convênio UNI 
Funasa. A SESSACRE estabeleceu, todavia, uma série de iniciativas próprias e parcerias com organizações 
indígenas e órgãos do governo federal, no intuito de complementar as ações do Convênio UNI-Funasa. 

Até final de 2000, dentro de suas atribuições, a Secretaria de Saúde procurou criar condições para 
garantir atendimento adequado a pacientes graves nos hospitais da rede pública. Em parceria com o Grupo de 
Mulheres Indígenas da UNI, a Secretaria viabilizou, em 1999 e 2000, a formação de agentes multiplicadores 
de informações para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e Aids e para incentivo aos trabalhos 
das parteiras tradicionais. No primeiro semestre de 2001, por exemplo, foram realizadas mais três oficinas de 
formação de parteiras, para um público de 85 mulheres, em três municípios do interior. Também em parceria 
com o Grupo de Mulheres Indígenas, cursos e oficinas de curta duração foram viabilizados em várias sedes 
municipais, focados na formação de mulheres, além de seminários para definição de estratégias de ação para 
a prevenção de DST/Aids. Através de parcerias com o convênio UNI-Funasa, a Secretaria apoiou cursos de 
formação e reciclagem agentes indígenas de saúde. Por fim, em ação conjunta com a Funasa e a Aeronáutica, 
foram realizadas ações de vacinação em terras indígenas dos dois Distritos Sanitários em funcionamento no 
estado. 

Segundo informações do coordenador da Funasa em Rio Branco, Aílton Rodrigues, a partir de maio 
de 2000, haverá uma redefinição das formas de gestão e operacionalização das ações nos dois Distritos. Caso 
estas alterações se confirmem, o convênio com a UNI permanecerá, ficando esta responsável pelo suporte 
logístico na aquisição e a distribuição de equipamentos e insumos, o deslocamento de pacientes das aldeias e 
delineamento dos rumos mais adequados para política de saúde indígena no estado. Mas, a maior parte dos 
recursos será repassada ao governo estadual, para que este proceda com a articulação dos distritos com o 
sistema público estadual e municipal de saúde para manutenção e capacitação das equipes locais das casas de 
apoio nos municípios e o atendimento aos doentes indígenas. Caberá à Funasa e as prefeituras identificar os 
técnicos destas equipes locais e garantir o atendimento nos hospitais e postos de saúde nas sedes municipais. 
Dentro deste novo quadro de funcionamento dos distritos está prevista a retomada dos cursos de capacitação 
de agentes indígenas de saúde, a construção de cerca de 35 postos de saúde nas aldeias e seu abastecimento 
com kits de medicamentos básicos para permitir tratamentos mais simples em nível local. 

A 19 de abril, o governo estadual assinou convênio com a Funasa, com recursos previstos na ordem 
de R$ 3,2 milhões, a serem investidos em programas de vigilância epidemiológica e saneamento básico em 
aldeias, com o objetivo de beneficiar comunidades de 17 povos indígenas do Acre e sul do Amazonas. Junto 
com as lideranças indígenas e a UNI, foi assinado termo de cessão ao governo estadual de equipamentos 
adquiridos através dos distritos nos dois últimos anos. Do total de recursos do convênio, R$ 2,6 milhões serão 
aplicados em saneamento básico, com prioridade para tratamento e distribuição de água nas aldeias. 
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Valorização, fortalecimento e divulgação das culturas indígenas 

Este conjunto de ações envolveu diferentes secretarias de governo. Dentre os órgãos do governo, a 
Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour procurou desenvolver algumas linhas de ação e atender 
uma série de demandas surgidas das próprias lideranças e comunidades, durante viagens às aldeias e reuniões 
na cidade de Rio Branco. 

A reduzida equipe de indigenismo da Fundação realizou uma série de viagens às aldeias, onde 
procedeu com atividades iniciais de pesquisas, inventários e registro de práticas culturais e artesanais de 
várias populações indígenas do estado, com a perspectiva de edição de materiais que apoiem a permanência e 
valorização nas aldeias e abram novas alternativas para a comercialização de artesanato. Participou de 
levantamentos da situação de mendicância de grupos familiares Jaminawa em Rio Branco e outras sedes 
municipais, no âmbito do "Projeto Resgate Jaminawa". Apoiou iniciativas das associações Yawanawá e 
Ashaninka do Rio Amônia, com recursos financeiros, para a produção e divulgação dos CDs "Saiti Munti 
Mariri Yawanawá" e "Homãpani Ashanínka", assim como ao vídeo "Ari Hokãta Haka. Aqui é assim", dos 
Ashaninka. Disponibilizou, ainda, recursos para viagens e hospedagem de delegações Ashaninka, Yawanawá 
e Kaxinawá que participaram em festivais e eventos culturais realizados em outras capitais do pais. 

Importante iniciativa tomada pelo governo estadual nos últimos dois anos, foi a organização, na 
cidade de Rio Branco, em abril, por ocasião da Semana do Índio, de duas edições do Encontro das Culturas 
Indígenas do Acre e Sul do Amazonas. Organizados através de ações em conjunto com o movimento 
indígena, a Funai e as entidades não governamentais, ambos eventos reuniram grande número de lideranças e 
artesãos para extensas programações. Além de manifestações culturais dos vários povos e da oportunidade de 
comercialização do artesanato, os Encontros serviram de palco para que a população urbana de Rio Branco, 
em especial as crianças de escolas da rede pública, tomarem fazerem contato direto com os índios, iniciativas 
de valor para a formação de uma nova mentalidade na população jovem e a diminuição do preconceito e da 
desinformação ainda reinante na população, órgãos de governo, classe política e a imprensa locais. 

Ambos encontros foram marcados por extensas pautas de mobilização política, nas quais os índios 
puderam divulgar a situação e os problemas que enfrentam e pautas de reivindicações para subsidiar a ação 
do governo do estado. O primeiro encontro aconteceu no contexto da comemoração dos 500 anos de 
descobrimento do Brasil. O governo do estado, inclusive, apoio a participação de uma delegação de índios 
acreanos na Marcha dos 500 anos, que juntou a lideranças e organizações indígenas de todo o país. O 
segundo encontro, que reuniu mais de 180 lideranças de 17 etnias em Rio Branco, serviu para a análise das 
ações já realizadas pelo governo estadual em relação às populações indígenas, bem como para a assinatura de 
novos convênios. O Encontro foi palco do I Encontro de Mulheres Lideranças Indígenas da Amazônia, de 
grande passeata pelas ruas do centro da cidade e de histórica visita à Assembléia Legislativa, onde os 
deputados estaduais promoveram sessão solene em homenagem ao Dia do Índio. Todo o Encontro foi 
amplamente divulgado pela imprensa local, novamente contribuindo para a desnaturalização do preconceito e 
a formação de uma mentalidade renovada em relação aos povos indígenas. 

Para o ano de 200 I, a FEM planejou várias iniciativas, que pretendem ter continuidade no ano 
seguinte com o aporte de recursos do Programa de Desenvolvimento Sustentável a ser financiado pelo BID. 
Dentre estas, podem ser citadas o seguimento das pesquisas e inventários para o registro de práticas culturais 
( cultura material, música, danças rituais), a produção de catálogos e outros materiais de divulgação do 
artesanato, a compra de artesanato para a renovação do acervo do Museu da Borracha, principal local de 
exposição na capital Rio Branco, oficinas de produção e melhoria da qualidade do artesanato, e o apoio à 
comercialização de artesanato vindo das aldeias. Na parte documental, iniciar-se-á a organização de 
documentos sobre os povos indígenas do Acre e sul do Amazonas, com o objetivo de facilitar a pesquisa e 
disponibilizar wn banco de dados para futuras publicações e ações de divulgação. 
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Programas e convênios 

Proteção aos índios isolados 

A 5 de abril de 2001, o governo estadual firmou convênio com a Presidência da Funai e a Prefeitura 
Municipal de Feijó com o objetivo de "fortalecer e ampliar as ações desenvolvidas pela Frente de Proteção 
Etno-Ambiental Rio Envira" e proteger os índios isolados que vivem e perambulam nas Tis Kampa e Isolados 
do Envira, Alto Tarauacá e Xinane, nos Municípios de Feijó e Jordão. Com duração inicial de dois anos, o 
convênio propõe a estruturação de um posto de vigilância na foz do Rio D'Ouro, na TI Alto Tarauacá, a 
contratação de pessoal qualificado e compra de material e equipamentos, que serão utilizados nas duas bases 
da Frente. Seguindo a orientação do Departamento de Índios Isolados da Funai, o convênio não visa promover 
qualquer tipo de contato com os isolados, mas, sim, garantir-lhes a exclusividade no uso dos recursos naturais 
dos territórios que habitam nas terras indígenas já reconhecidas pela Funai. Esta foi importante iniciativa do 
governo do estado e faz parte de uma ampla pauta de ações hoje necessárias para a consolidação do corredor 
de terras reservadas para os índios isolados no Vale do Juruá, talvez a maior população sem contato da 
Amazônia. Da parte do executivo estadual, cabe garantir meios institucionais e recursos orçamentários para a 
continuidade do convênio após os dois anos inicialmente previstos, bem criar as unidades de proteção integral 
previstas no entorno das terras dos isolados. 

Reconhecimento dos agentes agroflorestais indigenas 

Durante o II Encontro das Culturas Indígenas, a 20 de abril, o governo estadual, Comissão Pró-Índio 
e UNI assinaram declaração de compromisso que reconheceu a categoria do agente agroflorestal indígena. 
Na declaração, o governo do estado assumiu compromisso de assegurar, anualmente, recursos orçamentários 
para garantir a formação de agentes agroflorestais de 14 terras indígenas, bem como em outras ainda não 
contempladas pelos cursos de capacitação levados a cabo nos últimos cinco anos pela CPI. 

Esta iniciativa do executivo estadual veio atender antiga demanda dos agentes agroflorestais, que, 
desde 1996, têm recebido formação através do Setor de Agricultura e Meio Ambiente da CPI, com recursos 
do PDA e, mais recentemente, do IMAC, no âmbito do Plano de Gestão Ambiental Integrada. 

Há hoje cerca de 40 agentes agroflorestais formados pelo programa da CPI, portanto, aptos a serem 
reconhecidos pelo governo estadual. Ao longo dos últimos anos, estes agentes se tomaram responsáveís pela 
discussão, introdução e disseminação de novas e antigas técnicas de manejo de recursos naturais nas aldeias, 
bem como por ações locais de vigilância e fiscalização dos limites das terras indígenas. O reconhecimento 
oficial dos agentes agroflorestais abre possibilidades para a continuidade da formação dos agentes a partir de 
proposta curricular específica, sua legitimação como agentes de fiscalização credenciados pelo governo, a 
remuneração pelos serviços sociais e ambientais, o fortalecimento de experiências produtivas que continuem 
contribuindo com alternativas reais para a sustentabilidade e vigilância das terras indígenas, bem como a 
replicação dessa experiência inovadora para outras populações de seringueiros e ribeirinhos do estado e da 
Amazônia. 

Convênio com a Secretaria de Coordenação da Amazônia/MMA 

A 24 de abril, foi firmado convênio entre o governo do estado, o Conselho Nacional de Seringueiros 
e a Secretaria de Coordenação da Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente, da ordem de R$ 490 mil, 
oriundos do Programa Amazônia Solidária, de emendas ao Orçamento Geral da União, apresentadas por 
parlamentares acreanos, e da contrapartida do executivo estadual. No que tange às populações indígenas, há 
recursos para a realização de assembléias gerais da Organização dos Povos Indígenas do Rio Envira 
(OPIRE), em Feijó, e da Associação dos Seringueiros Kaxinawá do Rio Jordão (ASKARJ), em Jordão. 

O Projeto de Gestão Ambiental em Terras Indígenas, viabilizado com recursos de emenda proposta 
pelo então Senador Júlio Pereira (PV-Ac), inclui o projeto de autodemarcação do Seringai Independência, de 
propriedade da população Kaxinawá que mora no alto rio Tarauacá, no Município de Jordão, e várias ações 
voltadas para a população Jaminawa que habita em três terras indígenas e outras localidades de dois 
municípios do Vale do Acre e Purus. 
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Por fim, cabe ressaltar a importância social e ambiental do apoio ao projeto destinado à Associação 
dos Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista do Alto Tarauacá (ASAREA T) para seu 
fortalecimento institucional e o avanço na consolidação e regularização da reserva, localizada nos Municípios 
de Tarauacá e Jordão, que extrema com outras duas reservas extrativistas e cinco terras indígenas, numa 
região de altíssima biodiversidade. Para o Parque Nacional da Serra do Divisor serão disponibilizados R$ 250 
mil, para o plano de marketing e a promoção do parque como instrwnento de educação ambiental e a 
formação de profissionais para o ecoturismo. 

Projeto Cidadão 

O Projeto Cidadão, iniciado em 1995, tem como principal finalidade levar a cidadania a populações 
carentes do estado, que vivem nas periferias dos centros urbanos e na floresta. Inicialmente concebido e 
organizado pelo Tribunal de Justiça do Estado, em 1998, recebeu o Prêmio "Gestão Pública e Cidadania", da 
Fundação Getúlio Vargas e Fundação Ford. Recentes edições do Projeto Cidadão têm contado com 
importante apoio do governo estadual, e foram alargadas para beneficiar as populações de terras indígenas e 
reservas extrativistas. Em cada edição, durante vários dias, órgãos dos governos federal e estadual fazem 
esforço concentrado para a expedição de documentos como registro de nascimento, carteira de identidade, 
CPF, carteira de trabalho, certidão de casamento, título de eleitor e carteira de alistamento militar. São 
levados atendimentos médico e odontológico, bem como atividades culturais, de lazer e de informação para 
as populações locais. 

Algwnas das edições do Projeto Cidadão, ainda que realizadas em sedes municipais, redundaram em 
beneficios para as populações indígenas das cercanias. Duas edições recentes, todavia, aconteceram em terras 
indígenas. Em abril de 2001, o Projeto visitou a TI Kaxinawá Nova Olinda, no Município de Feijó. Canoas 
foram enviadas às aldeias no alto Envira para buscar famílias Ashaninka e Madijá, e depois foram deixá-las. 
Originalmente pensada para beneficiar os índios, a operação atendeu também famílias de agricultores brancos 
dos arredores de Nova Olinda. Cerca de duas mil pessoas foram atendidas durante três dias. Em julho, os 
documentos foram disponibilizados no Sindicato de Trabalhadores Rurais de Feijó, para serem retirados 
pelos respectivos donos. 

Entre 26 e 28 de abril, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em parceria com a Funai, Ibama, 
Incra, Funasa e órgãos estaduais, coordenou outra edição do Projeto na TI Alto Purus, no Município de Santa 
Rosa. O projeto tinha objetivo de beneficiar os índios Kulina e Kaxinawá que ali vivem, além da população 
urbana de Santa Rosa do Purus, sede do município. Para esta edição, foram mobilizados 120 profissionais, 
que, além da expedição de documentos, ofereceram, a índios e ribeirinhos, atendimento médico, vacinação, 
exames de malária e distribuição de cloro para tratamento da água, bem como palestras sobre higiene, 
alimentação, prevenção de doenças, educação ambiental e mecanismos de acesso a créditos oficiais. 

Novas perspectivas institucionais 

Núcleo de Indigenismo do Estado 

Com base nos subsídios colhidos ao longo dos últimos anos de relacionamento com as lideranças, o 
movimento indígena e as entidades não governamentais, bem como das dificuldades enfrentadas pela falta de 
articulação das ações protagonizadas pelas várias secretarias em beneficio das populações indígenas, o 
governo estadual tem planos para, em breve, criar o Núcleo de Indigenismo do Estado. Formado por 
Secretários de Estado e um grupo executivo, este Núcleo terá dentre suas atribuições centralizar e agilizar o 
diálogo com as lideranças, suas organizações e as entidades de apoio, de maneira a canalizar e direcionar suas 
demandas para subsidiar o planejamento e as formas de gestão de poHticas públicas específicas para as 
populações indígenas. 
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Legislação estadual 

Durante a sessão solene realizada na Assembléia Legislativa a 19 de abril, Dia do Índio, o líder da 
bancada do governo, Deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), apresentou às lideranças e representes do 
movimento indígena proposta de emenda à Constituição Estadual, de sua autoria, para a institucionalização 
de mecanismos e fontes orçamentárias para que o Estado e os municípios possam promover a proteção e 
preservação dos índios e suas culturas. Outra proposta apresentada pelo deputado foi a criação do Conselho 
Estadual Indigenista (CEI), composto por lideranças indígenas, órgãos governamentais e entidades não 
governamentais, objetivando discutir e aprovar temas ligados à "questão indígena". Antes de encaminhada ao 
plenário da Assembléia, esta proposta, informou o deputado, deverá ser debatida com diferentes setores da 
sociedade civil para que sejam feitas demandas e incorporadas emendas e modificações. 
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VIII- Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre 

Seguindo as preocupações e exigências que deram origem ao presente estudo, esta última seção 
pretende analisar se a modalidade adotada no Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre 
para o apoio às populações indígenas é adequada e garante níveis de participação satisfatórios. Esta discussão 
estará focada nas medidas previstas pelo governo para beneficiar as populações indígenas, bem como de 
outros projetos e ações que possam vir a ter impactos positivos ou negativos, diretos ou indiretos, sobre estas 
populações e suas terras. 

