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EXTRATO 

ASSUNTO: PROJETO EMERGENCIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE 
DESMA TAMENTOS E QUEIMADAS DO ESTADO DO ACRE 

1- APRESENTAÇÃO. julho/96 

2- INSTITUIÇÃO PROPONENTE: Instituto do Meio Ambiente do Acre/AC. 

3 - OBJETIVO GERAL 

Controlar as atividades que envolvam a exploração seletiva de 
madeira,desmatamentos e queimadas ilegais através de ações de fiscalização 
ambiental,de modo a mitigar os impactos negativos decorrentes de tais atividades. 

4- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- coibir a exploração seletiva da madeira, os desmatamentos e queimadas ilegais; 
- minimizar a poluição atmosférica causada pela fumaça proveniente das queimadas; 
- acompanhar as etapas de implantação das atividades agropecuárias e de 
exploração madeireira licenciadas. 

5 - JUSTIFICATIVA 

O caráter emergencial do projeto deve-se ao fato da premência em combater 
as atividades ilegais que implicam em desmatamentos e queimadas e, 
especialmente, em exploração seletiva de madeira, as quais verificam-se na região 
em um período definido do ano, entre os meses de julho e novembro, época que 
caracteriza o "verão amazônico" 

No presente ano, as frentes de exploração madeireira já estão se deslocando 
para o Manoel Urbano, mais precisamente ao longo das margens do rio Purus e a 
espécie mais procurada é o mogno, sendo esta exploração realizada por madeireiras 
de outros Estados. 

As queimadas tem se dado com maior intensidade nas áreas de pastagens 
como prática agrícola de limpeza de extensas áreas. 



6 ~ ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

a) Institucional 

O projeto trará em uma última instância uma significativa contribuição no 
processo de unpternentação da Gestão Ambiental Integrada no Estado, pois 
representa a união de esforços das seguintes Instituições . IBAMA, Ministério 
Público Estadual. Polícia Militar do Estado do Acre, através do seu Pelotão Florestal 
e do Corpo de Bombeiros: 4° Batalhão de Infantaria de Selva - 4° BIS - ligado ao 
Ministério do Exercito - Polícia Rodoviária Federal, Organizações Não 
Governamentais (ONG's) e Prefeituras Municipais cujo os municípios estão na área 
de abrangência do Projeto. 

b) Área de Atuação: 

Vale do Acre, incluindo os municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano, 
sendo que neste último estão incluídas sobretudo as margens do Rio Purus, região 
que no presente ano está sofrendo uma forte pressão antrópica,especialmente, no 
tocante à exploração de mogno próximo à Área Indígena Alto Purus. 

A abrangência dessa área é de um total aproximado de 60.000 Km2, onde 
estão localizados os municípios de Acrelândia, Plácido de Castro, Rio Branco, 
Senador Guiomard, Sena Madureira, Bujari, Manoel Urbano, Porto Acre, Xapuri, 
Brasiléia, Epitaciolândia, Capixaba e Assis Brasil, sendo definida como prioritária no 
Plano Estadual Ambiental (PEA), apresentado ao SPRN. 

e) Operacionalização 

A implementação está baseada na execução em 7 Etapas, onde estão 
previstas barreiras fixas e móveis, descritas a seguir : 

1 ª) Levantamento das áreas licenciadas/autorizadas (projetos agropecuanos, 
exploração madeireira e queima controlada na área de atuação do Projeto) pelo 
IMAC e JBAMA, nos anos de 1995 e 1996; 

2ª) Levantamento das áreas indeferidas (projetos agropecuários,exploração 
madeireira e queima controlada na área de atuação do Projeto) pelo IMAC e 
1 BAMA, nos anos de 1995 ff 1 996; 

3ª) Mapeamento das áreas a serem monitoradas e fiscalizadas; 
4ª) Estabelecimento de barreiras fixas em localidades estratégicas para o controle 

do transporte ilegal de madeira: 
5ª) Estabelecimento de equipes móveis para a realização do monitoramento e 

fiscalização das áreas críticas; 
6ª) Atendimento de denúncias de infrações ambientais; 
7ª) Encaminhamento dos autos de infrações ao Ministério Público competente para 

apuração da responsabilidade criminal ou civil. 
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c.1) Barreiras Fixas 

LOCAL INTEGRANTES INSTITUIÇÕES 
BR-364,Km 38,sentido Rio 1 04 IMAC 
Branco/Sena Madureira POLÍCIA MILITAR 
(Murucípro do Bujarí) 
BR-364. Km 185. no Posto 02 IMAC 
da Polícia Rodoviária 
Federal sentido Rio 
Branco/Porto Velho (Vila 
Extrema) 
BR 317,Km 80, no Posto 02 IMAC 
da Polícia Rodoviária 
Federal sentido Rio 
Branco/Boca do Acre 
(Município Senador 
Guiomard) 
BR 317, Km 24, no posto 02 IMAC 
da Polícia Rodoviária 
Estadual sentido Rio 
Branco/Brasiléia (Município 
de Senador Guiomard) 
AC-090, Km 46, Município 04 IMAC 
de Rio Branco POLÍCIA MILITAR 

c.2) Operações Móveis 

TIPO QUANTIDADE LOCALIZAÇÃO DURAÇÃO (dias) 
Terrestre 02 até Sena Madureira 15 
Terrestre 02 até Vila Extrema 07 
Terrestre 02 até Brasiléia 12 
Terrestre 01 . até a localidade de 10 

Nova Olinda - 
município de Sena 
Madureira 

Fluvial 02 Rio Laco 15 
Fluvial 02 Rio Purus 15 
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c.3) Equipe de Plantão 

Paralelamente a essas ações,será estabelecida uma equipe de plantão no 
IMAC para o recebimento e apuração de denúncias. 

c.4) Duração 

O projeto terá a duração de 04 (quatro) meses. com o início previsto para 
agosto e término em novembro/96. 

7) ORÇAMENTO 

Quadro Orçamentário Consolidado 

ELEMENTO DE DESPESA MMA ESTADO 
(R$) (R$} 

Diárias 75.120,00 - 
Serviço de Terceiro 21.400,00 - 
P.Jurídica 
Material de Consumo 1.656,50 - 
Material Permanente 61.524,00 52.000,00 
Pagamento de Pessoal - 96.000,00 
(salários) 
TOTAL 159.700,50 148.000,00 



PARECER 

ASSUNTO: PROJETO EMERGENCIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE 
DESMATAMENTOS E QUEIMADAS DO ESTADO DO ACRE 

O Projeto Emergencíal de Controle e Fiscalização de Desmatamento e 
Queimadas do apresentado pelo Estado do Acre, prevê a atuação da Polícia Militar, 
Ministério Público, Prefeituras Municipais e atuará na área prioritária prevista no 
Plano Estadual Ambiental apresentado ao Subprograma de Política dos Recursos 
Naturais (SPRN). 

A estratégia de ação foi definida em etapas que incluem levantamentos e 
mapeamentos preliminares, estabelecimento de barreiras fixas, operações móveis e 
equipe permanente de apoio, bem como, a coordenação geral do OEMA. 

O caráter emergencial do projeto encontra-se fundamentado na questão da 
intensificação do desmatamento e queimadas, nos meses de julho a novembro, 
período denominado " verão amazônico" e na falta de infraestrutura dos Órgãos 
responsáveis pela fiscalização dessas atividades. 

O orçamento do projeto encontra-se dentro dos limites do valor estimado para 
cada Estado nessa atividade, e, o valor previsto como contrapartida do Estado não 
só atende o previsto na legislação federal como representa um grande montante. 

Portanto, de um modo geral, o projeto encontra-se coerente, restando ao 
Estado apenas esclarecer a forma de comunicação entre a equipe de campo e a 
permanente, e, principalmente, os resultados esperados, a fim de que possa ser 
realizada uma avaliação no final de sua implementação. 
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ESTAOO DO ACRE 

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO ACRE 

INSTITUTO DE MEIO AM81ENTE 00 ACRE· IMAC 

Rua RlJI Barbosa, 450 • Centro - Fon~: (0681 224-5497 - Telex: 68-2S92 ISMM BR 
Fax. (068) 224-'>e9.t Cep 69900-120 Rio Branca • Acre· Bruil 

DESTINATÁRIO Dr' Neli Aparecida de MQllo 
urgao,setor: ~ecretana I ecruca oo ;:,r-M.11t1r-r~-, 

data: 27/07/96 

Nº DE PÁGINAS + ESTA O~ N° DO DOCUMENTO------ 

Senhora secretária, 

Tendo em vista o "Projeto Emergencíal de Controle e Fiscalizaçãc de 
Oesmatamentos e Queimadas no Estado do Acre•, jé apresentado a essa Secretaria, 

· apresentamos a seguir informações adicionais com relação aos resultados esperados e à 
forma de comunicação entre as equipes móveis e a equipe de plantão no IMAC: 

1 • Resultados esperados 

Considerando principalmente o disposto nos itens Objetivo, Estratégia 
de Ação e Operacionalização do Projeto, ao final da execução do mesmo pretendemos ter 
como principais resultados: 

• a redução da taxa de desmatamento, dos focos de queimadas e da exploração seletiva de 
madeira, através da ação das equipes móveis e das barreiras fixas; 

• a apreensão imediata da madeira transportada ilegalmente, através da ação das barreiras 
fixas situadas em pontos estratégicos; 

• a apreensão da madeira retirada ilegalmente, através das operações móveis. Nas 
operações fluviais (rio laco e Purus) será possível apreender toda a madeira que por 
acaeo j1 tenha sido sxplorada, pois a mesma fica empilhada em "e5r,lflnRrlA.~· AA m;::iraAnA 
dos rios, aguardando a elevação do nível das águas para escoamento. No caso cas 
operações terrestres, a apreensão de madeira retirada ilegalmente dar-se-á em serrarias 
situadas nos trajetos planejados previamente: 

• a responsabilização civil ou criminal do infrator, confÓrme o caso. a ser realizada pêlo 
Ministério Público Estadual; 

• a penali::a~o pe:;1.,,,1ária aos infratores, fe,ta diretamente pelo IMAC. através da !avratva 
de autos de infração. 
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• Er"'fatizarros que para mensurar os mcrernentos da taxa de 
desmatamento a partir de 1969. último ano que dispomos de dados oficiais produzidos pela 
Fundação de Tecnologia do Estado do Acre - F"UNTAC. através de Laboratór.o de 
Sensoriamento Rernotc, esta-nos provrcencrando a apreser-taçãc de um F>rojeto Integrado. o 
qual envolverá várias instituições. entre as qua.s a FUNTAC. 

2 • Comunicaçao 

O Prcre;o orevê aquisição de um Sistema de Rk"'i1n corn 01 base fixa <'l 
ser instalada no IMAC e ç5 base s r"; .ê: ~ J-:- 3:::-.:::: ccrn e 1t-:-rr. Operacionalização. serão 
estabelecidas 05 barreiras +xas e , , operações mcvers, das qi...ais 07 terrestres e 04 f!uv:a1s 
P~r~!a!grr,0,n•-i c-cr".l oct-:-o:,:eo do ~•s e~~,i,e de ~l.:11•,t.!..:. ,•,..., lMAC >-''°'º . ..,,..,:L,111,..:1,(u ,:;, 
encammhamento de denúncias. Isto posto o Sistema de Rádio seré uma via de mão dupla. 
qual se1a. 