A participação indígena 

Ao analisar o conjunto de programas é preocupação contextualizar as instâncias institucionalizadas 
previstas no Programa BID para participação das populações e organizações indígenas, Funai e organizações 
não governamentais de apoio, de forma a analisar sua adequação e propor outras formas desejáveis e possíveis 
para garantir uma maior e mais qualificada participação deste segmento da sociedade civil no planejamento e 
implementação das ações do Programa, bem como perceber como estas novas instâncias poderão se articular 
com outras já configuradas nos últimos dois anos e meio. 

Até final de maio, está prevista a criação, por decreto do Governador, da Comissão Estadual de 
Acompanhamento e Avaliação do "Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre-Projeto 
BID 0313". A minuta do decreto coloca a Comissão como "instância máxima de acompanhamento, avaliação 
e do estabelecimento de prioridades dentro das diretrizes pré-estabelecidas" para o Programa. Diretamente 
vinculada ao Gabinete do Governador, sob coordenação da Secretaria de Planejamento, a Comissão terá oito 
câmaras (Pública Estadual, Pública Federal, da Sociedade Civil, dos Trabalhadores, Indígena, de Pesquisa, 
Empresarial e de ONG's Externas), e contará, ainda, com uma Secretaria Executiva e o apoio de três câmaras 
técnicas para discutir cada um dos componentes do Programa. Dependendo do tema a ser debatido, os 
trabalhos das câmaras poderão receber subsídios de outras instituições não membros da Comissão. 

Em linhas gerais, a Comissão aproveita a estrutura e dinâmica da Comissão Estadual do Zoneamento 
Ecológico-Econômico (CEZEE), instância cujas câmaras serviram à discussão dos estudos e dos indicativos 
então gerados. Assim como também ocorreu durante o ZEE, é intenção do governo viabilizar a discussão dos 
projetos e ações do Projeto BID nos municípios e regionais, de forma a envolver as organizações da sociedade 
civil e poderes públicos locais, através dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento, onde existirem, e das 
instâncias já configuradas nas discussões dos Planos de Desenvolvimento Local Integrado Sustentável e do 
Orçamento Participativo. 

A preocupação com a incorporação das populações indígenas ao novo processo de desenvolvimento 
e o respeito a seus conhecimentos, demandas, decisões e formas de organização figuram como paradigmas da 
ação governamental nos últimos anos, e ficam patentes no Programa BID desde sua elaboração. Esta atitude 
está expressa, por exemplo, na carta consulta entregue pelo governo estadual ao COFIEX, em outubro de 
2000, ao elencar os quatro planos de sustentabilidade (política, cultural, social e econômica) que embasam a 
concepção do projeto de desenvolvimento inerente ao Programa. São os seguintes os termos da carta quando 
trata o item "sustentabilidade cultural": 

"Em primeiro lugar, é necessário o reconhecimento e a valorização da diversidade étnica. No Acre 
vivem 12 povos indígenas em 28 áreas e dezenas de aldeias, a cujas línguas e culturas deve ser dada 
importância e legitimidade igual às linguas e culturas não-indígenas. Em segundo lugar, deve-se buscar a 
adequação dos programas de desenvolvimento ao modo de vida das comunidades, suas aspirações, seus 
valores e também seus conhecimentos. Os saberes comunitários e tradicionais tem sido ao mesmo tempo 
desprezados e pirateados. (...) É necessário reconhecer a legitimidade do conhecimento das populações 
tradicionais e garantir seus direitos no uso e na transmissão desse conhecimento. Da mesma forma, é 
necessário promover o acesso dessas comunidades às novas tecnologias sem que isso resulte em novas 
formas de dependência e submissão" 

Em linhas gerais estão contempladas instâncias de participação para a coordenação do movimento 
indígena, através da UNI, e das organizações não-governamentais de apoio, tanto na Comissão Estadual de 
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Acompanhamento e Avaliação, nas câmaras Indígena, Pública Federal e da Sociedade Civil, como em outros 
projetos específicos (por exemplo, no Conselho Executivo do Fundo Florestania). Estas novas instâncias 
certamente virão, por sua vez, se conjugar com outras configuradas nos últimos dois anos com atribuições 
específicas. Dentre estas, terá papel de destaque a comissão que, passado o período da revisão do componente 
indígena do Eia-Rima da Br-364, continuará, sob coordenação da Procuradoria da República no Estado do 
Acre, com o dever de acompanhar e avaliar as obras de pavimentação da estrada e os impactos sociais e 
ambientais dela decorrentes, bem como a execução das ações mitigadoras e compensatórias acordadas entre 
as lideranças indígenas e o governo estadual. 

Para fortalecer a participação indígena no planejamento e execução das ações do Programa BID, para 
além da participação já prevista na Câmara Indígena da Comissão Estadual, bem como, de forma mais difusa, 
nas três câmaras técnicas, é desejável que, em momento oportuno, antes da implementação das atividades, as 
organizações indígenas, a UNI e as entidades não governamentais sejam devidamente convidadas, por 
secretarias do governo, para a apresentação das ações previstas para suas pastas no âmbito de projetos 
específicos. Dentre estes, vale a pena destacar os projetos destinados ao apoio às comunidades das populações 
tradicionais, à elaboração do plano de gestão ambiental da TI Nukini, à criação e implementação do Fundo 
Florestania, à estruturação do sistema estadual de áreas protegidas, com a criação e gestão de unidades de 
conservação de proteção integral e as florestas estaduais de produção, bem como à pavimentação do trecho da 
Br-364 entre o Riozinho da Liberdade e o rio Acuráua. 

Por fim, ouso dizer que é necessário qualificar a participação dos diferentes setores da sociedade 
civil nas próximas discussões para fechamento e planejamento das ações e prioridades do Programa BID. Para 
tal, é preciso que as organizações de representação da sociedade sejam convocadas com a devida antecedência 
e munidas da documentação pertinente, para que possam discutir e preparar posicionamentos e deliberações, 
ao invés de meramente referendar decisões feitas anteriormente, pelos técnicos responsáveis pela elaboração 
do Programa ou decorrentes das discussões travadas entre estes e os representantes das Missões do Banco. 
Neste sentido, a pronta criação e efetivação das ações da Comissão de Acompanhamento e Avaliação é tarefa 
inadiável, de maneira a aprofundar e qualificar a participação da sociedade civil e colher subsídios necessários 
para o planejamento e futura execução das ações previstas no Programa. 

Componente I - Manejo Sustentável e a conservação dos recursos naturais e da identidade cultural 

Projeto Apoio às Comunidades das Populações Tradicionais 

Numa seção anterior deste texto, foi destacado um conjunto importante e diversificado de políticas e 
ações desenvolvido pela FEM nos últimos dois anos e meio para a valorização das culturas indígenas do Acre 
e sul do Amazonas. Nessa mesma direção, foram destacados os desdobramentos interessantes que esse 
conjunto de ações teve para a tomada de consciência pela sociedade e a mídia de Rio Branco sobre as atuais 
situação e demandas desses povos, o aprofundamento da pauta de diálogo entre as lideranças, o movimento 
indígena e vários órgãos do governo estadual, bem como para o fortalecimento de iniciativas pioneiras de 
associações indígenas na produção e divulgação de suas manifestações culturais. 

De outro lado, várias outras ações foram desenvolvidas pela FEM, através do Departamento de 
Patrimônio Histórico e Cultural, com os objetivos de resgatar, valorizar e divulgar importantes aspectos da 
história e da cultura acreanas, que pouca, ou nenhuma, atenção haviam recebido em governos anteriores. 
Dentre estas, constam a implantação do Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Acre, o 
reconhecimento e salvamento de peças de valor arqueológico em Porto Acre e Sena Madureira, a organização 
do Arquivo Histórico de Porto Acre, o inventário histórico-arquitetônico de Xapuri, a recuperação de prédios 
públicos (Palácio Rio Branco, Cine Teatro Recreio, Seringai Bom Destino, Teatro Municipal de Tarauacá), 
pesquisas e apoios para revitalização de festas em alguns municípios (Cavalhadas, em Sena Madureira, 
Reisado, Pastorinhas e Marujada, em Cruzeiro do Sul, e a Procissão de São Sebastião, em Xapuri), edição e 
publicação de revistas (Outras Palavras e "Galvez e a República do Acre") e a montagem de exposições 
permanentes (acervo da Fundação Chico Mendes) e temporárias ("Rio Branco Antiga", "Vida, Luta e Morte 
de Wilson Pinheiro" e "O Acre é Cem"). 
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Apesar destes indubitáveis avanços, o Projeto "Apoio às Comunidades das Populações Tradicionais", 
apresentando no âmbito do Programa BID, diagnostica uma série de problemas operacionais enfrentados nos 
últimos anos pelo governo e a FEM para implementar políticas e ações mais consistentes para a valorização, 
fortalecimento e divulgação das culturas das populações tradicionais. Dentre as principais dificuldades são 
destacadas a carência de infra-estrutura adequada da FEM; a inexistência de planejamento estratégico; uma 
deficiente capacitação do quadro de técnicos; a falta de maior articulação com as populações tradicionais, 
bem como órgãos federais, organizações não-governamentais, empresas e grupos da sociedade civil que já 
desempenham ações nestes campos; a não existência de centros de valorização das culturas das populações 
tradicionais para expor e comercializar seus produtos; e a fragilidade das estratégias de divulgação da riqueza 
cultural destas populações para o resto da população acreana. 

Tendo em vista estas deficiências, os subsídios colhidos nas atividades empreendidas e a necessidade 
de aprofundar a atuação do governo estadual na área cultural e o diálogo com as populações tradicionais do 
estado, o Projeto proposto pela FEM tem como principal objetivo geral elaborar e promover um plano de 
valorização da identidade cultural das populações tradicionais no estado. Para isto, o Projeto apresentado em 
abril de 2001 detalha como objetivos específicos o fortalecimento institucional da FEM, com a promoção de 
obras de infra-estrutura para reformar e equipar o Departamento de Patrimônio Histórico, associada à 
contratação de técnicos e profissionais com experiência em assuntos indígenas. 

O fortalecimento institucional da FEM consta como pré-requisito para a implementação de dois 
Projetos Especiais no âmbito do Programa BID. O primeiro é a promoção de pesquisas e inventários das 
culturas, material e imaterial, das populações tradicionais acreanas, com o mapeamento de indicativos para 
futuras ações. Junto com outras informações sobre estas populações, estes estudos terão seus resultados 
sistematizados em banco de dados computadorizado. Além de servir de subsídio ao planejamento e execução 
de políticas e ações para a FEM e outras secretarias do governo, os dados serão matéria prima para um plano 
de divulgação, que pretende utilizar diferentes veículos de mídia e produtos (catálogos de artesanato, álbuns 
de fotos, vídeos e CDs). 

O segundo projeto especial é o da construção e equipamento de Casas de Valorização das Culturas 
Indígenas em diferentes municípios. Os Centros serão locais para exposição permanente e comercialização de 
artesanato, mostras fotográficas e manifestações culturais. Equipados com salas de vídeo e mini-bibliotecas, 
pretendem concentrar dados orais e escritos sobre as populações indígenas do estado, contribuindo para a 
preservação da memória e favorecendo a pesquisa por estudantes da rede pública nos municípios. 

Nas discussões com a Missão de Avaliação, em início de abril, ficou acordado que, para além dos 
objetivos previstos, outra meta a ser lograda com o fortalecimento institucional da FEM seria a aquisição de 
capacidade técnica e operacional para dar assessoria às populações tradicionais para que elaborem projetos e 
acessem recursos dos fundos a serem criados no Programa BID, principalmente do Fundo Florestania. Foi 
definido ainda que serão cinco as Casas de Valorização construídos na primeira fase do Programa, uma em 
cada regional, e que os recursos destinados ao Projeto serão da ordem de US$ 1,2 milhão, contra os US$ 800 
mil antes orçados. 

A preocupação com suas tradições culturais, visando seu resgate, valorização, registro e repasse às 
futuras gerações, consta como urna das principais preocupações atuais das populações indígenas no Estado do 
Acre, junto com a busca de alternativas econômicas que permitam a preservação e o uso dos recursos naturais 
nas terras indígenas já garantidas legalmente. Esta preocupação ganha justificativa maior ao constatar que o 
grande crescimento populacional destes povos nos últimos anos vem acompanhado do desaparecimento, 
também acelerado, das gerações mais velhas, verdadeiras detentoras dos conhecimentos tradicionais, bem 
como de uma crescente atração que costumes e a tecnologia que vêm da cidade exercem sobre os mais jovens. 

Nesta direção, o Projeto "Apoio às Comunidades das Populações Tradicionais" constitui importante 
iniciativa do governo do estado em relação às atuais necessidades e demandas das populações indígenas. Sua 
execução poderá, nas aldeias, trazer impactos políticos e sociais importantes, fortalecer canais de transmissão 
de conhecimentos e de socialização das novas gerações, abrir alternativas econômicas e de geração de renda 
que beneficiem também às mulheres, contribuir no fortalecimento das organizações e comunidades indígenas 
e resultar em mais um passo no processo de valorização dos índios e suas culturas junto às populações de Rio 
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Branco e dos municípios, com a crescente desnaturalização de vários dos preconceitos ainda vigentes nestas 
sociedades urbanas. 

Para a implementação das ações, é importante que a FEM promova reuniões com a UNI, lideranças e 
organizações indígenas para a definição das linhas e objetos de pesquisa, a identificação das comunidades e 
terras indígenas que devem ser prioritariamente beneficiadas, o estabelecimento de cronogramas e formas de 
realização. As pesquisas nas aldeias devem contemplar participação de velhos, estudantes e pesquisadores 
indígenas, tanto durante sua realização como na sistematização e discussão de seus resultados e produtos. Esta 
atitude poderá contribuir para a valorização e a formação de recursos humanos locais, que poderão, no futuro, 
dar seguimento a estas ou outras pesquisas sem a necessidade de presença de técnicos do governo. 

Em outra direção, pode ser medida interessante que a FEM estabeleça parcerias com as organizações 
não governamentais que já atuam junto a determinadas populações e com a Universidade, em Rio Branco e 
nos núcleos do interior, para, da mesma forma, abrir novas alternativas para a qualificação de profissionais no 
estado, que poderão dar continuidade a ações de apoio às populações indígenas, a partir de políticas de 
governo, estudos acadêmicos, projetos locais de etnodesenvolvimento e programas de formação de recursos 
humanos indígenas. 

Dentre os produtos resultantes destas pesquisas devem constar materiais paradidátícos para uso nas 
escolas indígenas e das redes públicas estadual e municipais. Atenção deve ser dada à produção de vídeos e 
CDs sobre diferentes aspectos das tradições culturais das populações indígenas do estado, atividades estas que 
devem contemplar as demandas das lideranças e organizações indígenas, assim como a formação de quadros 
locais e processos participativas de produção e edição dos materiais. 

A CPI, em parceria com o Projeto "Vídeo nas Aldeias", coordenado pelo cineasta Vincent Carelli, 
tem promovido cursos de vídeo, além de cursos de capacitação em aldeias, que resultaram na inicial formação 
de cinco professores indígenas nas técnicas de registro e linguagem audiovisual. Resultado desta iniciativa 
pioneira foi a produção pelos Ashaninka do Rio Amônia do vídeo "No tempo das chuvas", amplamente 
divulgado em Rio Branco e em outras cidades do país. A continuidade na formação destes professores e de 
outros jovens que se interessem pela produção de vídeos, assim como dotá-los de condições e equipamentos 
para que realizem suas filmagens e editem trabalhos, são desafios dignos de serem alcançados pelo Projeto. 