• a partir do recebimento das denúncias e conhecendo e n.nerério das equipes móveis caso 
haJa colncidéncra entre a localidade demmciada e citado itinerário, a equipe do IMAC 
acionará imediatamente a respectiva equipe móvel. Caso não haja a dita coincidência, 
será montada uma equipe para deslocar-se imediatamente ao local denunciado. 

• por outro lado, em caso de necessidade as equipes móveis comunicar-se-ão com o IMAC 
para as providências C1Ue se fizerem necessárias, notadamente em casos de emergência, 
como acidentes, necessidade de acionamento de policiais, etc. 

Atenciosamente, 

. ·(Xi~ ~ t? ::• ;DEJROS 
LEILA A~~O~iPG-7/AC Coord. do GT/S 
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GOVERNO DO ESTADO DO ACRE 

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACRE· IMAC 

PROJETO EMERGENCIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO$ 

E QUEIMADAS DO ESTADO DO ACRE 

RIO BRANCO - AC 
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EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO 

Leda ~fa de~ 
Coordenação do SPRN/PPG-7/AC 

&~ ~~ ?Ü)«d'ZeM 
Diretoria de Controle Ambiental do IMAC 

~ P~ eú Otwebui ?itk 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTMA 

1ddmM 7~ eú S~ 
Assessoria de Planejamento - IMAC 

()te, 4 7~ 1/taHa 
Assessoria de Planejamento - IMAC 

Coordenadoria de Fiscalização - IMAC 

~2?~d4~ 
Coordenadoria de Fiscalização - JMAC 

Digitação; 

S~ ~ da Situa 1tcttJ. 
fh4é ~ s~ de :Z«etwJ 
~~da~ 
?1tMia L«deHe ~ de S~ 

Centro de Processamento de Dados - IMAC 
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Apresentação 

O Projeto Emergencial de Controle e Fiscalização de 

Desmatamentos e Queimadas ora apresentado está msertdo na Parte 2 do Subprograma 

de Política de Recursos Naturais - SPRN. que por sua vez faz parte do Programa Piloto de 

Proteção das Florestas Tropicais do Brasil - PPG7 

O caráter emergencial deve-se ao fato da premência em combater as 

atividades Ilegais que impliquem em desmatamentos, queimadas e especialmente em 

exploração seletiva de madeira, as quais se dão na região em um período definido do ano, 

entre os meses de julho e novembro, época que caracteriza "verão" amazônico. 

Além do fato de pretender coibir as ações degradadoras do meio 

ambiente descritas acima, o mérito do Projeto ora apresentado reside sobretudo na união de 

esforços de várias instituições envolvidas com a questão, otimizando o uso de recursos 
humanos, financeiros e de infraestrutura, o que em última instância trará uma significativa 
contribuição no processo de implementação da Gestão Ambiental Integrada no Estado do 

Acre. 
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1. Introdução 

Até meados da década de 60 o Estado do Acre tinha uma economia 

calcada no extrativismo vegetal da borracha e uma organização social com caractertstícas 

muito peculiares a esse tipo de atividade econômica, desenvolvida desde o final do século 
XIX. 

Na década de 70, com o processo de expansão da fronteira agrícola, a 
implantação de projetos agropecuários no Estado provocou fortes repercussões sobre a 
estrutura agrária, sobretudo na área do Vale do Rio Acre, ao longo das grandes vias de 
acesso, ou seja, a BR-317 e a BR-364. 

Ocorreram mudanças na estrutura fundiária, no acesso à terra, nas forma 
de utilização e nas relações sociais de produção, acarretando, ao mesmo tempo, sérios 

problemas ambientais. 

Entre os principais problemas identificados pelo Projeto de Proteção do 

Meio Ambiente e das Comunidades Indígenas - PMACI na área em questão, decorrentes da 

forma como se deu o processo de ocupação recente do Estado do Acre, destacam-se: 
concentração de terra; expulsão de seringueiros; diminuição da produção de subsistência; 

drenagem da renda regional para outras regiões, especialmente o Sudeste; crescimento 

desordenado dos centros urbanos; e, sobretudo conflitos sociais, envolvendo seringueiros, 
' 

colonos e fazendeiros. 

Ressalte-se que o processo de ocupação em análise se fundamentou na 
importação de modelos de outras partes do país e do mundo, sem considerar as 
especificidades dos ecosststernas- das florestas tropicais predominantes na região. Não 
bastasse esse quadro, ainda somam-se outros fatores que contribuíram para piorá-lo, quais 
sejam: falha da Política da Colonização: insuficiente titulação de terras; falta de apoio à 
produção rural; precário sistema de abastecimento e comercialização de produtos rurais; 
litígio de terras; sistema viário deficiente; deficiência dos serviços urbanos; entre outros. 
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Em suma "as atividades que se instalaram no sudoeste amazônico 

criaram relações específicas com o ambiente. em diferentes graus de interaçóes. De acordo 
com a intensidade dessas interações se processam modificações nos sistemas arnbientars 

que tanto podem ser imperceptíveis quanto desastrosas (PMACI 1) 

Ainda de acordo com o PMACl 1: " .. essas atividades podem ser 

analisadas segundo dois niveis de pressão sobre o meio ambiente. No primeiro nível estão 

aquelas que imputam poucas alterações, como o extrativismo vegetal, e, no segundo nível, 
aquelas que implicam modificação parcial ou total do ecossistema no qual se instalam, tais 

como a agropecuária com diferentes graus e formas de atuação e a exploração de madeira". 