Por outro lado, é importante que a FEM dê continuidade às pesquisas para a produção de CDs de 
cantos e rituais tradicionais indígenas, a exemplo do levantamento inicial feito, no ano passado, junto aos 
Kaxinawá que moram na TI Alto Purus, que possibilitou o intercâmbio de cantadores desta terra com parentes 
Kaxínawá do Peru, bem como o amadurecimento da idéia pelas lideranças Kaxinawá de criarem uma Casa de 
Valorização da Cultura Kaxinawá na aldeia Novo Lugar. Parcerias devem ser continuadas e incentivadas com 
as associações que já têm projetos desta natureza, assim como foi feito pela FEM através de apoios pontuais à 
OAEYRG e à APIWTXA na produção e edição dos CDs "Saiti Munti-Mariri Yawanawá" e "Homãpani 
Ashaninka", que permitiram o registro e valorização destas tradições dentro das próprias comunidades e têm 
servido para a divulgação destes povos e suas culturas, além de para a geração de novas alternativas de renda 

Em comunidades onde os trabalhos de pesquisa e inventários tenham sido iniciados, seja através dos 
trabalhos já realizados pela FEM ou por organizações não governamentais, ou onde as associações locais 
tenham ações em curso, é importante que sejam simultaneamente pensadas e implementadas ações práticas 
para fortalecer as atividades artesanais, rituais, cantos e danças. Exemplo deste tipo de ação é a possível 
promoção de oficinas de treinamento em artesanato nas aldeias, a cargo de velhos mestres e mestras artesãos, 
visando o repasse de conhecimentos às novas gerações, a melhoria da qualidade das peças e o aumento da 
produção. Pode também fazer parte destas iniciativas viabilizar o intercâmbio entre mestras artesãs de um 
mesmo povo, moradoras de terras distintas, para realizarem oficinas e trabalhos em aldeias onde as tradições 
estão sendo esquecidas. 

É importante, em outra direção, que sejam viabilizados de estudos mais aprofundados de mercado e 
estratégias de marketing para encontrar novos canais de comercialização para certos tipos mais refinados de 
artesanato. A própria FEM deve ter como prioridade a compra de acervo de peças artesanais representativas 
dos diferentes povos indígenas do Acre para renovar a exposição permanente e a reserva técnica do Museu da 
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Borracha, principal local de visitação por turistas e alunos da rede de escolas públicas em Rio Branco. Devem 
ser continuados, por outro lado, os apoios pontuais para patrocinar a participação de artesãs e artesãos em 
eventos comerciais e festivais de cultura indígena em outros estados e regiões do país, para divulgar esta 
importante parte da cultura acreana e abrir novos canais de comercialização do artesanato indígena. 

O Projeto Especial que contempla a construção de Casas de Valorização das Culturas Indígenas é 
também iniciativa importante para fortalecer a presença indígena nas cidades do interior. A falta de lugares 
apropriados para expor e comercializar seus produtos nos municípios ainda é dificuldade encontrada pelas 
comunidades e organizações indígenas nas sedes municipais. Além das sedes de associações e organizações 
indígenas, que, em sua maioria, funcionam como escritórios e casas de hospedagem, não há nestas cidades 
qualquer centro de referência que possa ser freqüentado por estudantes, professores e autoridades para acessar 
documentos e outros materiais a respeito dos povos indígenas do município. As Casas podem vir a suprir 
parte desta carência, com a constituição de locais para um necessário estreitamento do diálogo e relações das 
lideranças com os poderes públicos, bem como para a realização de pesquisas pelo público escolar, órgãos 
públicos e a população em geral. É importante, ainda, que a FEM venha a garantir oportunidades para que 
estas Casas se tomem lugares vivos para manifestações culturais das comunidades indígenas, através da 
periódica realização de exposições e festivais de danças, rituais e cantos. 

O adequado e sustentado funcionamento destas Casas dependerá, todavia, de uma série de fatores. É 
fundamental a costura de acordos e parcerias entre a FEM e as organizações indígenas locais para que fiquem 
bem definidas as atribuições e responsabilidades de ambas as partes na gestão e zelo deste novo patrimônio, 
cuja administração cotidiana deve ficar a cargo destas últimas. Para tal, é primordial que sejam promovidos 
cursos práticos para a formação tecnico-gerencial de lideranças e membros das organizações indígenas locais. 
Nestes, deve ser dada atenção à formação em contabilidade, voltada para as necessidades específicas da 
administração das casas, em secretaria, incluindo cursos de datilografia e noções básicas de computação, na 
sistematização e guarda de papéis e documentos, no uso e zelo dos equipamentos permanentes, bem como na 
formalização de documentos característicos da vida institucional que as casas progressivamente assumirão. 
Fontes de renda a serem geradas nas próprias casas devem ser pensados para garantir seu funcionamento 
sustentado, dado que a comercialização de artesanato tende a ser pequena nos municípios. Neste sentido, a 
articulação destas Casas do interior com aquela a ser instalada em Rio Branco parece ser medida fundamental. 

É objetivo do apoio institucional a ser destinado à FEM que ela construa capacidade técnica e 
operacional para dar assessoria na elaboração de projetos para que as populações tradicionais tenham acesso 
aos fundos a serem criados com recursos do Programa BID, principalmente o Fundo Florestania. Tenho a 
impressão de que, no caso da FEM, este apoio poderá vir a ser dado para projetos que incluam iniciativas no 
campo da valorização e fortalecimento das culturas das populações tradicionais, através de outras linhas de 
recursos, complementando, assim, ações que serão realizadas pela própria Fundação com os recursos do 
Projeto. Tenho minhas dúvidas, todavia, de que este apoio possa ser estendido pela FEM para outros tipos de 
projetos, especificamente aqueles com perfis adequados aos financiamentos do Fundo Florestania, ou seja, 
voltados para a busca de novas alternativas econômicas para o uso dos recursos naturais com vistas a inserção 
mais favorável nas economias local e regional. 

Para viabilizar uma efetiva participação das populações indígenas no acesso a recursos do Fundo 
Florestania, uma das primeiras medidas a serem tomadas, inclusive com recursos do Programa BID, é garantir 
a estruturação e o fortalecimento institucional do Núcleo de lndigenismo do Estado, hoje em processo de 
criação, com coordenação a cargo da própria FEM. É através das parcerias deste Núcleo com a Secretaria 
Executiva do Fundo que poderão vir a ser agilizadas a estruturação de instâncias técnicas do próprio governo, 
contratadas consultorias especializadas e mobilizadas organizações não governamentais e outros órgãos 
públicos, a serem cadastrados na Secretaria Executiva do Fundo, para prestar assessoria às associações e 
comunidades indígenas na elaboração de diagnósticos participativos das realidades locais e dos respectivos 
Planos de Desenvolvimento Comunitário, bem como na confecção de projetos e na mobilização de recursos 
da Agência de Negócios para os planos de negócios necessários. 
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Implementação e Manejo de Áreas Naturais Protegidas 

Este Projeto, que inclui a criação de um Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas (SEANP), a 
implementação e manejo de um conjunto de "Unidades de Conservação de Proteção Integral" de jurisdição 
estadual e o fortalecimento da área de entorno do Parque Nacional da Serra do Divisor, é outra importante 
iniciativa do governo no âmbito do Programa BID. Uma vez implementado, com seus primeiros resultados 
alcançados, estas ações somar-se-ão às ações já empreendidas pelo governo federal nos últimos 25 anos para a 
criação de um conjunto de áreas de proteção (terras indígenas, reservas extrativistas, floresta nacional, reserva 
biológica e o PNSD) no Estado do Acre. 

Nesta seção, pretende-se focar os comentários nas ações que, na primeira etapa do Programa BID, 
dizem respeito mais especificamente às populações indígenas que habitam em terras indígenas situadas nas 
proximidades das áreas prioritárias para a criação de novas unidades de conservação, assim como no entorno 
doPNSD. 

Áreas Naturais de Proteção Integral 

No caso da unidade de conservação Santa Rosa, prevista para ser criada no Vale do Juruá com os 
recursos do Programa BID, aproveito boa parte dos comentários feitos anteriormente, como parte da pauta de 
medidas governamentais necessárias à proteção das populações de índios isolados que ali vivem, bem como 
do corredor de terras contíguas já reservadas pelo governo federal nessa região. 

É de fundamental importância que o governo do Estado do Acre, conforme indicado como prioridade 
na primeira etapa do Programa BID, implemente a Unidade de Conservação de Proteção Integral Nº 13, Santa 
Rosa, com área estimada em 221.580 ha, situada ao longo do rio Santa Rosinha e da margem direita do rio 
Envira. Parte desta unidade incide em terras públicas, já arrecadadas e demarcadas pela União Federal, onde 
inexiste população humana permanente. Faz limites, ainda, com partes das Tis Xinane, Jamináua-Envira, 
Kulina do Igarapé do Pau, Kaxinawá Nova Olinda e Alto Rio Purus, nos Municípios de Feijó e Santa Rosa, 
que têm área conjunta de 591. 713 hectares. 

Além de garantir a alta biodiversidade ali existente, a criação desta área Santa Rosa é importante para 
garantir o entorno dessas cinco terras indígenas, bem como avançar na consolidação do corredor contínuo de 
23 áreas reservadas pelo governo federal no Vale do Juruá, onde há três terras destinadas aos índios isolados. 
Este corredor, que se estende ao longo e nas cercanias da fronteira do Acre com o Peru, é configurado por 19 
terras indígenas, três reservas extrativistas, duas já criadas (Alto Juruá e Alto Tarauacá) uma em criação 
(Riozinho da Liberdade), e o Parque Nacional da Serra do Divisor. Distribuídas por oito municípios do Vale 
do Juruá, estas 23 terras contíguas abrangem 3.380.758 hectares, 22% da superfície do estado, e ali vivem 
pouco mais de 15.000 índios, seringueiros e agricultores. 

O governo estadual deve encontrar canais institucionais e recursos financeiros, junto ao W orld 
Wildlife Fund (WWF) e ao Ministério do Meio Ambiente, via "Projeto de Expansão e Consolidação de um 
Sistema de Áreas Protegidas na Região Amazônica Brasileira-PRONABIO (GEF/MMA)" para a criação e 
implementação da unidade de conservação de proteção integral N° 14, Alto Chandless, situada na região que 
se estende entre as Tis Alto Rio Purus e Mamoadate, nos Municípios de Santa Rosa e Sena Madureira. Com 
área prevista de 670.136 hectares, ela permitirá a proteção do entorno dessas terras indígenas e das cabeceiras 
dos rios Iaco e Chandless, onde habitam e perambulam populações de índios Masko, ainda sem contato. De 
outro lado, terá, ao longo da fronteira internacional com o Peru, área contígua com uma "reserva territorial" 
cuja criação a organização indígena Federación Nativa de Madre de Dios y Afluentes!' reivindica junto ao 
governo peruano para a proteção das populações "en aislamíento" que habitam nos altos rios Los Amigos, Las 
Piedras, Tahuamanu, Chandless e Iaco. 

A criação destas duas unidades de proteção integral de jurisdição estadual permitirá a conexão, via a 
TI Alto Purus, do corredor de terras reservadas já existente no Vale do Juruá com outro mosaico contínuo de 

11 A Federación Nativa de Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) tem sede na cidade de Puerto Maldonado, no 
Departamento de Madre de Dios, no Peru. 
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áreas reservadas pelo governo federal no Vale do Alto Acre. Formado por duas terras indígenas, Mamoadate e 
Cabeceiras do Rio Acre, a Estação Ecológica Rio Acre, a Reserva Extrativista Chico Mendes e os Projetos de 
Assentamento Extrativista Santa Quitéria e Remanso, este último tem 1.532. 978 hectares, l 00/o da extensão do 
estado, abarca partes de sete municípios, e é ocupado por 11.500 seringueiros, castanheiros, agricultores e 
índios. 

A criação destas duas áreas naturais de proteção integral permitirá, portanto, a configuração de um 
corredor único e contíguo de terras reservadas pelos governos federal e estadual, ao longo das fronteiras 
internacionais do Acre com o Peru e a Bolívia, em partes de 15 municípios acreanos, com área de pouco mais 
de 6 milhões de ha, 40% da área do estado, e população de cerca de 28.200 pessoas. 

Estas ações devem estar articuladas com a implantação, do lado peruano, da Zona Reservada Alto 
Purús, criada em julho de 2000, por Decreto Supremo assinado pelo então Presidente da República. Esta 
faixa de proteção ambiental com 5.101.945 ha é contígua à fronteira internacional com o Brasil, em trecho de 
florestas que se estende entre as cabeceiras do rios Acre e Amônia. 

Proteção do entorno do Parque Nacional da Serra do Divisor 

As medidas a serem executadas durante a primeira etapa do Programa BID com vistas à proteção e 
gestão ambiental das áreas circundantes ao PNSD são outra iniciativa de grande relevância, tendo em vista o 
processo em curso para a regulamentação e a implementação do plano de manejo do Parque, bem como a 
grande quantidade de atividades predatórias e ilícitas ali realizadas na última década por madeireiros e 
traficantes peruanos, bem como por pequena parcela das populações das sedes municipais, que insiste em 
caçar para fins comerciais, e dos moradores do Parque, a que promove grandes desmatamentos para criação 
de gado, retira madeira e caça para venda e envolve-se no tráfico de pasta de coca, seduzida por propostas de 
traficantes do Peru. 

As ações deste sub-componente do Projeto "Implementação e Manejo de Área Naturais Protegidas" 
prevêem parcerias entre órgãos dos governos estadual e federal e organizações não-governamentais com 
histórica atuação na região. Estão planejadas visitas às comunidades e autoridades municipais do entorno do 
PNSD, para envolve-las nos processos de discussão e sensibilização sobre a importância das possibilidades 
abertas com a implementação e o manejo do Parque, a realização de quatro seminários nas sedes municipais, 
bem como o delineamento de propostas de gestão sustentável para áreas do entorno, que levem em conta as 
especificidades próprias de cada município e de cada sub-região do Parque. 

A consolidação do PNSD é medida fundamental, visto que ali nascem os principais rios e igarapés 
que botam na margem esquerda do Alto Juruá e garantem a qualidade da água para as populações dos centros 
urbanos e da floresta. Além destes ganhos ambientais, as possibilidades a serem abertas com a futura 
implantação de empreendimentos voltados para o ecoturismo podem vir a representar, a médio prazo, ganhos 
econômicos para governos e as populações dos municípios, atraindo investimentos, turistas e pesquisadores 
para a região, e abrir novas alternativas de geração de emprego e renda. Avanços neste sentido têm ocorrido 
com a indicação do governo brasileiro à Unesco para a transformação do PNSD em patrimônio natural 
mundial, a contratação de equipes de consultores para a elaboração de estudos de viabilidade do ecoturismo e 
do plano de uso público do Parque e a licitação pública para a construção de hotel ecológico na Serra Moa e 
dos Postos Avançados do lhama no Parque. 

Mais recentemente, abriu-se a perspectiva da canalização de recursos oriundos de quatro emendas 
parlamentares e de convênio assinado pelo governo estadual e a Secretaria de Coordenação da Amazônia, do 
Ministério do Meio Ambiente, para o fomento a projetos integrados de educação ambiental, através do 
treinamento de profissionais em ecoturismo e da elaboração do plano de negócios e do plano de marketing do 
Parque, bem como para implantação de infra-estrutura turística nesta unidade de conservação. Outras 
alternativas podem se abrir com a inclusão do Parque dentre os que poderão receber recursos na segunda fase 
do Programa de Ecoturismo para a Amazônia (Proecotur), financiada com recursos do BID, para a 
implementação de obras de infra-estrutura para o incentivar ao turismo. 
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A iniciativa de promover e fortalecer canais de diálogo com os poderes municipais e as populações, 
urbanas e da floresta, com vistas à consolidação da área do entorno do PNSD, é de fundamental importância, 
portanto, no atual contexto. Há, todavia, questões de fundo que devem ser levadas em conta para o avanço do 
processo de regulamentação e implementação do Parque, de seu uso público e para atividades econômicas, 
bem como para a própria consolidação da área do entorno, dentre as quais se inclui a proposta de elaboração 
de um plano de gestão ambiental para a TI Nukini, uma das ações propostas no âmbito do Programa BID. 

A primeira questão de fundo é a destinação a ser dada às famílias de pequenos agricultores que 
moram há mais de um século na área decretada, em 1989, para a criação do PNSD. Dados levantados pela 
organização não governamental SOS Amazônia indicam a presença de 522 famílias no Parque, mas que cerca 
de outras 500 famílias fariam uso dos recursos ali existentes. 

As ações a serem adotadas para a permanência ou retirada das famílias que moram dentro do Parque 
ainda não estão definidas, e em muitos momentos a orientação a ser adotada mostra-se ambígua. Por um lado, 
discussões têm sido realizadas pelo lhama e a SOS com as comunidades locais para saber quais são suas reais 
expectativas em relação ao Parque, a partir das quais ficou constatado que apenas parte das famílias querem 
abandonar o parque, desde que lhe sejam dadas alternativas compensadoras. Outra grande parte das famílias, 
todavia, não quer deixar seus antigos locais de moradia. Para regulamentar esta permanência, foi elaborado, 
em setembro de 1999, um conjunto de normas, claramente restritivo, sobre as formas possíveis de exploração 
dos recursos naturais dentro do Parque, com caráter provisório, até que a questão fundiária do PNSD seja 
regularizada. 