O objeto alvo desse Projeto, tal como foi colocado anteriormente, 

prende-se aos desmatamentos e queimadas ilegais, bem como à exploração seletiva de 
madeira. Neste sentido, tendo por base o documento intitulado "Diagnóstico Geoambiental e 

Sócio-Econômico da Área de Influência da BR-364, trecho Porto Velho - Rio Branco", 
elaborado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e que faz 
parte do PMACI 1, a seguir é feita uma caracterização dessas atividades na região: 

Exploração Madeireira. 

"A exploração de madeira pode ser encarada como uma atividade de 

caráter extrativo, pois se baseia no aproveitamento extensivo da floresta. 

Em função das características da floresta, cuja heterogeneidade dificulta 

a penetração, a atividade madeireira tem-se concentrado junto às principais rodovias e 

vicinais e próximo aos rios, por facilitarem o escoamento, drenando a partir daí a exploração 

de áreas mais distantes. 

A tecnologia e a intensidade do processo de exploração madeireira 
comandam as principais interferências desta atividade sobre o ambiente. Contando apenas 
com o período do "verão" para a extração e o transporte da madeira, procura-se neste 
período estocar a maior quantidade possível, pois no "inverno" as chuvas impedem o tráfego 
de caminhões e a operacionalidade das máquinas. 
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As formas mais comuns para a derrubada são as do emprego de 

motosserras, tratores e ainda correntes puxadas por tratores O trator é também usado para 

a abertura de picadas e ramais e para o empilhamento nos caminhões, como o Skidder 

À medida que as regiões florestais vão sendo utilizadas. busca-se a 

madeira em áreas mais longínquas, interiorizando o processo e gerando desequilíbrio em 

novas áreas Este fato indica o caráter itinerante e transitório da exploração. É uma atividade 

essencialmente exploratória que utiliza o recurso florestal sem o manejo adequado. sem 

reposição e altamente seletiva, pois fundamenta-se nas espécies mais valorizadas no 

mercado externo, como o mogno, cerejeira, castanheira, cumaru-ferro, angelím, jatobá, com 

baixíssimo aproveitamento de outras madeiras. Deste modo, a exploração seletiva utilizando 

motosserra contribui para a destruição de quantidade significativa de outras árvores no 

momento da derrubada, causando prejuízos enormes. 

A exploração madeireira em grande escala, como a que ocorre na área, 

tem levado a modificações do ecossistema, acarretando inclusive a perda do referencial 

científico de sua evolução e a exposição desses ambientes a ações cujas efeitos são poucos 

conhecidos (Sioli, 1985; F earnside, 1984 )". 

Desmatamentos ~ Queimadas 

"A maioria das atividades requer o desmatamento antecipado da parcela 

a ser utilizada. A partir deste ponto .ínicra-se uma série de alterações que desencadeiam 

desequilíbrios ambientais que por sua vez refletem-se em problemas, seja do ponto de vista 

econômico, seja do social. 

Uma vez desmatada, a área é impactada mais direta e intensamente 
- pelas ações dos elementos climáticos. Por outro lado, esses elementos relacionam-se a uma 

série de mecanismos que podem ser também acelerados em função da alteração da 

cobertura florestal". 
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Entre as conseqüências diretas dos desmatamentos e queimadas o 

documento em questão cita as alterações clirnátrcas. em especial a alteração dos efeitos da 

friagem e acentuação das secas e enchentes: o problemas das fumaças, que provoca um 

aumento da temperatura do ar, .ntoxicaçáo de pessoas e interdição de aeroportos, 

modificações das propriedades do solo. traduzida na compactação e aumento da 

temperatura do solo, na redução da quantidade de matéria orgânica, na diminuição da 

fertilidade natural, na intensificação de processos erosivos, na diminuição da umidade, etc: 

assoreamento dos igarapés, entre outras. 

Constata-se, com o elenco de informações expostas acima, a 

necessidade de um rígido controle e fiscalização das atividades descritas. 

7 

-------------------- -- . -~- 



2. Objetivos 

Objetivo Geral 

Controlar as atividades que envolvam a exploração seletiva de madeira. 

desmatamentos e queimadas ilegais através de ações de fiscalização ambiental, de modo a 

mitigar os impactos negativos decorrentes de tais atividades. 

Objetivos Específicos 

• Coibir a exploração seletiva de madeira, os desmatarnentos e queimadas ilegais; 

• Minimizar a poluição atmosférica causada pela fumaça proveniente das queimadas; 

• Acompanhar as etapas de implantação das atividades agropecuárias e de 

exploração madeireira licenciadas. 
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3. Justificativa 

Uma vez conhecido. em linhas gerais, como se deu o processo de 

ocupação recente do Estado do Acre e os objetivos a que se propõe o presente Projeto 

faz-se necessário apresentar dados quantitativos acerca da ação antrópica 

De acordo com o Plano Estadual Ambiental - PEA, comparando-se as 

duas grandes regiões do Estado, observa-se o Vale do Acre como responsável por 85 % 

do total da ação antrópica no Estado. Frise-se que, das áreas de pastagens do Acre, 

353.790 ha (90,5%) estão aí localizadas. 

~Em 1989, a área de ação antrópica no Estado do Acre perfazia 737.230 

ha, ou seja, 4,8% da sua superiícíe total. Destes, 721.420 ha eram devidos à agropecuária. 
O restante se atribui a áreas urbanas e a reservatórios hidrográficos. O Quandro Ili revela 

claramente que a expansão das pastagens é a grande responsável pelo aumento drástico da 

área de ação antrópica no Estado nos útimos 20 anos". (PEA) 

TOTAL TOTAL LAVOURAS PASTAGENS OUTROS 
ANOS %a a. %a.a. %a.a. %a.a. 