De outro lado, tem havido movimentações que indicam a possibilidade de remoção de todas, ou da 
grande maioria das famílias que vivem no Parque. Em setembro de 1999, a Justiça Federal, acompanhada de 
representantes do lbama, Incra e Procuradoria da República no Acre, iniciou acordos para a indenização das 
benfeitorias de boa-fé de 73 famílias e seu remanejamento para projetos do Incra localizados nas cercanias do 
Parque (São Salvador, Timbaúba e Azul). Esta proposta de assentá-los em lotes, com tamanho médio de 100 
hectares, dificilmente permitiria a atualização de formas tradicionais de ocupação territorial, com base nas 
colocações, e estratégias econômicas que permitam o uso e preservação dos recursos naturais, levando, ao 
contrário, à intensificação de atividades não sustentáveis em áreas limítrofes ao PNSD. 

Matéria publicada no jomal A Tribuna, a 4 de março de 2001, por exemplo, anunciava a retirada pelo 
Incra das "563 famílias" que moram no Parque. Destas, 386 seriam reassentadas até setembro no Projeto de 
Assentamento Havaí12, no Município de Rodrigues Alves. As famílias restantes seriam remanejadas no 
decorrer de 2002 para a Gleba Rio Branco 11, no Município de Porto Walter, onde projeto de assentamento 
ainda está em processo de criação pelo Incra 13• A matéria informa ainda que cada família receberá área de 25 
hectares, cinco dos quais derrubados pelo próprio Incra, que utilizará um plano de exploração do lhama, como 
forma de compensar as perdas sofridas pela saída de seus antigos locais de moradia no Parque. 

A meu ver, ao mesmo tempo que se implementam ações para consolidação do entorno do PNSD, 
alternativas reais devem ser buscadas para conciliar sua regulamentação e proteção com a manutenção das 
populações de seringueiros, agricultores e ribeirinhos nas florestas do Parque, onde moram há um século. Há 
exemplos positivos deste tipo de iniciativa em outras unidades de conservação na Amazônia, dentre as quais, 
no PN do Jaú, no Amazonas, habitado e manejado por famílias de caboclos, ribeirinhos e pescadores, e no PN 
de Pacáas Novos, em Rondônia, onde vivem os índios Uru-Eu-Wau-Wau, 

Com normas claras e factíveis para regulamentar a permanência destas populações, esta alternativa é 
a mais adequada para garantir a segurança do próprio PNSD, do território acreano e nacional e da fronteira 
internacional, assim como para preservar a rica biodiversidade da região. Para tal, é prioridade encontrar 
meios de garantir o envolvimento e a capacitação da população local em ações de pesquisa, manejo 

12 Segundo dados do Incra, este Projeto tem área de 34 milha e capacidade de assentamento de 306 famílias. 
13 Este Projeto, ainda em criação pelo Incra, fica defronte à TI Arara do Igarapé Humaitá. Sua criação tem sido alvo de 
crítica por parte das lideranças Shawãdãwa (Arara), que denunciam invasões e participação no tráfico de drogas por 
moradores brancos que ali já habitam, bem como possíveis conflitos socioambientais que ocorrerão no futuro com o 
assentamento de novas famílias. 
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extrativista, monitoramento, educação ambiental e ecoturismo, com justa remuneração pelos serviços sociais, 
ambientais e de vigilância prestados por estas famílias à sociedade acreana e brasileira. 

Um segunda questão pendente, também fundamental para a regulamentação e implementação do 
plano de manejo do PNSD, é a de encontrar solução adequada para a demanda das famílias que se identificam 
como índios Naua e pleiteiam o reconhecimento e regularização de urna terra indígena no igarapé Novo 
Recreio, dentro do Parque. 

Vale a pena, neste ponto, historicizar brevemente esta demanda, como já feito numa seção inicial 
deste texto. As primeiras reivindicações para a criação da TI Naua surgiram em final de 1999, a partir de 
informações trazidas pela equipe do CIMI em Cruzeiro do Sul, que participara de assembléia promovida pela 
Associação Nukini do Seringai República e visitara famílias do igarapé Novo Recreio. A existência de 
população indígena neste igarapé fora citada, todavia, em relatórios de grupos técnicos da Funai que, em nos 
anos de t 977 e t 984, realizaram estudos para a identificação e delimitação da TI Nukini. Em maio de 2000, 
as primeiras reivindicações foram feitas diretamente por chefes de famílias e lideranças Naua, durante reunião 
em Mâncio Lima, na qual a organização não-governamental SOS Amazônia e o Ibama-Ac expuseram o plano 
de manejo do PNSD. Esta demanda levou as duas instituições a solicitar da Funai em Rio Branco a realização 
de perícia antropológica no igarapé Novo Recreio, para verificar se aquela população que se dizia Naua era 
realmente indígena. 

Em final desse mesmo mês de maio, uma outra equipe, composta por representantes da Funai, 
lhama-Acre, Promotoria de Justiça de Cruzeiro do Sul-Ministério Público Estadual, SOS Amazônia, CIMI, 
governo do estado e do Município de Mâncio Lima, realizou reunião com os moradores do Novo Recreio. A 
seguir, o Administrador da Funai em Rio Branco, antropólogo Antônio Pereira Neto, realizou, durante dez 
dias, perícia entre a população vive no PNSD e se diz indígena, que o levou a constatar, em seu relatório, a 
existência de uma população de 258 "índios e aparentados", cerca de 30 familias, residindo em diferentes 
rios e igarapés no Parque, bem como a defender a necessidade, face às demandas das famílias locais, da 
Funai proceder com os estudos circunstanciados necessários à identificação e delimitação da TI Naua. 

Em início de novembro de 2001, representantes dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, Ibama 
e Incra, estiveram no PNSD. Após a viagem, a Justiça Federal no Acre solicitou laudo antropológico para 
comprovar as origens indígenas desta população e subsidiar a necessidade, ou não, da Funai vir a tomar 
providências para o reconhecimento de uma terra indígena. Apesar da indicação de Delvair Montagner 
Melatti, a mesma antropóloga que, em 1977, fez, para a Funai, o primeiro estudo de identificação da TI 
Nukini, dificuldades de ordem burocrática tem resultado na demora na realização desta nova perícia. O início 
desta perícia emperrou na Justiça Federal. A constituição de um grupo técnico da Funaí para a identificação e 
delimitação da TI Naua, todavia, foi incluída para identificação e delimitação, por solicitação da Funai de Rio 
Branco, no Plano Operativo Anual do PPT AL para 200 l. Prevista inicialmente para o primeiro semestre 
deste ano, a constituição e ida do grupo técnico ao rio Moa ainda não ocorreu, e pode estar na dependência da 
conclusão e dos resultados da perícia antropológica. 

Por outro lado, a Administração da Funai em Rio Branco, com recursos de convênio assinado com a 
Secretaria de Coordenação da Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente, planeja para meados de 200 l uma 
expedição de sertanistas, coordenada por José Carlos dos Reis Meirelles, Chefe da Frente de Proteção Etno 
Ambiental Rio Envira, às cabeceiras do igarapé Novo Recreio, no PNSD. Segundo moradores locais, nesta 
área são comuns os rastros de índios isolados, que teriam sido vistos nus e realizado saque em acampamento 
de caçadores no igarapé Tapada. A expedição terá como objetivo confirmar in loco a presença destas 
populações de índios isolados na área do PNSD. É digno de nota que, no outro lado da fronteira internacional, 
em território peruano, existe uma reserva territorial, criada por Resolução Diretorial Regional, destinada a 
índios isolados Iskunawa, conhecidos também por lskubakebu, pertencentes a povo falante de língua da 
fam flia Pano. 

A questão da sobreposição de unidades de conservação e terras indígenas foi debatida de maneira 
acalorada no II Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, realizado em Campo Grande, em 
novembro de 2000. O congresso foi marcado por radical polarização dos ambientalistas, que em documentos 
enviados a autoridades do governo federal, exigiram, para a "restauração da ordem jurídica democrática", a 
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imediata retirada das populações indígenas que habitam em unidades de conservação de proteção integral, por 
considerá-las invasoras e destrutoras da natureza, e se posicionaram contra qualquer tipo de reivindicação 
territorial incidente em áreas de conservação. A questão tomou a ser discutida em reunião extraordinária do 
Conselho Nacional de Meio Ambiente, ocorrida a 14 de novembro, onde ficou decidida a formação de grupo 
de trabalho de organizações não governamentais ambientalistas e com a responsabilidade de encontrar 
alternativas e propor diretrizes a serem adotadas para a regularização das eventuais superposições entre áreas 
indígenas e unidades de conservação. Este grupo de trabalho tem, dentre seus objetivos, acompanhar e 
subsidiar as discussões de outro grupo de trabalho, este intenninisterial, que tratará do mesmo assunto, com 
base no determinado pelo artigo 57 da Lei nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC). 

No caso do PNSD, o clima de desentendimento, de ambas as partes, os ambientalistas, de um lado, e os 
índios e indigenistas, de outro, parece reproduzir posicionamentos do debate travado em âmbito nacional. 
Mesmo estando atentos, nos próximos meses, às deliberações dos grupos de trabalho, o interministerial e o 
que inclui as não governamentais, é fundamental que o governo federal tome as providências necessárias ao 
avanço de soluções para a demanda territorial feita pelas famílias Naua em relação à criação e regularização 
de uma terra indígena no igarapé Novo Recreio, no PNSD. 

Estas providências passam pela agilização, pela Justiça Federal, dos trâmites burocráticos para 
viabilizar a realização da pericia antropológica junto às famílias que se dizem Naua, de maneira a subsidiar 
futuras decisões e ações a serem tomadas pela Funai e o lbama. A realização desta perícia não deveria excluir, 
todavia, a constituição, no âmbito do PPT AL, de grupo técnico da Funai para fazer estudos antropológicos 
circunstanciados, cujo resultados indicarão a necessidade ou não da criação e regularização de uma terra 
indígena neste local. 

Por fim, é importante contextualizar, neste campo, a proposta de elaboração de um plano de gestão 
ambiental da TI Nukini, como ação do Projeto "Implementação e Manejo de Área Naturais Protegidas", no 
âmbito do Programa BID, com o objetivo de garantir a proteção e uso sustentável da área de entorno do 
PNSD. 

As relações estão estremecidas entre, de um lado, a Funai em Rio Branco e as lideranças Nukini e 
Naua, e, de outro, o Ibama-Acre e a SOS Amazônia. É visão dos primeiros que estes últimos defendem 
posição favorável à retirada de todas as famílias que hoje moram no Parque, levantam dúvidas quanto à 
condição indígena das famílias que se dizem Naua e coloca, assim, obstáculos reais para o reconhecimento da 
terra indígena, cuja criação é hoje também apoiada pelos Nukini e pela Funai. 

Os Nukini sentem-se, ainda, desrespeitados por visões e discursos que os concebem como índios que 
já perderam sua cultura, vivem hoje corno "colonos", e colocam em risco a integridade dos recursos naturais 
do Parque e na área de entorno. Esta visão é reproduzia, inclusive, no Anexo 2B, "Considerações sobre a 
escolha dos polígonos para a criação de Unidades de Conservação de Proteção Integral", do Projeto 
"Implementação e Manejo de Área Naturais Protegidas" (pg. 35), em texto sem autor especificado, redigido 
em primeira pessoa, quando é afirmado: "Atenção para os polígonos 1 e 20 (. .. ) Apesar do Pol. 1 não ser 
lindo e maravilhoso, é o que apresenta melhores atrativos que poderiam talvez justificar um parque, o que 
nas outras áreas seria mais complicado (pelo que tenho conhecimento). Ainda, parece que o povo Nukini está 
"pensando" em parte dessa área para ampliação de sua Tl Entretanto, isso poderia ser feito para Leste, no 
Pol. 2. Também, pela informações que tenho, os Nukini já perderam muito de sua cultura e hoje vivem como 
colonos, o que poderia complicar o estado de conservação da área e seu valor biológico. Por tudo isso, acho 
o pol. l mais importante para UC que o 20. Este está mais deslocado e, entre todas essas áreas, é o que 
menos se encaixa nos critérios de conectividade e gradiente de proteção. Acredito que sua escolha foi mais 
pela situação fundiária e ausência de popzúaçãoldemanda social, que por critérios de valor biológico". 

Estes desentendimentos pareceriam colocar, numa primeira análise, óbvias dificuldades ao trabalho 
proposto para apoiar a elaboração participativa de um plano de manejo e gestão ambiental para a TI Nukini. 
Acredito, contudo, que poderão e devem ser encontradas condições para a realização de um plano de manejo 
desta terra indígena Esta ação ganha destaque, inclusive, no ponto 3.5 do Perfil li, que resultou das decisões 
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tomadas pelo governo do estado e a Missão Especial de Identificação do BID, em Rio Branco, em início de 
maio. 

Para isto, todavia, é preciso que sejam dados indicativos e provas reais aos Nukini de que esta ação, 
ao invés de ter caráter restritivo ou policialesco em relação à sua autonomia de decidir como utilizarão os 
recursos de sua terra, primeiro, será executada de forma participativa e envolvendo um conjunto de órgãos 
públicos e organizações por eles aprovadas. Segundo, de ela pode ser efetivamente um subsídio importante 
para o zoneamento e gestão de seu território, para encontrar renovadas alternativas de conservação e uso dos 
recursos naturais, canais de comercialização para seus produtos, acesso a linhas de recursos e financiamentos, 
melhoria da qualidade de vida de suas famílias, o fortalecimento e legitimação da Associação do Povo 
Indígena Nukini da República (AIN), bem como para delinear novas pautas de negociação e entendimento 
com os órgãos públicos e organizações que trabalham no PNSD, seu entorno e no Município de Mâncio Lima. 

Por fim, é necessário o urgente início de um amplo diálogo com os chefes de família, as lideranças e 
os representantes da associação Nukini, processo que deveria ter precedido a elaboração do plano de gestão 
ambiental de sua terra indígena, conforme consta do Programa BID. Aparentemente, esta ação foi planejada e 
incluída sem qualquer consulta prévia a essa população, assim como a que indica a possibilidade da criação 
de um parque estadual numa área, a de N° 1, que os Nukini há anos reivindicam para a ampliação de sua terra 
indígena. 

Igualmente importante, a pauta desse novo momento do diálogo deve incorporar outras propostas e 
demandas formuladas pelas lideranças Nukini nos últimos anos, como a ampliação dos limites de sua terra 
indígena, a revisão da proposta de assentamento de familias nos projetos de assentamento do Incra nas 
proximidades da TI14, o andamento do processo de reconhecimento das famílias Naua, que pode resultar na 
criação e regularização de uma terra indígena no igarapé Novo Recreio, bem como a definição quanto às 
ações a serem tomadas para discutir à destinação das famílias que hoje moram no Parque e regulamentar as 
formas de uso sustentado dos recursos naturais ai i existentes. 

COMPONENTE II ~ Apoio e Promoção do Desenvolvimento Produtivo e Emprego 

Fundo Florestania de apoio às populações tradicionais e pequenos produtores do Estado do Acre 

No âmbito do Programa BID, o Fundo Florestania, a ser gerenciado pela Secretaria de Estado de 
Produção (SEPRO), será o principal mecanismo de investimento do governo estadual para apoiar iniciativas 
produtivas de famílias, associações, cooperativas e organizações comunitárias de populações tradicionais 
(índios, seringueiros e ribeirinhos) e de pequenos produtores agrícolas. 

O Fundo tem por objetivos fomentar a produção familiar sustentável, a geração de emprego e renda, 
a recuperação ambiental de áreas degradadas com a introdução de sistemas agroflorestais e reflorestamentos 
econômicos, a estruturação de cadeias produtivas de produtos estratégicos e o fortalecimento das famílias e de 
suas organizações comunitárias, através de investimentos na produção, beneficiamento, equipamento de 
armazenagem e comercialização. 

O Fundo financiará associações, cooperativas e outras organizações de representação de populações 
tradicionais e pequenos produtores agrícolas através de projetos a serem apresentados em duas categorias 
principais -1) Ações de suporte ao desenvolvimento dos projetos e 2) Projetos de produção sustentável e 
geração de renda-, cada uma das quais conta com diferentes áreas temáticas. 

14 O Projeto de Desenvolvimento Sustentável São Salvador, tendo em vista os alentadores resultados da pioneira iniciativa 
desenvolvida através de parcerias entre Embrapa Acre, Pesacre, prefeitura de Mâncio Lima, Incra, governo estadual, 
lhama, SOS Amazônia, com apoio financeiro do Banco Mundial, foi criado a 8 de maio de 2001 pelo Ministro do 
Desenvolvimento, Raul J ungmann, como o primeiro projeto com esta categoria no Estado do Acre ( 63º projeto do Incra 
no estado). Neste PDS, que tem área de 27.830 hectares, habitam hoje 127 familias. Segundo a edição do dia 9 de maio do 
Jornal A Gazeta, por ocasião de sua visita ao Acre, o Ministro, ao anunciar a criação do PDS São Salvador, garantiu a 
remoção das famílias que habitam no PNSD. 
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Categorias e áreas temáticas de projetos a serem financiados pelo Fundo Florestania 

Ações de suporte ao 
desenvolvimento dos oroietos 

Projetos de produção sustentável 
e geração de renda 

O acesso aos recursos das diferentes áreas temáticas exige intrincado processo, constituído por vários 
requisitos, etapas burocráticas e instâncias de avaliação e decisão. O primeiro passo é o encaminhamento pela 
associação ou cooperativa, à Secretaria Executiva do Fundo, de uma carta da comunidade comunicando sua 
intenção de submeter projeto ao Fundo, acompanhada de ata, lavrada em assembléia, da aprovação deste 
encaminhamento. A partir deste documento, a Secretaria avalia se o pedido carece a elaboração de um Plano 
de Desenvolvimento Comunitário". 

O PDC é resultado da realização, pela própria comunidade e sua organização de representação, de 
diagnóstico participativo de sua realidade, em termos territorial, sócio-econômico, educacional, sanitário, 
cultural. Contém também uma pauta de aspirações e propostas, formalizada em projetos a serem executados, 
contemplando a assistência técnica e a capacitação a ser exigida, e diferentes fontes de recursos passíveis de 
financiá-los. Para a elaboração do PDC, a organização pode solicitar assessoria especializada, de órgãos 
públicos, entidades privadas de assistência técnica ou profissionais autônomos, cadastrados na Secretaria 
Executiva do Fundo, que terão acesso a recursos do Fundo para prestar este serviço. 

Uma vez formalizado, o PDC é analisado pela própria Secretaria Executiva ou por pareceristas por 
ela credenciados e contratados. Se aprovado, a Secretaria repassa-o à avaliação do Conselho Executivo do 
Fundo. Em caso de aprovação, este emite autorização prévia para a elaboração dos projetos indicados no 
PDC. O Conselho é instância máxima de decisão do Fundo. Presidido pela Secretaria de Produção, é 
constituído por dez membros, de forma paritária: cinco representantes do governo e cinco das populações 
tradicionais e dos pequenos produtores (Central de Cooperativas do Acre, Federação dos Trabalhadores em 
Agricultura do Acre, Conselho Nacional dos Seringueiros, Comissão Pastoral da Terra/Acre e União das 
Nações Indígena do Acre e Sul do Amazonas). 

O projeto deve ser formatado segundo formulário e metodologia estabelecidos pelo regulamento do 
Fundo. Nesta etapa da elaboração dos projetos, a cooperativa ou associação pode novamente solicitar 
assessoria técnica de órgãos públicos, entidades e profissionais cadastrados. Os recursos para a elaboração dos 
projetos poderão ser novamente financiados pelo Fundo Florestania (2% do valor total do projeto). 

Em projetos destinados às áreas temáticas Recuperação de áreas alteradas e Equipamentos de apoio à 
comercialização, com propostas acima de US$ 45 mil, será necessário plano de negócio que comprove a 
viabilidade econômica da atividade a ser financiada. Mediante solicitação da Secretaria Executiva do Fundo 
Florestania, a elaboração do plano de negócios poderá ser custeada com recursos do Fundo de Inversão, 
coordenado pela Agência de Negócios do Acre, no âmbito do Projeto Promoção de Negócios, do Programa 
BID. 

Não há percentagem fixa de contrapartida para recursos destinados a financiar a Categoria de Projeto 
Ações de suporte ao desenvolvimento de projetos, mas sua disponibilização pelas organizações, na forma de 
alimentação, apoio logístico, mão de obra e participação efetiva, contará a favor na avaliação das respectivas 
propostas. No caso da Categoria Projetos de produção sustentável e geração de renda, a contrapartida é 

15 O PDC só não será obrigatório para projetos com valores inferiores a US$ l O mil e que se incluam em apenas uma área 
temática. Em certos casos, a Secretaria pode decidir que, ao invés de um PDC, seja elaborado o projeto junto com um 
Plano de Negócios, cuja elaboração dependerá de recursos a serem solicitados pela Secretaria ao Fundo de Inversão, 
coordenada pela Agência de Negócios do Acre. 
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exigência, seja na forma de capital próprio ou financiamentos bancários para complementar os recursos 
obtidos do Fundo. 

Os projetos ao Fundo Florestanía devem seguir parâmetros técnicos que garantam sustentabilidade 
nos planos ambiental, econômico, social e cultural. De outro lado, as organizações que receberem recursos 
devem se comprometer com cláusulas contratuais que visarão a redução dos desmatamentos nas áreas onde o 
projeto será implementado, a saber: averbação da reserva legal em cartório, conservação das áreas de 
preservação permanente e proibição de desmatamento de qualquer tipo para a implantação das atividades 
financiadas. 

Uma vez elaborado, o projeto é encaminhado à Secretaria Executiva. Sua avaliação será feita pela 
própria Secretaria ou por parecerista contratado. Por fim, caberá ao Conselho Executivo do Fundo, com bases 
nos pareceres técnicos, a análise e a aprovação final dos projetos. Caso aprovado, a Secretaria procederá com 
a liberação dos recursos. 

Com os projetos em andamento, as associações e cooperativas poderão solicitar ao Fundo recursos 
extras para contratar consultorias para receberem capacitação gerencial e assistência técnica, e garantirem a 
boa execução das atividades previstas e os resultados desejados. O ideal é que a necessidade de capacitação e 
assistência técnica seja detectada pelas organizações na elaboração do PDC. Mas, mediante justificativa, ela 
poderá ser demandada já com o projeto em curso. Em ambos casos, caberá à Secretaria Executiva identificar e 
contratar profissionais ou entidades com competências específicas e custear os cursos de capacitação. 

As formas de aplicação dos recursos nos projetos e os resultado alcançados serão monitorados 
através dos relatórios bimestrais encaminhados pelas organizações beneficiadas, relatórios de auditoria feitas 
por empresas especializadas e relatórios de visitas de campo a serem feitas por técnicos do governo estadual, 
ou profissionais contratados para tal. 

Nos indicativos do Zoneamento Econômico Ecológico para orientar ações do governo do estado em 
relação aos povos indígenas, no item "Planos de vigilância e etnodesenvolvímento", figura a necessidade de 
propiciar condições, inclusive assessoria técnica, para que as populações indígenas realizassem zoneamentos 
socioambientais participativos em suas terras, que resultassem em diagnósticos das formas de uso dos 
recursos naturais e de novas potencialidades para seu aproveitamento e conservação. Estes diagnósticos 
serviriam, então, como instrwnentos à elaboração de planos de gestão territorial e de ações de vigilância, 
bases para projetos de etnodesenvolvirnento, que deveriam receber apoio financeiro e técnico do governo 
estadual. O modelo proposto para viabilizar este apoio foi a constituição de um fundo especial para os povos 
indígenas, com dotação orçamentária específica e gestão sob responsabilidade de corpo técnico composto por 
representantes do governo estadual, das organizações e associações indígenas, Funai e entidades indigenistas 
não governamentais. Com funcionamento institucional e recursos viabilizados pelo executivo estadual, esta 
instância ficaria responsável pela avaliação dos projetos, a elaboração de pareceres e a criação de condições 
institucionais, operacionais e financeiras para implementação e acompanhamento dos projetos aprovados. 

O Programa BID não prevê a constituição de qualquer fundo específico para o apoio às populações e 
associações indígenas. O Fundo Florestania, diferentemente, tem como objetivo beneficiar um público mais 
amplo, ao incorporar outras populações tradicionais, como é o caso dos seringueiros e ribeirinhos, e pequenos 
produtores rurais. Por sua vez, na medida que privilegia o apoio a atividades com fins primordialmente 
produtivos e comerciais, exclui a possibilidade de financiamento de outras ações que são demandas e 
necessidades atuais das populações indígenas, como é o caso da vigilância, controle e proteção de suas terras. 
Dado o perfil de financiamentos do fundo, ficam também excluídas organizações de representação mais 
amplas, que desenvolvem eventuais atividades de articulação política nas aldeias e de mediação e canalização 
destas demandas junto a diferentes instituições e atores nas sedes dos municípios. Ficam excluídas de captar 
recursos ainda as organizações não governamentais que desenvolvem atividades nas terras indígenas, 
inclusive algumas voltadas para subsidiar programas e ações de gestão e vigilância territorial. 

Tal como exposto acima, o ritual de requerimentos e exigências para a elaboração e a aprovação de 
projetos a serem financiados com recursos do Fundo Florestania é extenso, intrincado e envolve competências 
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técnicas que a grande maior parte das associações indígenas no Acre hoje não dispõe. O mesmo pode ser dito 
para boa parte das associações e cooperativas de outras populações tradicionais e de pequenos produtores. 

Mantendo todo o cuidado necessário para garantir a necessária participação das comunidades nos 
processos de definição e planejamento dos projetos a serem propostos, e assegurar os parâmetros técnicos que 
resultem em sustentabilidade ambiental, econômico, social e cultural, pode ser medida desejável que sejam 
formalizadas sistemáticas menos burocráticas e complexas para a elaboração dos projetos, ou flexibilizadas 
algumas das etapas que hoje figuram como exigências. Uma alternativa para isto, por exemplo, seria que o 
PDC e o projeto pudessem ser formulados numa única etapa. 

Permanecendo a sistemática atual, e mesmo com eventuais mudanças pontuais, a grande incógnita 
hoje é como viabilizar mecanismos de assessoria qualificada para que estas associações possam cwnprir os 
requisitos técnicos e as exigências burocráticas do ritual e venham de fato a acessar parte dos recursos que 
estarão disponíveis pelo Fundo Florestania. 

Não existem hoje no governo estadual secretarias, órgãos ou quadros técnicos que possam ofereçer, 
de imediato, assistência técnica, serviços de extensão ou cursos de capacitação às populações indígenas na 
área da produção. É bem verdade que acabou de ser criada na Secretaria Executiva de Assistência Técnica e 
Garantia da Produção (Seater), da SEPRO, um Núcleo de Apoio à Produção em Terras Indígenas. Sua 
estruturação e o início de suas atividades, com a necessária capacitação de quadros, todavia, deverão levar 
algum tempo. 

Na esfera não governamental, a única entidade que tem se dedicado a atividades neste campo nos 
últimos cinco anos é a Comissão Pró-Índio do Acre, com programa de formação continuada de cerca de 50 
agentes agroflorestais indígenas. A CPI tem agenda lotada de compromissos, quadro técnico reduzido e estará 
envolvida em novas atribuições que surgirão a reboque do recente reconhecimento pelo governo estadual da 
profissão de agente agroflorestal e da continuidade de sua formação. A não se em casos pontuais, dificilmente 
poderá dedicar-se a prestar assessoria para a elaboração de Planos de Desenvolvimento Comunitários ou 
projetos para que associações indígenas acessem recursos do Fundo Florestania. 

Um dos objetivos que acabou sendo incluído no Projeto de Apoio às Comunidades das Populações 
Tradicionais, a ser tocado pela FEM, é, a partir de seu fortalecimento institucional, que a Fundação construa 
capacidade técnica e operacional para dar assessoria a essas populações tradicionais na elaboração de projetos 
para o Fundo Florestania. Já comentei, todavia, que a prestação de assessoria técnica para a elaboração de 
projetos na esfera produtiva não parece adequado ao perfil das atuais ações desenvolvidas pela FEM, nem as 
que pretende desenvolver com recursos do Programa BID. 

Uma alternativa para viabilizar este acesso efetivo das organizações indígenas aos recursos do Fundo 
Florestania é garantir a estruturação e fortalecimento institucional do Núcleo de Indigenismo do Estado, hoje 
em processo de criação, com coordenação a cargo da própria FEM. Através deste Núcleo, com a parceria da 
Secretaria Executiva do Fundo, é conveniente que sejam estruturadas instâncias técnicas dentro do governo 
estadual, inclusive na própria Seater, que venham a prestar assessoria às associações e comunidades indígenas 
na elaboração dos PDCs e projetos. Com o mesmo fim, devem ser identificadas consultorias especializadas e 
mobilizadas organizações não governamentais. A implementação e gerenciamento dos projetos são passos 
posteriores, para os quais as associações e comunidades igualmente necessitarão de assessoria técnica e 
capacitação gerencial. 

A grande questão, reitero, é como viabilizar condições para que as populações indígenas realmente 
tenham apoio de assessoria técnica qualificada para elaborar os PDCse os projetos e, assim, acessar os 
recursos do Fundo Florestania. Os seringueiros e, principalmente, os pequenos produtores rurais não deixarão 
de tê-la, pelo considerável número de órgãos públicos e organizações não governamentais que hoje já 
desempenham este papel, e visto os resultados esperados com o grande investimento a ser feito com recursos 
do Programa BID para o fortalecimento institucional e operacional da Seater. 

É importante, em outra direção, vislumbrar a possibilidade de que parte dos recursos do Fundo 
Florestania destinados à contratação de serviços de capacitação técnica e gerencial possa ser direcionada a 
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associações e organizações indígenas, de seringueiros e de produtores rurais, que não estejam desenvolvendo 
projetos no âmbito do Fundo. Há hoje, nas várias regiões do estado, uma grande quantidade de pequenos 
projetos e iniciativas sendo tocados por estas organizações, através de recursos das mais variadas fontes de 
financiamento, que carecem deste tipo de capacitação para seu aprimoramento e sustentabilidade. 

Por fim, cabe recordar que durante o processo de revisão do componente indígena do Eia-Rima da 
Br-364, o governo do estado assumiu compromissos com as comunidades e associações Katukina e Kaxinawá 
das seis terras indígenas situadas na área de influência direta da estrada, que prestaria a assessoria técnica para 
a elaboração de projetos a serem encaminhados a diferentes fontes de financiamento, dentre as quais, o Fundo 
Florestania16• A canalização destes recursos permitiria o aprofundamento e a complementação das ações dos 
Planos de Sustentação destas seis terras, que integram os planos de ações mitigadoras e compensatórias, com 
início previsto para final do primeiro semestre de 2001, com recursos do orçamento estadual. Honrar estes 
compromissos é, portanto, fundamental. 

Manejo Florestal e Extrativista 

Outra iniciativa extremamente louvável no âmbito do Programa BID é a proposta de estruturação de 
um serviço florestal estadual, com bases nas cinco regionais, que atue na promoção do manejo sustentável e 
garanta modernização e incremento na produção madeireira e extrativista e a oferta de assessoria técnica e 
tecnológica a comunidades extrativistas, associações, cooperativas e empresas e órgãos públicos municipais. 

Tendo em vista a desestruturação vigente na economia florestal do estado nas últimas duas décadas, 
é fundamental, no atual momento histórico, a definição de políticas que estabeleçam incentivos à adoção de 
práticas produtivas sustentáveis, com os objetivos de diversificar o leque de produtos, incorporando, além dos 
tradicionais (borracha, castanha e madeira), outros recursos florestais não-madeireiros e a valoração dos 
serviços ambientais resultantes da conservação da floresta em pé, bem como awnentar o volume produzido, a 
qualidade e o valor agregado dos produtos madeireiros e extrativistas, ampliando sua competitividade com 
vistas a abrir novos canais de comercialização em mercados que exigem certificação de origem e forma de 
exploração. 

A proposta apresentada pela Secretaria Executiva de Florestas e Extrativismo (SEFE) tem como pré 
requisitos que estas políticas para setor florestal e extrativista atendam princípios da sustentabilidade social, 
econômica, ambiental, política e cultural, através de processos participativos de decisão e implementação, do 
respeito aos valores culturais e práticas tradicionais das populações locais e da garantia da manutenção da 
floresta e de seus serviços ambientais. Estas políticas contemplam, para tal, o fortalecimento da capacidade 
gerencial de cooperativas e associações e de organização comunitária para produção com manejo, com vistas 
a promover uma melhor geração e distribuição do emprego e da renda para as famílias extrativistas. 