(ha) cresc. (ha) cresc. {ha) cresc. (ha) cresc. 
1970 183.324 35.307 63.354 84.663 ** 
1980 472.648 9,9 127.886 13,7 264.202 15,03 80.560 -0,5 
1985 544.512 2,9 129.167 0,2 326.026 4,03 89.309 2, 1 
1989 721.420 7,3 207.920 7, 1 390 980 4,06 122.520 8,2 

QUADRO Ili • ESTADO DO ACRE, ÁREAS DE AÇÃO ANTRÓPICA, 
SEGUNDO O USO DA TERRA, 1970-89 

Fonte: IBGE - Censos Agropecuários, 1970, 1980 e 1985. 
FUNTAC, dados não publicados. · 

** - Terras em descanso e terras produtivas não utilizadas. 

Estes são os úurnos dados oficiais produzidos pela Fundação de 

Tecnologia do Estado do Acre - FUNTAC. 

Não obstante a expansão da pecuária tenha sido significativa na década 

de 80, a tendência de crescimento dessas áreas, a partir de então teve um decréscimo, ao 

mesmo tempo em que houve um incremento na exploração seletiva de madeira. Também 

observou-se, nos anos mais recentes, um redirecionamento na pressão antrópica com o 
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deslocamento da exploração de madeira do eixo da BR-317, especialmente dos municípios 

de Xapuri e Brasiléía, para o eixo da BR-364, destacando-se aí o município de Sena 

Madureira. No presente ano as frentes de exploração maderrerra Já estão se deslocando 

para o município de Manoel Urbano, mais precisamente ao longo das margens do rio Purus 

Mais uma vez a espécie mais procurada é o ~ogno Outra questão. não menos preocupante 

é que tal exploração é feita por madeireiras de outros Estados, não mternanzando portanto. 

os lucros advindos de tal atividade. 

Quanto às queimadas, estas têm se dado com maior intensidade nas 

áreas de pastagens como prática agrícola de limpeza de extensas áreas. "Não obstante os 

prejuízos ecológicos, econômicos e sociais advindos dessa prática indiscriminada, há ainda 

o fato de a fumaça oriunda da queimada dos pastos ser muito mais densa que aquela das 

formações florestais, permanecendo, por isso, mais tempo ao nível do solo, provocando um 

aumento da temperatura do ar e a intoxicação das pessoas, dada a grande extensão que 

domina". (PMACJ 1). 

Em função do quadro exposto e considerando que a problemática é 
comum à região amazônica, respeitadas as peculiaridades locais, e que tais práticas se dão 

em período coincidente, agravam-se os efeitos globais decorrentes das mesmas. Portanto, é 
necessária uma ação urgente do Poder Público, no sentido de se fazer presente, cumprindo 

o preceito constitucional de proteção dos recursos naturais. 

Para tanto, é necessário neste momento dotar os órgão responsáveis 

pelas ações de controle e flscatizaçâo das condições mínimas para o execício das mesmas. 

Finalmente, é importante destacar que o Projeto em questão está em 

perfeita sintonia com a Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal, na medida em 

que promove o respeito ao meio ambiente e assegura às gerações atuais e futuras o direito 

de desfrutá-lo. - 
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4. Estratégia de Ação 

O ponto de partida para a execução do Projeto Ernerqenc.al de Controle 

e Fiscalização de Desrnatamentos e Queimadas no Estado do Acre pressupõe uma 

articulação interinstitucional. Pensando nisso. o IMAC retomou contatos com algumas 

instituições, cuja parceria é de fundamental importância para o alcance dos objetivos 

propostos, a exemplo da Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e dos 
Recursos Naturais Renováves - IBAMNAC; do Ministério Público Estadual; da Policia Militar 

do Estado do Acre, através de seu Pelotão Florestal e do Corpo de Bombeiros; do 4° 

Batalhão de Infantaria de Selva - 4° BIS, ligado ao Ministério do Exército; da Policia 

Rodoviária Federal; das Prefeitutras Municipais, cujos municípios estão na área de 

abrangência do Projeto; e das Organizações Não Governamentais. Estas últimas terão 

atuação no sentido de informar aos órgão executores, especialmente o IMAC enquanto 
coordenador do Projeto, denúncias de infrações ambientais relacionadas com 
desmatamentos, queimadas e exploração ilegal de madeira. 

A ação tem, num primeiro momento, um caráter repressivo, uma vez que 

os infratores serão penalizados através da lavratura dos respectivos autos de infração. 

Porém, paralelamente, o pessoal técnico envolvido fará um trabalho de orientação quanto ao 

cumprimento da legislação ambiental. 

Vale salientar que através do Decreto Nº 399, de 18.08.92, foi criada a 

Comissão de Educação Ambiental do Estado do Acre, constituída por órgãos do Poder 

Público Federal, Estadual e Municipal e também por organizações não governamentais. 

Entre os trabalhos ora em execução pela Comissão destaca-se a Campanha "Uso Racional 
do Foqo", que tem por finalidade orientar os produtores rurais sobre os procedimentos a 
serem adotados por ocasião de realização das queimadas e também orientar sobre os 
malefícios de tal prática. 
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Além disso, o IMAC dispõe em sua estrutura organizacional de uma 

Coordenadoria de Educação Ambiental que, em parceria com o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural - SENAR, vem executando o Projeto ''Treinamento de Educação 

Ambiental para o Meio Rural", voltado para a clientela de produtores rurais. Nesses 

treinamentos são abordados temas como legislação ambiental e técnicas de manejo 

agrícola Até o momento foram realizados treinamentos nos murucípos do Bujarr, Acreláncia. 

Senador Guiomard, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó e Mâncio Lima 

Atualmente encontra-se em fase de elaboração o "Programa de 

Educação Ambiental para o Estado do Acre", de responsabilidade da Comissão de Educação 

Ambiental. 