Fomento ao manejo dos recurses florestais 

Dentre as atividades de fomento ao manejo de recursos florestais consta a criação de unidades 
demonstrativas de manejo e beneficiamento de produtos não madeireiros nas cinco regionais do estado. Com 
o objetivo de incluir as populações indígenas neste processo, assim como de outros produtores extrativistas 
das regionais do Juruá e Tarauacá/Envira, é importante que a SEFE venha a contemplar em seus planos o 
apoio técnico, gerencial e financeiro para a consolidação da usina de beneficiamento da empresa Tawaya, em 
Cruzeiro do Sul, e a implantação da fábrica de andiroba em estruturação na cidade de Tarauacá, 

Em 1992, com apoio técnico do Centro de Pesquisa Indígena e recursos de um projeto custeado pela 
Embaixada da Áustria, na terra indígena na TI Karnpa do Rio Amônia, foi iniciada, com a ativa participação 
das famílias e da diretoria da associação Ashaninka, pesquisa, sob coordenação do tisico Fábio Fernandes 
Dias, que, até 1995, propiciou amplo inventário das espécies florestais conhecidas e usadas pelos Ashaninka, 
incluindo sua identificação botânica, bem como processos de coleta, extração e processamento local. Foram 

16 Foram indicadas como outras fontes possíveis o Projetos Demonstrativos para os Povos Indígenas (PDPI), do PP-G7, o 
Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) e o Programa Amazônia Solidária 
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feitas na Unicamp análises laboratoriais e do potencial de uso industrial de 66 produtos, dos quais 36 
indicaram ter viabilidade econômica. 

A Tawaya foi fundada em 1996 como desdobramento deste extenso levantamento feito na TI Kampa 
do Rio Amônia para identificação, processamento, uso e comercialização de óleos, essências e outros 
produtos florestais. A fábrica hoje produz gordura da castanha do coco de munnuru e sabonetes. Está em fase 
inicial de produção de outros óleos e essências para a venda a outras empresas do setor de cosméticos. 

A parceria entre a Apiwtxa e a Tawaya teve início com a venda dos cocos de murmuru, que depois 
passaram a ser adquiridos também de produtores do entorno de Cruzeiro do Sul e do Alto Juruá, Planos de 
manejo do murmuru foram elaborados para a terra indígena Ashaninka e em outros locais do Vale do Juruá, 
atividade que contou com o acompanhamento da Apiwtxa, a supervisão do lhama e apoio técnico e financeiro 
da SEFE. A parceria entre APIWTXA e Tawaya prevê a participação dos Ashaninka nos produtos da empresa 
e a disseminação de técnicas adequadas para o extrativismo do murmuru e de outros recursos florestais junto a 
comunidades de produtores no Vale do Juruá, através de treinamentos e assessoria técnica. Tem logrado, por 
sua vez, remunerar com bons preços uma produção florestal que é oriunda de diferentes pontos do Alto Juruá, 
constituindo uma ação que tem significativo impacto econômico naquela região. 

O apoio a esta importante iniciativa, inclusive através do Fundo de Promoção de Negócios, pode 
gerar grandes benefícios econômicos, sociais e ambientais em nível regional, ao permitir a participação de 
novas comunidades de extrativistas, abrindo canais de comércio justo para produtos florestais não madeireiros 
comuns na região, e consolidar a cadeia produtiva destes produtos, com a venda de subprodutos beneficiados 
para indústrias cosméticas, farmacêuticas e alimentícias. 

Na cidade de Tarauacá, está em estruturação uma fábrica de beneficiamento de óleo de andiroba, 
através de parceria da OAEYRG com as empresas A veda e Formil. Para a viabilização deste projeto, a A veda 
doou recursos para a compra de maquinario de extração de óleo de andiroba e a instalação da usina, e a 
Formil financiará plantios na aldeia para garantir, a longo prazo, a sustentabilidade da extração. Através da 
SEFE, o governo estadual repassou recursos à OAEYRG para a construção, na cidade de Tarauacá, do galpão 
onde funcionará a usina. A andiroba será coletada em vários locais dos rios Gregório e Tarauacá, num 
primeiro momento, principalmente por ribeirinhos brancos, até que o plantio na aldeia Yawanawá comece a 
produzir e novos nichos de andiroba sejam identificados em outras terras indígenas da bacia do rio Tarauacá. 

O desafio para o governo do estado, através do serviço florestal e dos Fundos de Promoção de 
Negócios e Florestania será o de implementar um plano de gestão compartilhado da usina, envolvendo a 
OAEYRG, órgãos dos governos estadual e municipal e empresas privadas, garantindo a geração de empregos 
e renda para índios, ribeirinhos e pessoas de Tarauacá, a sustentabilidade das práticas extrativistas, bem como 
a qualidade e certificação da produção beneficiada para sua comercialização junto a indústrias farmacêuticas 
e de cosméticos. 

Outras iniciativas que merecem ser olhadas com atenção pelo governo, apesar dos produtos delas 
resultantes não constarem dentre os sete prioritários para a política de promoção de produtos agroflorestais no 
estado, é a da produção de lâminas de couro vegetal, feita através de acordos de parceria entre a ASKARJ, a 
Associação dos Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista do Alto Juruá (ASAREAJ), a Central das 
Associações de Produtores e Extrativistas de Brasiléia (Capeb) e a empresa Couro Vegetal da Amazônia S.A., 
bem como a de produção de urucum na TI Rio Gregório, feita pela OAEYRG junto com a A veda. 

Criação e gestão das florestas estaduais de produção 

Segundo o Projeto, o manejo florestal madeireiro será uma das bases prioritárias do desenvolvimento 
sustentável para o Estado do Acre. Os recursos do Programa BID viabilizarão a criação e implementação das 
primeiras quatro Florestas Estaduais de Produção, com área agregada de 600 mil hectares. É objetivo do 
governo que as florestas estaduais de produção venham a ocupar 10% do território acreano, uma extensão de 
1,5 milhão de hectares, e estejam criadas, demarcadas e consolidadas até 2006, com sua produção certificada 
de acordo com padrões internacionais. 
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Os estudos contratados pelo governo estadual para o mapeamento preliminar de áreas potenciais 
para criação destas unidades de conservação de uso direto (florestas estaduais de produção) levaram em conta 
os seguintes fatores, de acordo com o Projeto: "(i) rodovia/hidrovia para escoamento da produção, (ii) 
potencial para preservação da biodiversidade, (iii) potencial para atividade madeireira, (iv) existência de 
núcleos populacionais e (v) demanda interna e externa por madeira manejada e/ou certificada". Foram 
identificados 14 polígonos com potencial para a criação de florestas estaduais, com área de 3,6 milhões de 
hectares, ou 24% da extensão do Estado do Acre. 

Estão hoje claros os procedimentos metodológicos adequados e cuidadosos adotados nesses estudos, 
cruzamentos e mapeamentos preliminares. É fundamental que, quando da realização de novos estudos para a 
criação, zoneamento e regulamentação das formas de concessão para uso sustentável dos recursos madeireiros 
e não madeireiros, sejam realizados o cruzamento dos resultados já alcançados com outros levantamentos 
aprofundados de cunho social e fundiário, bem como amplas consultas às organizações e comunidades locais, 
garantindo sua efetiva participação ao longo de todos estes processos. 

Nas discussões travadas pelos representantes do governo estadual e da Missão de Avaliação Especial 
do BID, em Rio Branco, em abril, entendo ter ficado definido que as primeiras florestas estaduais de produção 
a serem implementadas na etapa inicial do Programa seriam aquelas incluídas nos polígonos de números 2, 5, 
7 e I l. São as seguintes alguns dos dados disponíveis a respeito das características destes quatro polígonos, 
dentro dos quais haveria uma área agregada potencial para criação de florestas estaduais de 919.631 hectares. 

Po Are a Perim Demandas sociais (ha) Potencial Situação Fuodléria (ha) Cobertura florestal (°"?) 
lig (ha) (km) Assentam. Área Para Arrec Discr. S/Estud FAP FAB Desm. Agua 

Atual Pretendida FEP 
2 502.892 770 32.838 366.759 103.294 74.126 315.514 113.251 8406 15,S4 0.40 o 
5 86.790 600 o o 86.790 o 39.782 47.008 68 19 3164 O 17 o 
7 356.951 154 o o 356.951 o 9.842 347.108 61,03 37,88 0,99 0,10 
li 665.113 1.061 82.141 2!0.375 372.596 282.673 175.523 206.916 5870 40 88 0.42 o 

1.611.746 2.585 114.979 577.134 919.631 356.799 540.661 714.283 
Fonte: Quadro 23 • Caracterização dos polígonos indicados para a criação de Florestas Estaduais com relação ã situação fundiária, dc:mandas sociais para 
novos assentamentos e reservas extrativistas e cobertura florestal. 

Mesmo sabendo de todos os estudos ainda necessários para a criação, formulação dos planos de 
manejo e implementação das florestas estaduais de produção, bem como com as preocupações ambientais, 
sociais, culturais e fundiárias que certamente os orientarão, pretendo tecer alguns comentários a respeito de 
alguns dos polígonos escolhidos para estas florestas na primeira etapa do Programa BID, levando em conta 
estes mesmos fatores. 

O estudo "Identificação de áreas com potencial para a criação de Florestas Estaduais (FLOT AS) no 
Estado do Acre" (VERÍSSIMO et alli, 2001 ), ao fazer a análise fundiária dos polígonos, constata que há "usos 
competitivos" em várias das 14 áreas indicadas, agrupados em duas direções principais: demandas sociais 
para a criação de reservas extrativistas e projetos do Incra, de um lado, e procedimentos em curso para 
arrecadação e discriminação de terras públicas federais pelo Incra, de outro. Em termos de usos competitivos, 
o estudo agrupa os 14 polígonos em um gradiente que contempla diferentes situações de sobreposição das 
áreas indicadas com outras demandas anteriores. 

Podemos agrupar as demandas para muros usos (extrativismo e ou agricultura) em relação as 
Flotas (uso florestal em áreas públicas) em um gradiente. Inicialmente, temos os polígonos ideais (4, 5, 7 e 8) 
para a criação de Flotas por não apresentarem conflito potencial entre uso florestal público e outros usos. 
Em seguida, temos os poligonos que apresentam bom potencial (9, 1 O, 13 e 14), embora pelo menos 20% do 
seu território esteja sobrepondo áreas indicadas para outros usos (ZEE,2000) E, finalmente, há os poligonos 
com elevada sobreposição entre outros usos e Flotas (Polígonos 1, 2, 3, 6, 11 e 12). O caso mais dramático é 
o polígono 2 onde aproximadamente 80% do território está alocado para Projetos de Assentamento 
Extrativista e Reservas Extrativistas". (idem, pg. 27, grifos meus) 

Apresento outros comentários, para, de forma semelhante, analisar aspectos fundiários de algumas 
das quatro florestas de produção que serão objeto de criação e manejo na primeira etapa do Programa. Para 
tal, procuro cruzar a situação jurídica de terras indígenas e outras unidades de conservação já criadas, a 
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existência e formas de organização de índios, seringueiros e agricultores, novas demandas sociais, bem como 
processos já em curso para dar outras destinações a parte das terras que incidem nessas florestas. 

O polígono Nº 2 tem área total de 508.892 ha, dos quais 200/o não teriam sobreposição com áreas já 
demandadas ou em regularização. Em seu centro, no Município de Porto Walter, está localizada a TI Arara do 
Igarapé Humaitá, que conta hoje com proposta de delimitação de 86.700 ha, extensão bem maior do que a 
plotada no mapa. Em torno desta terra, há antigas demandas de organizações de seringueiros e agricultores 
para a criação de projetos de assentamento extrativista e, hoje, ações do Incra para a criação da Gleba Rio 
Branco li. 

Este polígono extrema, a sul, com a Reserva Extrativista do Alto Juruá, no Município de Marechal 
Thaumaturgo. A leste, já no Município de Tarauacá, se sobrepõe a parte da área onde está em processo de 
criação, pelo lhama, a Reserva Extrativista do Riozinho da Liberdade. A norte, nos Municípios de Tarauacá e 
Cruzeiro do Sul, extrema com a TI Campinas, que é atravessada por 18 km da Br-364, trecho com previsão de 
pavimentação para 2001, principal motivo que deslanchou o processo de revisão do componente indígena do 
Eia-Rima, e com o Projeto de Colonização Santa Luzia, área onde existem ramais e grandes desmatamentos e 
acontecem graves problemas ambientais, que levam os moradores locais a promover caçadas comerciais e 
invasões para a retirada predatória de recursos na área pretendida para a criação da reserva extrativista e na TI 
Campinas. 

Excluindo a terra indígena Arara e as áreas já reivindicadas para a criação de reservas extrativistas e 
projetos de assentamento extrativista, há quatro áreas indicadas neste polígono para a criação das florestas de 
produção, com extensões previstas de 36.962 ha (nº I), de 21.614 ha (nº 2) e 40.231 ha (nº 3) e 4.576 
("outras"). Esta área de nº 3 extrema a sul com a Reserva Extrativista do Alto Juruá, A de nº 1 faz limite a 
leste e oeste com o PC Santa Luzia e a de nº 2 é contígua a oeste com o PC Santa Luzia e a nordeste com a TI 
Campinas. 

Entre os Polígonos Nº 2 e Nº 3, há uma lacuna no local onde os estudos feitos pela Funai em meados 
dos anos 80 indicavam a localização da TI Arara do Recreio, no seringai Progresso, nas águas do Riozinho da 
Liberdade. Esta terra indígena acabou não sendo criada, tendo em vista que os índios Shawãdãwa (Arara) que 
ali moravam se mudaram para a TI Arara do Igarapé Humaitá, no Município de Porto Walter, onde vivem até 
hoje. Ela incide hoje na área pretendida para a criação da Reserva Extrativista do Riozinho da Liberdade. 

O Polígono Nº 3, apesar de não incluído na primeira etapa do Programa BID, incide, a oeste, na área 
da futura Reserva Extrativista do Riozinho da Liberdade e extrema com a Reserva Extrativista do Alto Juruá e 
com a TI Jaminawa-Arara do Rio Bagé. A leste, faz limites com as Tis Rio Gregório e Kampa do Igarapé 
Primavera e se sobrepõe à Reserva Extrativista do Alto Tarauacá, criada pelo governo federal em novembro 
de 2000. 

Parte substancial dos fundos deste polígono incide numa região de terras da divisão e campinaranas 
onde nascem alguns dos principais afluentes da margem direita do Alto Juruá, a saber, rio Tejo, Igarapé 
Humaitá, Riozinho da Liberdade, rio Gregório e rio Acuráua, bem como da margem esquerda do médio rio 
Tarauacá, a saber, os igarapés São Salvador, Primavera e Catuquina. A proteção deste nascedouro de grande 
parte das águas que banham a região do Alto Juruá é vital, de maneira a conservar o riquíssimo patrimônio 
natural e genético ali existente, bem como garantir os territórios a qualidade de vida dos índios e seringueiros 
que ali habitam. É ali que existem duas reservas extrativistas já criadas e uma em criação, bem como quatro 
terras indígenas circunvizinhas. 

No Polígono Nº 5, áreas já arrecadadas pelo Incra, limitam com as Tis Rio Gregório e Kaxinawá da 
Praia do Carapanã, Na parte indicada para a criação da floresta estadual, extrema a sul com os fundos desta 
terra mesma terra indígena Kaxinawá, nos divisores de água dos rios Tarauacá e Acuráua. Por sua vez, o 
Polígono Nº 7, assim como o de Nº 6, extrema a norte com os fundos da TI Igarapé do Caucho, habitada pelos 
Kaxinawá. 

Feitas estas considerações, é importante reiterar, a necessidade da realização de novos e cuidadosos 
estudos zoneamentos para estabelecer, nos polígonos já identificados para a criação das florestas de produção, 
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a localização das áreas a serem destinadas à atividade madeireira. Os estudos que resultarem na identificação 
de áreas com potencial para exploração madeireira devem contemplar todas as variantes cruciais para garantir 
que esta atividade, hoje possível devido ao projeto de desenvolvimento e à legitimidade institucional do atual 
governo, seja realmente realizada em bases ambiental, social, política e culturalmente sustentáveis, a curto, 
médio e longo prazos. 

Conforme recomenda o estudo de Veríssimo, a criação das florestas de produção em áreas indicadas 
nas imediações da Br~364 é medida desejada para possibilitar que o governo estadual possa ali desenvolver 
políticas que garantam o ordenamento territorial, assegurem estoques estratégicos de terras e evitem impactos 
negativos que virão com a pavimentação. 

Outra sugestão do estudo é que, com a criação dessas florestas, o governo estadual poderia ajudar a 
estabelecer "um mosaico de Unidades de Conservação combinando Flotas (Uso Sustentável) e Parques e 
Reservas (Proteção Integral). Nesse sistema, as Flotas formariam uma zona tampão ao redor da UCs de 
Proteção Integral. Dessa forma, podem proteger essas últimas contra a invasão e propiciar corredores para 
migração de espécies de uma área para outra". (pg. 31 ). Esta é medida importante, desde que respeitados os 
limites e os entomos das terras indígenas e reservas extrativistas. Para tal, nas áreas limites das florestas de 
produção que forem contíguas a essas terras e reservas, deverá ser dada prioridade à extração de produtos 
florestais não madeireiros ou à simples conservação, com vista a obtenção futura de ganhos com a valoração 
dos serviços ambientais prestados pela floresta em pé. 

Conforme previsto no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), e está contemplado 
no próprio Projeto da SEFE, é fundamental garantir participação das comunidades e associações locais em 
futuros levantamentos de campo, nos mapeamentos locais dos produtos potenciais para exploração florestal e 
extrativista, para incorporar suas dúvidas, decisões e planos no delineamento das estratégias de criação, 
planejamento e implementação destas florestas. Neste sentido, parece conveniente contemplar a criação de 
instâncias de representação que, em cada floresta de produção, agrupe associações e comunidades, de forma a 
permitir a institucionalização de canais comuns de diálogo com o governo estadual, institutos de pesquisa e, 
no futuro, com empresas privadas que obtiverem concessões para a exploração de produtos madeireiros e 
extrativistas. 

Esta medida se torna necessária, na medida que os polígonos delineados para as áreas potenciais para 
criação das florestas estaduais de produção ultrapassam os limites geográficos e sociais de um rio e mesmo de 
uma bacia hidrográfica. Isto implica que no interior de vários destes polígonos estão distribuídas diferentes 
populações de seringueiros, agricultores e ribeirinhos, alguns dos quais já organizados através de associações 
e cooperativas, outros não. Na maioria das vezes, estas populações não têm qualquer articulação política e 
social anterior entre si. Isto pode vir a ser construído, agora, a partir da criação destas florestas. Instâncias de 
representação e discussão devem ser incentivadas para que sejam tomadoras de decisões comuns a respeito 
do uso e conservação de nichos de recursos naturais que terão impactos, positivos e/ou negativos, sobre todas 
essas populações. 

Espero ainda que, quando da criação dessas florestas, não venha a ser ação contemplada a retirada e 
remanejamento das populações tradicionais que não quiserem sair dos lugares onde vivem há décadas. Deve 
se, sim, garantir "meios de subsistência alternativos ou a justa indenização" para aquelas familias que 
quiserem se mudar. Às que preferirem permanecer, deve-se garantir, tomo a afirmar, condições para que se 
engajem nos empreendimentos de manejo florestal sustentado e de produção de especiarias extrativistas, bem 
como recebam capacitação e se envolvam em ações de pesquisa, monitoramento, educação ambiental e 
ecoturismo, com remuneração justa por serviços sociais e ambientais prestados à sociedade acreana, brasileira 
e mundial. 

No futuro, caberá ao governo estadual, e aos órgãos e agências criados no âmbito do Programa BID, 
enfrentar os desafios da criação e regulamentação das florestas, bem como da elaboração dos planos de 
manejo e da definição dos modelos de concessão. Garantida a participação das populações locais, estas 
atividades devem ser levadas a cabo com a rigorosa aplicação das legislações ambiental, florestal e de terras a 
serem elaboradas, em âmbito estadual, para ancorar e regulamentar este novo processo de desenvolvimento 
sustentado no Estado do Acre, bem como através do estabelecimento de acordos e relações de parceria com os 
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órgãos federais, ambiental e indigenista, de maneira a compatibilizar as novas leis estaduais com a legislação 
federal em vigor. 

Componente III- Infra-estrutura pública de desenvolvimento 

Operacionalização do transporte fluvial 

A desobstrução de rios e igarapés, com o recorte das pausadas e galhadas acumuladas na estação 
invernosa, tem sido iniciativa do governo estadual nos dois primeiros anos de administração, via serviços 
empeleitados pela Secretaria Executiva de Hidrovias e Aerovias (SEHA), garantindo trafegabilidade para 
barcos e batelões de pequeno e médio porte. Esta iniciativa atendeu demandas das próprias comunidades e das 
sociedades urbanas das sedes dos municípios mais afastados, em função dos grandes obstáculos enfrentados 
para a navegação fluvial no verão, que levava a demora nas viagens e a carestia de certos produtos essenciais 
no auge da seca dos rios. Esta ação não demonstraram ter qualquer impacto ambiental significativo nas áreas 
onde foi realizada. 

A continuidade desta iniciativa é importante no âmbito do Programa BID, de maneira a facilitar a 
navegação fluvial nos rios e igarapés e as condições de transporte para a comercialização da produção nos 
principais centros urbanos. É fundamental assegurar, todavia, que os trabalhos de desobstrução de rios e 
igarapés sejam feitos de forma que não venham a causar quaisquer transtornos à navegação e prejuízos às 
embarcações. Isto aconteceu em certos rios, quando houve mudanças, ainda que temporárias, nos leitos dos 
rios e nos canais mais conhecidos pelos navegantes locais, bem como quando paus não foram cortados à 
devida altura e ficaram com tocos pontiagudos, que causaram danos no findo de alguns barcos. 

É desejável, por outro lado, que a SEHA venha, em futuras operações, garantir a participação das 
populações locais nesta atividade, visto que estas são as conhecedoras dos canais de navegação e das pausadas 
que realmente necessitam ser cortadas. O envolvimento das populações e associações locais, nos trabalhos de 
limpeza dos rios próximos a seus locais de moradia, permitirá gerar nova alternativa de renda para estas 
famílias, em vez de beneficiar apenas pequenos empeleitantes urbanos, como aconteceu em certos municípios 
contemplados pelo programa nos últimos dois anos. 

Outra iniciativa importante no Projeto apresentado pela SEHA é a realização de levantamentos 
batimétricos anuais nos principais rios e igarapés que cortam o estado, para a elaboração de cartas fluviais, 
planos para viabilizar o transporte da produção e eventuais trabalhos de sinalização destes cursos de água. 
Mesmo sem entender de engenharia, acredito, contudo, que estudos aprofundados de impacto ambiental serão 
necessários caso venham a ser implementados trabalhos pesados de desassoreamento dos leitos dos rios, com 
o uso de dragas mecânicas e barcos e balsas de carga, tendo em vista possíveis alterações que estas atividades 
poderão causar sobre recursos naturais amplamente usados pelas populações da floresta, como são a água e os 
peixes. 

Pavimentação de 101,5 km Br-364 (trecho Riozinbo da Liberdade-Rio Acuráua) 

A retomada da pavimentação da Br-364 pelo Deracre tem previsão de concluir, em final de 2001, um 
trecho de 29,S quilômetros, que permitirá a ligação permanente entre o Município de Rodrigues Alves e o 
Riozinho da Liberdade, e depende ainda da solução de intrincado processo burocrático e político em Brasília 
para a liberação das verbas pelo DNER. 

Conforme já detalhado acima, o planejamento desta iniciativa foi marcada por intensa negociação do 
governo com órgãos federais e com as lideranças e organizações indígenas, que resultou, ao longo dos últimos 
doze meses, na revisão do componente indígena do EIA-Rima das obras de asfaltamento da Br-364, e na 
definição de um programa amplo de ações mitigadoras e compensatórias, de curto, médio e longo prazos, a 
serem implementadas nas comunidades das seis terras indígenas situadas na área de "influência direta" da 
estrada. Levando em conta os projetos do Programa BID, o governo estadual, através do IMAC, elaborou, a 
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16 de abril, documento demonstrando como as ações ali previstas estarão articuladas para minorar possíveis 
impactos negativos nas áreas de influência direta e indireta da Br-364 no Trecho Tarauacá-Rodrigues Alves. 

Como resultado das negociações realizadas com as Missões do BID ficou estabelecido, conforme 
pode ser lido no Perfil II e seus anexos, que a pavimentação de 101,5 km entre o Riozinho da Liberdade e o 
Rio Acuráua, no trecho Rodrigues Alves-Tarauacá, com recursos do BID, ficará condicionada à viabilidade 
econômica das atividades de manejo florestal (madeira certificada), bem como ao cumprimento das seguintes 
políticas na área de influência indireta da estrada: saneamento fundiário, estabelecimento de três florestas 
estaduais de produção, fortalecimento das unidades de vigilância, licenciamento e sanção ambiental e a 
implementação do plano de ações mitigadoras e compensatórias. 

A necessidade de ligação dos Vales do Juruá e do Purus, através da pavimentação da Br-364, é 
prioritária para garantir a integração e o desenvolvimento do Estado do Acre, a sustentabilidade do projeto 
político do atual governo e o próprio sucesso de muitas das metas estabelecidas no Programa BID. Não cabe 
novamente aqui apontar óbvios e sérios impactos sociais e ambientais que já resultaram e que poderão ocorrer 
com a pavimentação da Brno trecho Rodrigues Alves-Tarauacá, alguns dos quais afetarão de forma mais ou 
menos direta às populações indígenas e a seus territórios. Nos últimos anos vários foram os estudos e textos 
que trataram deste tema (IBGE & IPEA, 1994; STCP, 1996; Aquino, 1997; Iglesias & Aquino, 1999; ZEE, 
2000; FUNTAC, 2000; Lima, 2000 e 2001; Picolli, 2001, Silva, 2001). A consultoria contratada pelo IMAC, 
seguindo orientação das duas Missões do BID, para elaborar uma análise socioambiental estratégica avaliando 
os impactos positivos e negativos do Programa pode vir a trazer novos subsídios a este respeito. 

Cabe destacar, sim, os inegáveis avanços logrados pelas comunidades, as organizações indígenas e o 
governo estadual durante o processo de negociação na revisão do componente indígena do Eia-Rima, que 
resultou no delineamento de um programa amplo de medidas a ser executado na área de influência direta da 
estrada. De outro lado, as perspectivas que se abrem com a implementação do Programa BID são auspiciosas, 
visto que prevêem o fortalecimento institucional e operacional do governo, a elaboração de avançada 
legislação ambiental, florestal e fundiária, a criação de novas unidades de conservação, apoio à recuperação 
de terras degradadas e ao manejo madeireiro e extrativista certificado, bem como ampla participação e o 
fortalecimento ("empowennent") das comunidades locais e suas organizações. 

Com a previsão da pavimentação dos 101,5 km da Br-364, no trecho Rodrigues Alves Tarauacá, e 
apesar dos planos de mitigação já em pauta para as áreas de influência direta e indireta da estrada, a discussão 
com a sociedade civil organizada necessitará ser retomada e ampliada. A negociação esteve até o presente 
focada nas lideranças e comunidades das seis terras indígenas situadas na área de influência direta da estrada 
O cumprimento de todos os acordos feitos e firmados em docwnentos em relação a essas primeiras seis terras, 
assim como o monitoramento dos impactos gerados pela pavimentação da estrada, de forma a que novos 
arranjos possam ser construídos e medidas tomadas, são desafios a serem enfrentados no próximos ano, como 
subsídio para o asfaltamento do trecho previsto no âmbito do Programa BJD. 

Novos desafios e demandas surgirão, todavia. O trecho de 101,5 km a ser pavimentado com recursos 
do BID, por exemplo, atravessa a parte sul da área da futura Reserva Extrativista do Riozinho da Liberdade, 
em processo de criação pelo Ministério do Meio Ambiente. Dada esta situação, e outras que surgirão, e 
levando em conta as conquistas logradas pelas comunidades e organizações indígenas em suas recentes 
negociações com o governo estadual, no âmbito da revisão do componente indígena do Eia-Rima, é previsível 
e legítimo que novas demandas sejam feitas por outras populações, indígenas ou não, e setores da sociedade 
civil que até o momento ficaram à margem das discussões e dos programas correlatos. 

Neste novo momento das discussões, torno a apontar, é preciso desnaturalizar marcos de análise, 
planejamentos e áreas de implementação de políticas e ações centrados unicamente em recortes descontínuos, 
como ''trechos da Br-364", terras indígenas isoladas, "à margem" ou na "área de influência direta" da estrada. 

Diferentemente, é necessário trabalhar com um panorama amplo, que, no Estado do Acre, incorpore 
toda a bacia hidrográfica do Alto Juruá, É nesta região mais ocidental do estado onde há hoje um mosaico 
contíguo de terras reservadas pelo governo federal, constituído por 19 terras indígenas, três reservas 
extrativistas e o Parque Nacional da Serra do Divisor. Estas 23 terras contíguas estão distribuídas por oito 
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municípios, abrangem 3,3 milhões de ha, 22% da superfície do estado, e são ocupadas por pouco mais de 15 
mil índios, seringueiros e pequenos agricultores. 

Este novo olhar deve incorporar, ainda. o lado amazonense da fronteira interestadual, onde, nas 
bacias do rio Javari e do Médio Juruá, estão situadas quatro terras indígenas, dentre elas, a TI Vale do Javari. 
Juntas, têm área total de 9,8 milhões de ha, estão distribuídas por oito municípios e são ocupadas por seis 
povos distintos, além de por índios isolados. 



80 

Bibliografia 

a) Documentos oficiais 

FUNDAÇÃO DE TECNOLOGfA DO ESTADO DO ACRE/SECTMA 
2000- "EIA Br-364 Trecho Tarauacá-Feíjó". Rio Branco, mimeo, junho. 
2000- "RIMA Br-364 Trecho Tarauacá-Feíjó''. Rio Branco, mimeo, junho. 
2001- "Ecovia Katukina", Rio Branco, mímeo, abril, 7 pg. 
2001- "Estrada do 27". Rio Branco, mimeo, abril, 4 pg. 
2001- "Caminho Shanenawa". Rio Branco, mimeo, abril, 4 pg. 

FUNDAÇÃO IBGE & INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA 
1994- "Projeto de Proteção do Meio Ambiente e das Comunidades Indígenas-PMACI II. Diagnóstico 

geoambiental e socioeconômico. Área de influência da Br-364, trecho Rio Branco-Cruzeiro do Sul". Rio de 
Janeiro, IBGE. 

FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR 
2001- Projeto "Apoio às Comunidades das Populações Tradicionais". Rio Branco, mimeo, abril. 
2001- "Gastos do Governo com os povos indígenas". Rio Branco, mimeo, março, 26 pg. 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (14ª AER-RBR) 
2000- "Relatório preliminar a respeito da população que se afirma pertencer à etnia Naua, habitantes 

do Parque Nacional da Serra do Divisor, Município de Mâncio Lima, Acre". (Antônio Pereira Neto). Rio 
Branco, mimeo, 18 de outubro. 

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE 
2000- Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre". 3 vol. Rio Branco, SECTMA. 
2000- "Desenvolvimento Florestal Sustentável do Estado do Acre (Carta Consulta à COFIEX)". Rio 

Branco, mimeo, outubro, 41 pg. 
2001- Minuta do "Decreto Nº , de de 200". (Institui a Comissão Estadual de Acompanhamento e 

Avaliação do "Programa Desenvolvimento Florestal Sustentável do Estado do Acre-Projeto BID 0313" e dá 
outras providências). 

2001- Minuta do "Regimento Interno da Comissão Estadual de Acompanhamento e Avaliação do 
Programa Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre - Projeto BID BR 0313 (CEAA)". 

2001- Minuta do "Guia de acompanhamento e avaliação dos projetos que compõem o Projeto BID 
BR 0313 ". Rio Branco, abril. 

2001- "Convênio Nº 001/2001, que entre si celebram o Estado do Acre, com a interveniência da 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente-SECTMA, a Prefeitura Municipal de Feijó-Ac, 
como conveniada, e a Fundação Nacional do Índio-FUNAI, como beneficiária, para os fins nele declarados". 
Rio Branco, mimeo, 5 de abril. 

2001- "Declaração de compromisso que entre si firmam, de um lado, o Estado do Acre, a Comissão 
Pró-Índio do Acre-CPI e a União das Nações Indígenas, UNI-Acre". Rio Branco, mimeo, 20 de abril, 3 pg. 

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE & BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 
2001- "Brasil. Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre Ajuda (BR-0313). 

Ajuda Memória". Brasília/DF, 23 de janeiro. 
2001- "Brasil. Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre (BR-0313). Ajuda 

Memória (6 de abril de 2001)". Brasília/DF, 6 de abril. 
2001- "Perfil II. BRASIL. 1 O de Mayo". 

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ACRE 
2000- ''Prioridades ambientais do Estado do Acre" (Programa Nacional do Meio Ambiente - PNMA 

II - Componente Gestão Integrada de Ativos Ambientais). Versão 1.2. Rio Branco, mimeo, 38 pg. 
2001- "Programa de Sustentação Para as Sociedades Indígenas Sob Impacto da BR- 364 (Terras 

Indígenas Campinas e Rio Gregório)". Rio Branco, mimeo, fevereiro. 