Tais informações são importantes para esclarecer que não é prioridade 
do IMAC priorizar unicamente uma ação repressiva, mas substancialmente uma ação 

preventiva. 
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5. Área de Atuação 

A área de atuação desse Projeto abrange o Vale do Rio Acre, incluindo 

os municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano sendo que neste último mcün sobretudo 

as margens do Rio Purus. região que no presente ano está sofrendo urna forte pressão 

antrópica, especialmente no tocante à exploração de mogno próximo à Área Indígena Alto 

Purus 

Tal área abrange um total aproximado de 60.000 Km2, onde estão 

localizados os municípios de Acrelândia, Plácido de Castro, Rio Branco, Senador Guiomard. 

Sena Madureira, Bujari, Manoel Urbano, Porto Acre, Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia, 

Capixaba e Assis Brasil. 

Ressalte-se que tal área foi priorizada no Plano Estadual Ambiental - 

PEA, sendo portanto elegível junto ao SPRN/PPG7 para o presente projeto. 

É importante enfatizar que na área de influência direta da Rodovia 

BR-364, trecho Rio Branco/Cruzeiro do Sul/Fronteira com o Perú, já foi realizado o inventário 

florestal, em escala 1: 100. 000. Os levantamentos de campo tiveram início em junho de 1989, 

fazendo parte do Projeto Acre, que tinha por finalidade coordenar os trabalhos de 

zoneamento ecológico-econômico do Estado. 
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6. Operacionalização: 

A implementação do presente Projeto está baseada na execução das 

seguintes etapas. 

1 ª) Levantamento das áreas licenciadas/autorizadas pelo IMAC e IBAMA para fins de 

implantação de projetos agropecuários, exploração madeireira e queima controlada na 

área de atuação do Projeto nos anos de 1995 e 1996. 

2ª) Levantamento das áreas requeridas e indeferidas pelo IMAC e IBAMA para fins de 

implantação de projetos agropecuários, exploração madeireira e queima controlada na 

área de atuação do Projeto nos anos de 1995 e 1996. 

3ª) Mapeamento das áreas a serem monitoradas e fiscalizadas. 

4ª) Estabelecimento de barreiras fixas em localidades estratégicas para o controle do 

transporte ilegal de madeira. 

5ª) Estabelecimento de equipes móveis para a realização do monitoramento e 

fiscalização das áreas críticas, licenciadas ou não, a serem definidas com base nas 

informações das 1 ª e 2ª etapas. 

6ª) Atendimento de denúncias de infrações ambientais. 
' 

7ª) Nos casos de constatação de inf raçâo ambiental serão lavrados os respectivos 

autos de infração, que paralelamente ao processo de cobrança de multa 

administrativa, serão encaminhados ao órgão do Ministério Público atuante na 

localidade, visando apurar responsabilidades criminal ou civil. 

As barreiras fixas serão assim distribuídas: 

01 - Rodovia BR-364, Km 38, sentido Rio Branco/Sena Madureira (Município do Bujari) 

formada por 04 integrantes, sendo 02 profissionais do IMAC e 02 policiais militares; 
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02 - Rodovia BR-364, Km 185, no posto da Polícia Rodoviária Federal sentido Rio 

Branco/Porto Velho (Vila Extrema), formada por 02 profissronars do IMAC, 

03 - Rodovia BR-317 Km 80. no posto da Policia Rodovrána Federal sentido Rio 

Branco/Boca do Acre (Moruc.p.o Ser:ador Gu1omard), formada por 02 pronssionais do 

IMAC; 

04 - Rodovia BR-317, Km 24, no posto da Polícia Rodoviária Estadual sentido Rio 

Branco/Brasiléia (Município de Senador Guiomard) formada por 02 profissionais do 

IMAC; 

05 - Rodovia AC-090, Km 46, Municipio de Rio Branco, formada por 02 Profissionais 

do IMAC e 02 policiais militares. 

Foram planejadas também 11 operações móveis, com o fim de monitorar 

as áreas já licenciadas, fiscalizar as indústrias madeireiras, além de atender denúncias de 

retirada ilegal de madeira, formadas por 04 profissionais do IMAC, assim distribuidas: 

• 02 operações terrestres até o município de Sena Madureira, cada uma com duração de 15 

dias; 

• 02 operações terrestres até a Vila Extrema, cada uma com duração de 07 dias; 

• 02 operações terrestres até o rnunicipio de Brastléia, cada uma com duração de 12 dias; 

• 01 operação terrestre até a localidade de Nova Olinda, Municipio de Sena Madureira, com 

duração de 1 O dias. 

• 02 operações fluviais no Rio laca, cada uma com duração de 15 dias; 

• 02 operações fluviais no Rio Purus, cada uma com duração de 15 dias. 

Paralelamente a essas ações, será estabelecida urna equipe de plantão 

no IMAC para recebimento e apuração de denúncias de infrações ambientais. seja através 

do Disk Denúncia Ambiental (1523) ou através de Denúncias formalizadas, por escrito ou 

pessoalmente. 
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É importante esclarecer que não foi prevista a inclusão dos fiscais do 

IBAMNAC nas equipes, uma vez que em reuniões realizadas com a equipe daquele órgão 
foi informado ao lMAC que somente quando o SPRN/PPG-7 viabilizar o pagamento de 

diárias ao pessoal de campo (fiscais e técnicos) daquele órgão. é que será possíve: a 

viabilização do trabalho conjunto Todavia, foi manifesto o interesse da institutição em 

realizar um trabalho articulado com o lMAC A orientação dada pelo IMAC ao IBAMNAC foi 

no sentido de que as diárias deveriam ser viabilizadas através da administração central do 

IBAMA, uma vez que, de acordo com a Secretaria Técnica, o SPRN não poderia pagar as 

diárias do pessoal do IBAMNAC, através do presente Projeto. 