81 

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ACRE 
2001- "Programa de Sustentação Para as Sociedades Indígenas Sob Impacto da BR- 364 (Terras 

Indígenas Curralinho e Katukina/Kaxinawá)". Rio Branco, mimeo, fevereiro. 
2001- "Avaliação do TAC". Rio Branco, mimeo, março, 5 pg. 
2001- "Ações do Governo Estadual para as populações indígenas do Acre (1999-2000)". (Marcelo 

Piedrafita Iglesias). Rio Branco, mimeo, 3 de abril, 5 pg. 
2001- "Ações para expansão e consolidação das unidades de conservação de preservação integral do 

Acre". (Suzana Lima; Janete Santos & Marcelo Piedrofita Jglesias). Rio Branco, mimeo, abril. 
2001- "Ata da audiência pública para apresentação do componente indígena do Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, referentes às obras de pavimentação da rodovia 
BR-364, no trecho que liga o Município de Rodrigues Alves ao Município de Tarauacá, localizados 
geograficamente no Estado do Acre". Mâncio Lima, 1 de abril, 19 pg. 

2001- "Ata da audiência pública para apresentação do componente indígena do Estudo de Impacto 
Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, referentes às obras de pavimentação da rodovia 
BR-364, que corta as Terras Indígenas Kaxinawá - Colônia 27 e Igarapé do Caucho, localizados 
geograficamente no Estado do Acre". Tarauacá, 7 de abril, 20 pg. 

2001- "Ata da audiência pública para apresentação do componente indígena do Estudo de Impacto 
Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, referentes às obras de pavimentação da rodovia 
BR-364, no trecho que liga o Município de Feijó ao Município de Tarauacá, cortando as Terras Indígenas 
Katukina-Kaxinawá e Curralinho, localizados geograficamente no Estado do Acre". Feijó, 8 de abril, 22 pg. 

2001- "Medidas do Governo do Estado do Acre para as áreas de influência direta e indireta da BR 
364 Trecho Tarauacá- Rodrigues Alves". Rio Branco, mimeo, 16 de abril, 17 pg. 

LIMA, Edilene Coffacci de 
2001- "Revisão do Componente Indígena do EIA-RIMA da Br-364 - Os Katukina das Terras 

Indígenas do Rio Campinas e do Rio Gregório". Curitiba, mimeo, março. 

PICCOLI, Jacó Cesar 
2001- "Revisão do Componente Indígena do EINRIMA da pavimentação Br-364 - Trecho Feijó 

Tarauacá - Terra Indígena Katukina-Kaxinawá de Feijó". Rio Branco, mímeo, abril. 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
2001- "Educação escolar indígena no Estado do Acre". Rio Branco, mimeo, 8 pg. 

SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO 
2001- "Recomendações da Área de Sustentação Econômica (Produção) para elaboração do EIA - 

RIMA da BR -364". (Augusto Marcos de Oliveira Santiago; Carlos Antônio Bezerra Salgado; Luís Meneses 
e Antônio Luiz Batista de Macêdo ). Rio Branco, mimeo, fevereiro, 6 pg. 

2001- "Projeto Apoio à produção familiar agroextrativista". (Evandro Leal Câmara, Emiilenne Mel/o 
de Souza & Luís Meneses). Rio Branco, mimeo, abril. 

2001- "Fundo florestania de apoio às populações tradicionais e pequenos produtores do Estado do 
Acre". Rio Branco, mimeo, abril. 

SECRETARIA EXECUTIVA DE FLORESTAS E EXTRA TIVISMO 
2000- "Diagnóstico do Setor Florestal Madeireiro do Estado do Acre". Rio Branco, mimeo, 
2001- "Manejo Florestal e extrativismo". Rio Branco, mimeo, março. 

SECRETARIA EXECUTIVA DE HIDROVIAS E AEROVIAS 
2001- "Operacionalização do transporte fluvial e rodoviário". Rio Branco, mimeo, abril. 

STCP Engenharia de Construções Ltda. 
1996- EIA - Estudo de Impacto Ambiental da BR-364, no Trecho Rodrigues Alves-Tarauacá no 

Acre. (Encomendado pelo Governo do Estado do Acre'Deracre), Curitiba, mimeo, setembro. 
1996- RIMA - Relatório de Imapcto Ambiental da BR-364, no Trecho Rodrigues Alves-Tarauacá no 

Acre. (Encomendado pelo Governo do Estado do Acre/Deracre). Curitiba, mimeo, setembro 



82 " 

SILVA, Domingos A.B. 
2001 - "Revisão do Componente Indígena da Br-364 - Terras Indígenas Colônia 27 e Igarapé do 

Caucho", Rio Branco, mimeo, março. 

b) Textos 

AQUINO, Txai Terri Valle de 
1991- "PMACI: uma farsa de proteção ao meio ambiente e às comunidades indígenas do Acre e Sul 

do Amazonas". Povos Indígenas no Brasil 1998-1990 (Beto Ricardo, ed.), São Paulo, Centro Ecumênico de 
Documentação e Informação, pg. 397-402. 

1997- "Considerações sobre a pavimentação da BR-364 no Estado do Acre". Brasília, mimeo, março, 

1998- "Cadastro dos moradores da Reserva Extrativista do Riozinho da Liberdade - Municípios de 
Tarauacá e Cruzeiro do Sul - Estado Acre". Brasília, mimeo. 

15 pg. 

AQUINO, Txai Terri Valle de & MACIEL, Ney José Brito 
1998- "Levantamento sócio-econômico da área indicada para a criação da Reserva Extrativista do 

Riozinho da Liberdade - Município de Tarauacá - Estado do Acre". Brasília, mimeo. 

GARCIA, Flávio 
1989- "Um decreto que previa o futuro da Amazônia". ln: Humanidades, Brasília, Ano VI, Nº 21, 

pg. 44-53. 

IGLESIAS, Marcelo Piedrafita 
1998- "Levantamento sócio-econômico, laudo biológico e situação fundiária da área indicada para a 

criação da Reserva Extrativista do Alto Tarauacá - Municípios de Jordão e Tarauacá - Estado do Acre". 4 vol. 
Rio Branco, mimeo, setembro-outubro. 

2000- "Assessoria à Associação Agro-Extrativista Poyanawa do Barão e Ipiranga na implementação 
do 'Subprojeto de Acompanhamento e de Consolidação da Demarcação Física da Terra Indígena Poyanawa". 
(Terceiro Produto). Rio de Janeiro, mimeo, 6 de maio, 126 pg. 

2000- "Demarcação de seis terras indígenas no Vale do Juruá: o PPTAL e o acompanhamento 
indígena". Rio de Janeiro, mimeo, 27 de junho, 8 pg. 

2000- "Os índios e as eleições municipais no Acre". Rio de Janeiro, mimeo, 7 de novembro, 18 pg. 
2000- "Preparação e Avaliação das Demarcações Físicas nas Terras Indígenas Kaxinawá da Praia do 

Carapanã, Kampa do Igarapé Primavera, Kaxinawá do Baixo Rio Jordão, Kaxinawá/ Ashaninka do Rio Breu 
e Kulina do Igarapé do Pau, Vale do Juruá, Estado do Acre". (Quinto Produto). 2 Vols. Rio de Janeiro, 
mimeo, 27 de dezembro. 

2001- "Consolidação do corredor de terras reservadas para os índios isolados na fronteira do Acre 
com o Peru: uma pauta". Rio de Janeiro, mimeo, 1 de maio, 4 pg. 

2001- "Homologação de seis terras indígenas no Acre: mais conquistas, vários desafios". Rio de 
Janeiro, mimeo, 3 de maio, 3 pg. (publicado no Jornal Página 20, Rio Branco, 4 de maio de 2001 ). 

IGLESIAS, Marcelo Piedrafi.ta & AQUINO, Terri Valle de 
1995- "Regularização de terras indígenas e organização política dos índios no Estado do Acre ( 1975- 

1994 )". ln: Povos Indígenas no Brasil 1991-1995 (Beto Ricardo, ed). São Paulo, Instituto Socioambiental, 
pg. 517-528. 

1996- "Os Kaxinawá e os brabos: territórios indígenas e deslocamentos populacionais nas fronteiras 
do Acre com o Peru". Travessia. Revista do Migrante. São Paulo, Ano IX, Nº 24 ("Índios e Territórios"), 
janeiro-abril, pg. 29-38. 

1999- "A Br-364, os Katukina e os povos da floresta do Vale do Juruá: novos horizontes para urna 
antiga discussão". Rio de Janeiro/Brasília, mimeo, julho, 11 pg. 

1999- "Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre: terras e populações indígenas". Rio de Janeiro/ 
Rio Branco, mimeo, novembro, 175 pg. 



83 

IGLESIAS, Marcelo Piedrafita & AQUlNO, Terri Valle de 
2000- "Recomendações ao Governo da Floresta: terras e populações indígenas do Acre". Rio de 

Janeiro/Brasília, mimeo,janeiro, 12 pg. 
2000- "A hora e a vez dos índios no Governo da Floresta". ln: Povos Indígenas no Brasil 1996/2000 

(Beto Ricardo, ed.). São Paulo, Instituto Socioambiental, pg. 565-570. 

LIMA, Edilene Coffacci de 
2001- "Erros repetidos: a pavimentação da Br-364 e os Katukina". ln: Campos. Revista de 

Antropologia Social. Ano I, Nº 1, fevereiro, pg. 203-214. 

VERÍSSIMO, Adalberto; SOUZA Jr., Carlos & SALOMÃO, Rodney 
2001- "Identificação de áreas com potencial para a criação de Florestas Estaduais (FLOT AS) no 

Estado do Acre" (Relatório final). s.l., mimeo, fevereiro. 

e) Mídia impressa e eletrônica 

"Os índios, o PMACI e o Conselho de Segurança Nacional" (Txai Terri Valle de Aquino). Gazeta do 
Acre (Coluna Papo de Índio), 22/11/87. 

"Governo assina convênio com UNI" (Kátia Chaves). A Gazeta, 19/11/1999 
"Cidadania na floresta. Moradores do Alto Juruá ganham a oportunidade de tirar documentos, ir ao 

dentista e vacinar seus filhos no meio da Amazônia". (Archibaldo Antunes). Outras palavras. Rio Branco, 
Ano I, Nº2, dezembro, pg. 18-21 

"A Br-364, os Katukina, os Kaxinawá e o futuro do Acre". (Antônio Pereira Neto). Página 20, 
15/8/2000, pg. 19. 

"Povos Ressurgidos. Na terra dos Náua, só faltavam os Náua ... ". Porantim, Ano XXII - nº 228 - 
Brasília-DF, setembro, 2000 

"Guerra suja na fronteira perdida. Madeireiros peruanos e narcotraficantes invadem o Brasil" (Jaime 
Moreira). A Gazeta, 27/10/2000 

"Troca de gentilezas"; "Índios aprovam atuação do governo" (Rachel Moreira). Página 20, 
7/11/2000 

"Parque Nacional da Serra do Divisor é disputado" (Érika Lopes). A Gazeta, 8/11/2000 
"Reunião Extraordinária do Conama discute superposições entre áreas indígenas e unidades de 

conservação e a conservação da biodiversidade em áreas indígenas. Iniciativa visa subsidiar processo de 
regularização de superposições exigido pela Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (Rachel Biderman, ISA-SP), www.socioamhientaLorg, 3/1 1/2000 

"Conama cria GT para discutir sobreposição entre terras indígenas e unidades de conservação. 
Decisão ocorre num contexto em que entidades preservacionistas radicalizam posição contra a presença de 
índios em unidades de proteção integral". (Marco Gonça/ves,ISA-DF).www.socioamhiental.org, 14/11/2000 

"Conama debate ocupação de terras indígenas por reservas. No País, 27 áreas protegidas estão em 
territórios de índios, acusados de destruição". (Sandra Sato ). O Estado de São Paulo, 15/11/2000 

"Conama cria grupo de trabalho para debater sobre unidades de conservação em terras indígenas". 
www.cimi.org.hr, (Informe n.? 437), 16/11/2000 

"Ninguém entra. Índios Naua fecham boca do Igarapé Novo Recreio em protesto contra o Ibama", 
Página 20 (Especial), 26/11/2000 

"Apito não. Lideranças e entidades de Cruzeiro do Sul defendem visitação pública no Parque da 
Serra do Divisor" (Suede Chaves. Página 20, 29/11/2000 

"Índios protegem suas terras". Brasil Indígena (Publicação Bimestral da Funai), Ano I, Nº 2, 
Brasília, Jan-Fev, 2001, pg. 35-36. 

"Revisão dos estudos sobre impacto ambiental está chegando ao fim" (Érika Lopes). A Gazeta, 
9/2/2001 

"Projeto Cidadão inicia trabalhos de interiorização por Santa Rosa". O Rio Branco, 17 /3/200 l 
"Incra tirará 386 famílias da Serra do Divisor". A Tribuna, 4/3/2001 
"Acre realiza audiência pública para asfaltar rodovia". www.funai.gov.hr, 30/3/2001 
"Componente indígena é analisado em audiência pública" www.funai.gov.br, 3/4/200 I 
"Presidente da Funai assina convênio com governo do Acre". www.junai.gov.br, 4/4 /2001. 



84 

"Convênio permitirá proteção aos povos indígenas isolados do Acre"; "Convênio representa 
entendimento do governo com índios"; "Autoridades destacam a importância da proteção aos índios isolados". 
www.funai.gov.br, 5/4/200 l. 

"Índios arredios e isolados no Alto Tarauacá serão protegidos"; "Posto será construído para evitar 
conflitos"; "Funai nacional aguarda acordos com o Peru" (Érika Lopes). A Gazeta, 6/4/200 l, pg. 3. 

"Funai e governo unidos na preservação de arredios"; "População de isolados é a maior do Brasil"; 
"Governo não quer nenhuma discriminação". Página 20, 6/4/2001, pg. 5. 

"Índios isolados serão beneficiados por convênio firmado pela Funai no Acre" (Diva Albuquerque). 
O Rio Branco, 6/4/2001, pg. 6. 

"IMAC realiza audiência com índios"; "Obras das Brs respeitam o meio ambiente e comunidades 
indígenas". Página 20, 8/4/2001. 

"UNI: papel preponderante no asfaltamento da BR". A Tribuna, 10/4/2001 
"Náuas e Nukinis declaram "guerra" a brancos no PNSD"; "Briga com SOS Amazônia é antiga". 

(Lilian Orfanô). A Gazeta, 19/4/2001 
"Povos indígenas realizam passeata e reivindicam direitos"; "Governo assina convênio que beneficia 

os povos da floresta". www.ac.gov.br, 19/4/2001 
"Governo assina convênio que beneficiam os povos indígenas". Página 20, 20/4/200 l 
"Índios vão à Assembléia e fumam cachimbo da paz com deputados". A Tribuna, 20/4/2001 
"Deputados realizam sessão solene para homenagear os índios". Página 20, 20/4/2001 
"Índios dominam Assembléia no seu dia". A Gazeta, 20/4/2001 
"Sonho realizado" (Coluna Bom Dia). A Tribuna, 21/4/2001 
"Índio não quer só apito. Povos indígenas terão R$ 3,2 milhões para investimentos em saúde". O 

Estado (Últimas Notícias), 21/4/200 l. 
"Índios temem estrada e projetos de colonização". A Tribuna, 22/4/2001 
"Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural". O Estado do Acre Ano I, Nº 11 (Edição 

Especial, 3ª Parte), pg. 2. 
"O II Encontro de Culturas Indígenas do Acre e Sul do Amazonas, realizado durante a semana 

passada, no Espaço Cultural Kaxinawá, reuniu 17 etnias e contou com a participação de um grande público". 
O Estado do Acre Ano I, Nº 11 (Edição Especial, 3ª Parte), pg. 8. 

"Burocracia emperra reconhecimento dos índios Naua". A Tribuna, 24/4/2001 
"Serra do Divisor será novo pólo turístico do Acre". www.ac.gov.br, 24/4/2001 
"Projeto Cidadão será aberto hoje em Santa Rosa". (Cézar Negreiros). O Rio Branco, 28/4/2001 
"Acre já tem 75% de suas terras indígenas regularizadas". iRomerito Aquino) A Tribuna, Rio 

Branco, 3/5/200 l. 
"Governo federal homologou em abril mais seis terras indígenas no Acre" (Marcelo Piedrofita 

lglesias). Página 20, 4/5/2001 (Especial). 
"Jungmann cancelamento dos registros de quatro propriedades no Acre". A Tribuna, 9/5/2001 
"Ministro acaba com a grilagem no Acre" (Concita Cardoso). A Gazeta, 9/5/2001 