Para a execução das ações propostas, estarão envolvidos 13 fiscais, 04 

motoristas e 19 técnicos de nível superior do IMAC e SECTMA, além do efetivo do Pelotão 

Florestal da Polícia Militar do Estado e dos Promotores Públicos Estaduais. 
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7. Cronograma Físico 

Período agosto a novembro/96 

ETAPA MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS4 

1 a • 

2ª. 

3ª * 

·1f;irJ.;._f; .. p _ .:·:::.::;.-~:*J%=-:{t.=fjt:~·=: · ·: 
·:~-· ;::· 

-: ... 

6ª 

7ª 

* As três primeiras etapas já estão em fase de execução, sendo que se estenderão até 

o mês de agosto a título de atualização dos dados. 
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8. Desembolso 

7.1 Recursos do Subprograma de Política de Recursos Naturais, destinado a Projeto 

Emergenciais 

a} Diárias 

a.1) Barreiras fixas. 

RODOVIAS BR-364 (BUJARI) E AC-90 nRANSACREANA) 

Nº DE Nº DE DIAS/ VALOR DA DIÁRIA SUBTOTAL (RS) 
Nº DE BARREIRAS FISCAi S/BARREI RAS BARREIRA (R$) 

02 02 PM/02 IMAC 50 60,00 24.000,00 

RODOVIAS BR-317 (BOCA DO ACRE E TREVO DE PLÁCIDO DE CASTRO) E BR-364 (VILA EXTREMA) 

Nº DE BARREIRAS Nº DE FISCAIS* NºDE VALOR DA DIÁRIA SUBTOTAL (R$) 
DIAS/BARREIRA (R$) 

03 02 IMAC 50 60,00 18.000,00 

• 02 destas barreiras funcionarão em Postos da Polícia Rodoviária Federal e 01 funcionará 

em Posto da Polícia Rodoviária Estadual 

a.2) Equipes Móveis 

OPERAÇÕES IACO/PURUS 

NºDE NºDE Nº DE TÉCNICOS E VALOR DA DIÁRIA SUBTOTAL 
OPERAÇÕES DIAS/OPERAÇÃO FISCAIS (R$) (R$) 

04 15 04 60,00 14.400,00 

OPERAÇÕES BR-364 - RIO BRANCO/SENA MADUREIRA 

NºDE Nº DE Nº DE TÉCNICOS VALOR DA DIÁRIA SUBTOTAL 
OPERAÇÕES DIAS/OPERAÇÃO E FISCAIS (R$) (R$) 

02 15 04 60.00 7 200,00 



OPERAÇÕES BR-364 - RIO BRANCONILA EXTREMA/PLÁCIDO DE CASTRO 

Nº DE N° DE Nº DE TÉCNICOS E VALOR DA DIÁRIA 
OPERAÇÕES DIAS/OPERAÇÃO FISCAIS (RS) SUBTOTAL (RS) 

' 

02 07 1 04 60,00 3 360,00 
1 

OPERAÇÕES BR-317 - RIO BRANCO/BRASILÉIA 

NºDE NªDE Nº DE TÉCNICOS VALOR DA DIÁRIA SUBTOTAL (R$) 
OPERAÇÕES DIAS/OPERAÇÃO E FISCAIS (R$) 

02 12 04 60,00 5.760,00 

::· '• < .. ;.: :-··: .. . 

OPERAÇÕES AC-90 - RIO BRANCO/FAZENDA NOVA OLINDA 

Nº DE Nº DE TÉCNICOS E VALOR DA DIÁRIA SUBTOTAL (R$) 
OPERAÇÕES Nº DE DIAS FISCAIS (R$) 

01 10 04 60,00 2.400,00 

a.3) QUADRO CONSOLIDADO DE DIÁRIAS 

BARREIRA FIXAS (R$) EQUIPES MÓVEIS (RS) TOTAL (R$) 

42.000,00 ' 33.120,00 75.120,00 

b) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 

b.1) ALUGUEL DE BARCO (OPERAÇÕES IACO/PURUS) 

Nº DE OPERAÇÕES Nº DIAS/OPERAÇÃO CUSTO DIÁRIO DO SUBTOTAL R($) 
ALUGUEL (R$) 

04 15 70,00 4 200,00 

< l .. ~ ,. 



b.2) SOBREVÔOS (AVIÃO MONOMOTOR) 

! 

Nº DE SOBREVÔOS Nº DE 1 CUSTO HORÁRIO (RS) SUBTOTAL (R$) 
HORAS/SOB R EVÓO 

02 04 500,00 4 000,00 

b.3) MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 

Nº DE VIAGENS CUSTO DA 
TERRESTRES MANUTENÇÃONIAGEM (R$) SUBTOTAL (R$) 

11 200,00 2.200,00 

b.4) CONSERTO DE VEÍCULOS 

VEÍCULO CUSTO DO CONSERTO (RS) 

TOYOTA CABINE DUPLA AZUL 2.000,00 

TOYOTA CABINE DUPLA BRANCA 800,00 

JEEP TOYOTA 3.000,00 

GURGEL 2.700,00 

SUBTOTAL ' 8.500,00 

b.5) INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE RÁDIO 

CUSTO DA INSTALAÇÃO: R$·2.500,00 

! ", . ...._ 
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B.6)QUADRO CONSOLIDADO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 

SERVIÇO CUSTO (R$) 

ALUGUEL OE BARCO 
/ 

4.200,00 

SOBREVÔOS 
1 

4.000,00 

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
1 

2.200,00 

CONSERTO DE VEÍCULOS 8.500,00 

INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE RÁDIO 2.500,00 

TOTAL 21.400,00 

e) MATERIAL DE CONSUMO 

c.1) COMBUSTÍVEL 

Nº DE OPERAÇÕES COMBUSTÍVEL (L) CUSTO/L (R$) SUBTOTAL R($) 

11 2.250 0,65 1.462,50 

c.2) PILHAS PARA LANTERNAS 

Nº DE CAIXAS CUSTO/CAIXA (R$) SUBTOTAL (R$) 

01 88,00 88,00 

c.3) PILHAS PARA GPS 

- 
Nº DE CAIXAS CUSTO/CAIXA (R$) SUBTOTAL (R$) 

02 36,00 72,00 

(~q ; 
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e 4) BICO PARA LANTERNA 

Nº OE CAIXAS CUSTO/CAIXA (R$) SUBTOTAL (R$) 

021 17,001 34,00 

c.5) QUADRO CONSOLIDADO DE MATERIAL DE CONSUMO 

MATERIAL CUSTO (R$) 

COMBUSTÍVEL 1.462,50 

PILHAS PARA LANTERNA 88,00 

PILHAS PARA GPS 72,00 

BICO PARA LANTERNA 34,00 

TOTAL 1.656J50 



d) MATERIAL PERMANENTE 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE CUSTO. UNITÁRIO CUSTO TOTAL 
(R$) (RS) 

: 

GPS 02 3.000,00 6.000,00 
1 

RÁDIO PARA COMUNICAÇÃO (BASE FIXA) 1 01 6.800,00 6.800,00 

RÁDIO PARA COMUNICAÇÃO (MÓVEL) 05 3.000,00 15.000,00 

FILMADORA 02 1.200,00 2.400,00 

MÁQUINA FOTOGRÁFICA 02 130,00 260,00 

JOGO DE FERRAMENTAS PARA VEÍCULO 04 92,00 368,00 

VEICULO TRAÇADO 4X4, CABINE DUPLA 01 30.000,00 30.000,00 

TAMBOR PARA GASOLINA (SOL) 02 25,00 50,00 

LANTERNA 10 5,00 50,00 

TRENA OIAMÉTRICA (3M) 10 10,00 100,00 

FITA MÉTRICA (SOM) 02 120,00 240,00 

GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA (6L) 02 34,00 68,00 

COLETE SALVA-VIDA 04 47,00 188,00 

TOTAL 61.524,00 

7.2 - RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRAPARTIDA DO ESTADO DO ACRE. 

a) EQUIPAMENTOS 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL 
(RS) (R$) 

VEÍCULO TOYOT A CABINE DUPLA 02 15.000,00 30.000,00 

VEICULO JEEP TOYOTA - 01 15.000,00 15.000,00 

VEÍCULO GURGEL 01 7.000,00 7.000,00 

TOTAL 52.000,00 



b) PAGAMENTO DE SALÁRIOS 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE TOTAL (R$) 

FUNCIONÁRIOS DO IMAC E SECTMA ENVOLVIDOS NOS 04 
MESES DO PROJETO 36 96.000,00 

i 

7.3) QUADRO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO. 

ELEMENTO DE DESPESA MMA (R$) ESTADO (R$) 

DIÁRIAS 75.120,00 ------ 

SERVIÇO DE TERCEIROS P.J 21.400,00 -- 
MATER~LDECONSUMO 1.656,50 ------ 
MATERIAL PERMANENTE 61.524,00 52.000,00 

PAGAMENTO DE PESSOAL (SALÁRIOS) --- 96.000,00 

• 
TOTAL 159.700,50 148.000,00 

"' O desembolso dar-se-á em parcela única, a partir do momento de aprovação do 
Projeto. 
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9. Considerações Finais 

Consultanto o documento "Memorando e Recomendação do Diretor do 

Departamento I da América Latina e do Canbe ao Vice-Presidente Regional Referente à 

Proposta de Doação do Fundo Fiduciário da Floresta Tropical - MOO", em seu Anexo 28. 

pag. 3, no item que trata das estimativas de custos para "Atividades de Fiscalização de 

Emergência", verificamos a distribuição dos recursos totais por elemento de despesa. Ali, 

constatamos o valor alocado para cada Estado, dividindo os subtotais por 9 (total de Estados 

a serem beneficiados) e chegou-se aos seguintes valores descritos a seguir, juntamente com 

os valores propostos pelo projeto e as respectivas diferenças: 

ELEMENTO DE PROJETO 
DESPESA MOD (R$) MMA (R$) MOD - PROJETO (R$) 

Oiérias 22.907,00 75.120,00 - 52.213,00 
Passagens 14.870,00 --- + 14.870,00 
Matelial de Consumo 20.718,00 1.656,50 + 19.061,50 
Consultona 112.479,00 -- + 112.479,00 
Serviços de 3° P. Jurídica 29.308,00 21.400,00 + 7.908.00 
Equipamentos 49.718,00 61.524,00 -11.806,00 

TOTAL 250.000,00 159.700,50 + 90.299,50 

Como pode-se observar, por se tratar de um Porjeto Emergencial e 
considerando que durante o período de sua execução há trafegabilidade na área de atuação 

proposta, não será necessário a utilização de serviços de consultoria e de passagens. 

Ao analisar o quadro acima, verifica-se que houve deficit de recursos 

alocados para o pagamento de diárias e aquisição de equipamentos. Neste caso, sugere-se 

o remanejamento dos recursos destinados a serviços de consultoria para os dois elementos 

citados da seguinte forma: 

• Diárias: 52.213,00 

• Equipamentos: 11.806,00 

Assim, ainda_ ficará o saldo de R$ 48.460,00 para serviços técnicos 

(R$ 112.479,00 - R$ 52.213,00 - R$ 11.806,00), que poderá ser realocado no próximo ano, 

de acordo com a necessidade do Projeto a ser apresentado. 

------- ---- ----------- 
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